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Целью научной статьи является рас-
крыть вопросы телеологического способа тол-
кования норм права и выделить основные 
подходы к определению данного понятия. 
Научная новизна состоит в теоретическом 
осмыслении понятия телеологического толко-
вания норм права и его общей характеристике 
с точки зрения социологического и юридиче-
ско-философского подходов; обосновании теле-
ологического способа толкования норм права 
как самостоятельного.
Ключевые слова: правотворчество, норма 

права, нормативно-правовой акт, телеологи-
ческое толкование, границы права, соотноше-
ние права и морали.

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

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

DOI 10.32782/NP.2022.4.1

З іншого боку, варто з’ясувати, які на-
слідки має відмова від визнання та викорис-
тання телеологічного способу тлумачення 
права. Адже проблема правильного розу-
міння змісту норми права, через цілі її ство-
рення потрібна задля збереження адекват-
ності функціонування інститутів правового 
регулювання суспільних відносин, що є ал-
горитмічно необхідним етапом соціального 
управління. Визначення вектора цілей соці-
ального управління обов’язково передбачає 
наявність управлінських цілей. А управлін-
ня без мети неможливе.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Слід зазначити, що розробкою питань 
тлумачення норм права займаються як ві-
тчизняні, так і закордонні дослідники, зо-
крема: В. Архіпов [8], А. Аслоніді [3], В. Ба-
баєв [4], Л. Бакуліна [6], О. Дроздов [10], 
К. Коян [13], М. Мадуро [1], Б. Малишев [7], 
А. Мерник [11], В. Морозов [12], Т. Насиро-
ва [5], І. Онищук [9], З. Харашич [2] та інші. 
Питання про телеологічне тлумачення 

норм права потребує детального досліджен-
ня, адже співвідноситься з таким видом 
юридичної діяльності, як правозастосуван-
ня. Науковий інтерес до телеологічного тлу-
мачення норм права пов’язаний з потребою 
правильного розуміння змісту норми права 
через цілі її створення. 
Формулювання завдання. Мета дослі-

дження – розкрити питання телеологічного 
способу тлумачення норм права та виокре-

Постановка проблеми
На цьому етапі розвитку правової науки 

постає низка питань, які пов’язані із пробле-
мою єдиності чи множинності смислів норм 
права та які не віднайшли належної обґрун-
тованої відповіді на доктринальному рівні. 
Аргументація стосовно недоцільності ви-
окремлення телеологічного (цільового) спо-
собу тлумачення як самостійного зводиться 
до ускладненої процедури виявлення цілі 
норми права. 
Складність стосується питання про ав-

тора законопроєкту, співвідношення сво-
боди парламентаря і партійної дисциплі-
ни, темпоральної складової прийняття акта 
тощо. Зокрема, чию мету виявляти шляхом 
телеологічного тлумачення, якщо законо-
давчий орган не однорідний, а його склад 
змінюється? 



6

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2022

мити основні підходи до визначення цього 
поняття.
Наукова новизна полягає в теоретично-

му осмисленні поняття телеологічного тлу-
мачення норм права та його загальній ха-
рактеристиці з точки зору соціологічного та 
юридично-філософського підходів; обґрун-
туванні телеологічного способу тлумачення 
норм права як самостійного.
Методологія дослідження. Провідними 

підходами дослідження стали соціологічний 
та юридично-філософський. Важливою гру-
пою методів пізнання телеологічного тлума-
чення норм права є загальні (філософські) 
методи, у якості яких виступають відповідні 
категорії та моделі, які характеризуються за-
гальнозастосовністю не тільки у всіх галузях 
наукового пізнання, а й на всіх етапах, стаді-
ях наукового пізнання. Зокрема, у роботі за-
стосовано аналіз з метою з’ясування власти-
востей елементів як підстави та причини їх 
зв’язку та синтез для формування наукових 
термінів та виявлення закономірностей. За-
стосовано ще й формально-логічний метод 
(догматичний), який полягає в логічній по-
слідовності викладу міркувань, у дотриман-
ні законів (тотожності, несуперечності, ви-
ключення третього, достатньої підстави) та 
правил формальної логіки. 

Виклад основних положень
У правовому порядку ЄС телеологічне 

тлумачення має важливе значення, адже не 
стосується виключно цілеспрямованого тлу-
мачення відповідних норм права. Воно сто-
сується особливого системного розуміння 
правового порядку ЄС, яке пронизує тлума-
чення всіх його норм [1, с. 5].
Давньогрецькою мовою «телеос» (τέλειος) 

означає «довершений, досконалий». Спер-
шу «телеос» належало до божественного 
задуму про призначення створеного світу. 
Згодом поняття «телеос» стало вживатися та-
кож і в простішому контексті – як певна мета 
буття, створення, функціонування будь-
якого об’єкта. Деякі аналогії між волею за-
конодавця і божественним промислом усе ж 
таки виявлялися як теоретиками, так і прак-
тиками.
Визначення поняття «телеос» (τέλειος), 

яке використовує різні терміни, такі як 

«мета» або «ціль» становить додаткову склад-
ність у розумінні телеологічної аргументації. 
Ось два підходи, які, серед іншого, застосо-
вуються в законодавстві: перший може по-
значатися як соціологічний підхід, а другий 
– як юридично-філософський підхід. Відпо-
відно до соціологічного підходу, телеоло-
гічний метод вивчає історично сформовану 
дію законодавця, його ціннісні установки та 
інтереси, а також фактичні наслідки закону 
в суспільстві. Відповідно до другого підходу, 
мета має ідеологічну основу – норма права є 
втіленням правових цінностей у правовому 
положенні [2, с. 25].
Суспільство – це унікальна суперсисте-

ма, у якій функціонує безліч пов’язаних між 
собою елементів, зокрема людей. Кожен 
суб’єкт здатний тлумачити норму права, 
це може призвести до ускладнення проце-
су правового регулювання. Скажімо, пре-
зидент видає указ, переслідуючи певні цілі. 
Цей указ потрапляє під час реалізації до 
компетентних органів рівнем нижче, де він 
отримує відповідне тлумачення. Далі орга-
ни влади 2-го рівня вже по-своєму тлума-
чать цей указ. Кожен, хто застосовує закон, 
дає йому застосування відповідно до того, 
як він його розуміє, а це вже є тлумачення. 
Ймовірно, що повторне тлумачення буде 
об’єктивовано в правозастосовній діяльнос-
ті таким чином, що ця діяльність вестиме 
до якогось соціального результату, який не 
погоджується з первісними цілями. Інши-
ми словами, другий рівень влади фактично 
закладатиме нову мету. У такому разі фак-
тичне правове регулювання переходить від, 
наприклад, президента до нижчих органів 
державної влади [3, с. 4-5].
Подібний стан речей є досить істотною 

практичною проблемою, а тому заслуговує 
на найсерйозніший теоретичний розгляд, 
що робить недоцільною відмову від визна-
ння телеологічного способу з’ясування ці-
лей норми права самостійним способом тлу-
мачення тексту норми права.
З доктринальної точки зору, телеоло-

гічне (цільове) тлумачення спрямоване на 
встановлення цілей норми права, як мате-
ріальних і таких, які розкривають соціальну 
спрямованість норм (економічних, політич-
них, ідеологічних) та юридичних. У його 
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рамках використовуються різні прийоми. 
Зокрема, ієрархічні, які ґрунтуються на чіт-
ких та стійких зв’язках норм, що входять до 
системи права; прийоми, засновані на зна-
нні діалектики співвідношення мети та за-
собів її досягнення; так званий генетичний 
прийом телеологічного тлумачення закону, 
що передбачає, зокрема, дослідження ана-
логічної норми права, що втратила чинність 
[4, с. 461].
Телеологічне тлумачення знаходить за-

стосування в правотворчості та у зв’язку з 
тим, що проєкти нормативно-правових ак-
тів найчастіше готуються зацікавленими 
відомствами. Підзаконні акти включаються 
до єдиної системи чинного законодавства, 
отже, їх цільові установки повинні погоджу-
ватися з іншими законодавчими цілями. 
Практика показує, що в них не завжди пра-
вильно визначається предмет та цілі право-
вого регулювання, приватні цілі протистав-
ляються загальним державним цілям [5, с. 
79].
Пізнання телеологічних аспектів право-

вого регулювання загалом та договірного 
регулювання, зокрема, передбачає дослі-
дження широкого кола явищ та процесів, 
факторів та умов на кожному рівні соціаль-
но-правової дійсності. Цілепокладання в 
праві, телеологічне тлумачення норм права 
в різних контекстах є предметом досліджен-
ня не тільки в теорії держави та права, а й 
у галузевих юридичних науках. Своєю чер-
гою, дослідження телеологічних аспектів 
договірного правового регулювання відкри-
ває широкі можливості в пізнанні системних 
властивостей правового регулювання, його 
«механічної» сторони, ефективності право-
регулятивних засобів, а в методологічно-
му сенсі – до синтезу наукового знання, від 
пізнання елементів до розуміння цілісності 
об’єкта державно-правової дійсності [6, с. 19].
Як зазначив Б. Малишев, “норма права 

має яскраво виражений вольовий прескрип-
тивний характер, тобто є владним велінням, 
що встановлює певний обов’язковий варіант 
поведінки суб’єктів стосовно певних обста-
вин. Втім, що є головним для тлумачення: 
воля (намір, мета) суб’єкта правотворчості 
чи воля (намір, мета) самої норми права? 
Якщо головною є воля суб’єкта правотвор-

чості, то це означає незмінність смислу нор-
ми права протягом усього її існування; якщо 
головною є воля самої норми, тоді її смисл 
може змінюватися залежно від різноманіт-
них факторів (зміна пов’язаних з нею норм; 
зміна суспільних відносин, які нею регулю-
ються тощо)” [7, с. 8].
Розглянемо ситуацію тлумачення норм 

права, у якій стикається абсурд і здоровий 
глузд. Історія юридичної думки часто роз-
глядається саме в контексті дискусії про 
співвідношення права та моралі, і навіть під 
час телеологічного способу тлумачення. Як 
правило, результат тлумачення розгляда-
ється абсурдним у разі, якщо він суперечить 
усталеним моральним нормам – змістовно 
або шляхом порушення пропорційності. 
Для того, щоб пояснити, чому необхідно 
уникати такого результату тлумачення, а він 
може відповідати буквальному тлумаченню 
за обсягом, вдаються до концепції телеоло-
гічного тлумачення. Цей спосіб міркування 
характерний як для відомих напрямів мір-
кування про межі права (англ. «limits of law»), 
так і для дискусій, присвячених співвідно-
шенню права та моралі, таких як суперечка 
Л. Фуллера і Р. Харта. Однак зміст кожного 
з аспектів міркування можна розглянути в 
контексті проблем семантики нормативних 
приписів, а в результаті може бути постав-
лене питання про те, чи суперечність моралі 
в широкому розумінні слова є необхідним і 
достатнім критерієм для визначення аб-
сурдності результатів юридичного тлума-
чення правового тексту [8, с. 173].
Підсумовуючи, зазначимо, що основний 

висновок, який можна зробити з розгляду 
питання співвідношення права і моралі у 
світлі проблем телеологічного тлумачення 
та семантики нормативних розпоряджень, 
полягає в тому, що семантичні межі права 
не можуть бути пояснені, виходячи з філо-
софії моралі. 
Розглянемо деякі аспекти зазначеної 

проблематики з практичної точки зору, 
коли технологічні досягнення біомедичної 
науки відкрили безпрецедентні можливості, 
які реалізуються з благими намірами в та-
ємниці буття людини, її життя і смерті. На 
цьому тлі спостерігається тенденція до зне-
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цінення людського життя. Чим вищі техно-
логії, тим нижчі етичні цінності.
Як зазначив І. Онищук, “з точки зору біо-

етики, сучасні медичні біотехнології, а саме, 
евтаназія, аборти, трансплантологія і ген-
на інженерія – є порушенням особистісних 
прав людини, які слід розглядати як право 
на життя і гідність особи, право на свободу 
та особисту недоторканність, свободу сові-
сті. Завданням законотворчості в цій сфері 
є розробка юридичних механізмів захисту 
і реалізації цих прав, обґрунтування їх цін-
ності в системі прав і свобод людини” [9, с. 
71].

26 лютого 2020 року Другий сенат Кон-
ституційного Суду ФРН ухвалив рішення 
щодо евтаназії. Це стало приводом для по-
новлення фахової дискусії в питанні обсягу 
реалізації людиною права на життя, гаран-
тованого статтею 2 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод 
[10].
Погоджуємось з А. Мерник та Є. Лукаш 

у тому, що “на сучасному етапі розвитку за-
конодавства України щодо основоположних 
прав і свобод людини питання про норма-
тивно-правове закріплення права на смерть 
та ухвалення спеціального закону, змістом 
якого стане регулювання питання поняття, 
завдань, принципів та процедури евтаназії, 
на державному рівні не розглядається. Про-
те зазначене питання все більше привертає 
увагу науковців та вивчається на доктри-
нальному рівні” [11, с. 18].
У деяких державах відповідальність за 

пасивну форму евтаназії значно суворіша, 
ніж за її активну форму. Так, за надання до-
помоги в самогубстві (пасивна евтаназія) ви-
нному загрожує: у Перу – до чотирьох років 
позбавлення волі; в Італії – до дванадцяти 
років; у Португалії – до трьох років; в Іспа-
нії – до п’яти років; у Колумбії та Бразилії 
– до шести років; у Венесуелі та Республіці 
Корея – до десяти років; у Канаді – до чо-
тирнадцяти років позбавлення волі.
Виняток становить польський законо-

давець, який у низці випадків питання про 
караність евтаназії залишає на розсуд пра-
возастосовувача. Так, згідно зі статтею 150 
Кримінального Кодексу Польщі, «особа, 
що вбила людину на її вимогу та під впли-

вом співчуття до неї, підлягає покаранню 
позбавленням волі на строк від трьох міся-
ців до п’яти років, проте у виняткових ви-
падках суд може застосувати надзвичайне 
пом’якшення покарання й навіть відмови-
тися від його виконання». Цей короткий 
аналіз законодавчого досвіду зарубіжних 
країн щодо встановлення відповідальнос-
ті за евтаназію показує, що в абсолютній їх 
більшості будь-яка форма евтаназії квалі-
фікується як злочин. Проте, на відміну від 
України, законодавці переважної більшості 
країн світу включили в свої кримінальні ко-
декси спеціальні привілейовані норми про 
відповідальність за аналізоване діяння [12, 
с. 54-55].
Фактично така заборона приводить до 

того, що право на життя обернулося для ба-
гатьох смертельно хворих людей в обов’язок 
жити або, більше того, бути «людиною вза-
галі». Однак у людини повинен бути вибір, і 
цей вибір для неї може стати легалізованою 
процедурою евтаназії. У разі легалізації ев-
таназії головною проблемою стає питання 
про необхідність вироблення правової про-
цедури її здійснення. Крім того, потрібно 
враховувати, що серйозною альтернативою 
евтаназії є мережа медичних установ, які 
спеціалізуються на наданні допомоги хво-
рим, які помирають, так званих «хоспісів», 
яка також вимагає особливої уваги та певної 
правової бази [13].
З наведеного вище витікає, що питання 

співвідношення права та моралі переходить 
у площину можливості, допустимості й до-
цільності телеологічного тлумачення. Сво-
єю чергою, доцільність виходить за межі 
морального дискурсу та змушує звертатися 
до логіки та семантики правових текстів. 
Ці обставини стають особливо помітні в ак-
туальному соціокультурному контексті ме-
діального повороту, у якому актуалізується 
проблема семантичних меж права.

Висновок
Телеологічне тлумачення норм права – 

це спосіб тлумачення, який використовують 
суди під час тлумачення законодавчих поло-
жень у контексті мети, цінностей, правових, 
соціальних та економічних цілей, на досяг-
нення яких вони спрямовані. Європейські 
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національні конституційні суди, а також Єв-
ропейський суд з прав людини застосовують 
цей метод.
У нормативно-правовому акті іноді тра-

пляється так, що нормодавець визначає 
ціль його прийняття безпосередньо в його 
тексті. Втім, у середовищі вчених немає 
узгодженої позиції стосовно критеріїв істин-
ності телеологічного тлумачення. 
Телеологічна аргументація необхідна 

для обмеження сфери дії норми права або 
для розширення сфери її застосування. Те-
леологічне тлумачення норми права доціль-
не, якщо інші способи тлумачення (до при-
кладу лінгвістичний та системний) не дають 
належних результатів. Крім того, телеоло-
гічне тлумачення надійне в умовах демокра-
тії, оскільки запобігає текстовій маніпуляції 
нормами права.
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TELEOLOGICAL INTERPRETATION 
AS A WAY OF PREVENTING LEGAL 
NORMS TEXTUAL MANIPULATION
Purpose. The purpose of the study is to 

reveal the issue of the teleological method of 
interpreting legal norms and to single out the 
main approaches to defi ning this concept.

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

Originality. The scientifi c novelty lies 
in the theoretical understanding of the 
concept of teleological interpretation of legal 
norms and its general characteristics from 
the point of view of sociological and legal-
philosophical approaches; justifi cation of the 
teleological way of interpreting legal norms 
as independent.

Results. It is substantiated that the 
teleological interpretation of legal norms is 
a method of interpretation used by courts 
when interpreting legislative provisions in the 
context of the purpose, values, legal, social and 
economic goals they are aimed at achieving. 
European national constitutional courts, as well 
as the European Court of Human Rights, apply 
this method.

Practical importance. The results 
of the study can be used in such a type of 
legal activity as law enforcement. Scientifi c 
and practical interest to the teleologi-
cal interpretation of legal norms is that it 
should be used in practice if other methods 
of interpretation (for example, linguistic 
and systemic) do not give adequate results. 
In addition, teleological interpretation is 
reliable in a democracy because it prevents 
textual manipulation of legal norms.

Keywords: law-making, legal norm, 
regulatory legal act, teleological interpretation, 
limits of law, relationship between law and 
morality.

АНОТАЦІЯ 
Метою наукової статті є розкрити пи-

тання телеологічного способу тлумачення 
норм права та виокремити основні підходи 
до визначення цього поняття. Наукова но-
визна полягає в теоретичному осмисленні 
поняття телеологічного тлумачення норм 
права та його загальній характеристиці з 
точки зору соціологічного та юридично-фі-
лософського підходів; обґрунтуванні телеоло-
гічного способу тлумачення норм права як 
самостійного.
Ключові слова: правотворчість, норма 

права, нормативно-правовий акт, телеоло-
гічне тлумачення, межі права, співвідношен-
ня права та моралі.
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ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÔÎÐÌÈ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ 
ÏÎË²Ö²¯ ² ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÈÕ ÃÐÎÌÀÄ Â ÓÌÎÂÀÕ 

ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ

Протидія, попередження кримінальних 
правопорушень та забезпечення правопоряд-
ку в громадських місцях є одним із основних 
напрямів діяльності поліції, що визначають-
ся її призначенням у мирний час. Збройний 
напад Російської Федерації на Україну зумовив 
впровадження на її території воєнного стану, 
а відтак питання розвитку сучасного суспіль-
ства набуває особливої   актуальності, оскільки 
відбувається суттєве розширення всіх сфер 
життєдіяльності людини в цілому, органів 
виконавчої влади окремо, підвищується дина-
мічність суспільних процесів та, відповідно, 
з’являються нові види кримінальних право-
порушень, у тому числі воєнних, та способи їх 
вчинення. Зростання протиправних проявів у 
суспільних сферах, у тому числі з боку країни-
агресорки, зобов’язує вносити певні зміни та 
корективи до чиного законодавства України.
Усі перелічені фактори та умови вимага-

ють від держави в особі її компетентних ор-
ганів вжиття ефективних заходів, заснованих 
на принципах оперативності, безперервності, 
взаємодії та використання сучасних техно-
логій. Правоохоронна система потребує роз-
ширення сфер контролю над дотриманням 
законності, що в сучасних умовах оптимізації 
неможливо без активного залучення громад-
ськості. Важливу роль реалізації правоохорон-
ної функції, здійснюваної органами поліції, 
виконують громадяни, які беруть участь в 
охороні громадського порядку та попереджен-
ню кримінальних правопорушень. Впрова-
дження воєнного стану внаслідок повномасш-

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

DOI 10.32782/NP.2022.4.2 

табного вторгнення російських збройних сил 
зумовило розширення завдань, обов’язків, по-
вноважень правоохоронних органів. А отже, 
досить важливим є аспект закріплення ор-
ганізаційно-правових форм взаємодії поліції 
та територіальних громад для врегулювання 
компетенції між цими суб’єктами та більш 
ефективної їх спільної діяльності.
Ключові слова: територіальна громада, 

воєнний стан, поліція, організаційно-правові 
форми, взаємодія.

Постановка проблеми
Аналізуючи практику до 24 лютого 2022 

року з протидії, попередження криміналь-
них правопорушень та охорону громад-
ського порядку, а тим паче після збройного 
вторгнення Російської Федерації на тери-
торію України, можна дійти висновку, що з 
активною участю громадян (територіальних 
громад, громадських формувань) у право-
охоронній сфері, вищевказанні завдання 
будуть виконані на більш високому рівні 
та робота буде більш ефективна, що є для 
поліції основним напрямком її діяльності 
враховуючи сучасні реалії. Крім того, у цих 
аспектах життєдіяльності не меншою мірою 
зацікавлене саме суспільство. Широке коло 
громадян мають бажання допомогати орга-
нам виконавчої влади виконувати їх функції 
щодо припинення, попередження збройно-
го нападу російських військ та криміналь-
них правопорушень і забезпечення право-
порядку в державі.
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Визначення та закріплення на законо-
давчому рівні організаційно-правових норм 
щодо взаємовідносин між поліцією та тери-
торіальними громадами, які спрямовані на 
припинення, попередження кримінальних 
правопорушень (збройної агресії Російської 
Федерації) та забезпечення правопорядку 
в державі є досить важливим, це надасть 
змогу виокремити компетенцію та завдання 
обох суб’єктів, враховуючи зміни до чинно-
го законодавства України на сьогодні, крім 
того, надасть змогу отримати бажаний ре-
зультат (що є ціллю обох сторін) швидше 
та ефективніше. Ситуація, яка склалась на 
теперішній час, зумовлює додаткове дослі-
дження цього аспекту. 

Стан дослідження проблеми
Форми взаємовідносин між поліцією та 

суспільством досліджувала низка вчених, 
серед яких є О.М. Бандурка, О.І. Безпало-
ва, Т.Ю. Дашо, М.В. Костецький, О.І. Оста-
пенко, О.С. Проневич, В.В. Сокуренко,-
Д.В. Швець, Б.О. Логвиненко, І.С. Кравчен-
ко та інші. Дослідження цих вчених є до-
сить обширним та мають велике значення 
для юридичної теорії та практики, але з ура-
хуванням повномасштабного вторгнення 
РФ та нових тенденцій розвитку взаємовід-
носин між поліцією та територіальною гро-
мадою, виникає необхідність у додатковому 
аналізі та дослідженні чинного законодав-
ства України. 

Мета статті полягає у дослідженні орга-
нізаційно-правових форм взаємодії поліції і 
територіальних громад в умовах воєнного 
стану.

Наукова новизна дослідження
Досвід поліцейської діяльності показує, 

що вона ефективна лише за підтримки та 
довіри суспільства, створення партнерських 
відносин, тим паче під час дії воєнного ста-
ну, між поліцією та населенням. Основною 
передумовою партнерства між поліцією та 
суспільством є нагальна необхідність підви-
щення рівня залучення суспільства до при-
пинення, протидію збройній агресії російс-
ських військ та кримінальних правопору-
шень, гарантування безпеки і громадського 

порядку, що є ціллю обох сторін. Виникає 
необхідність у виокремленні компетенції 
(прав та обов’язків), враховуючи впровадже-
ні зміни до чинного законодавства України, 
цих сторін, тобто визначення організацій-
но-правових норм такої взаємодії, що обу-
мовлюється додатковим дослідженням у цій 
сфері. 
Виклад основного матеріалу. Після по-

вномасштабного збройного нападу Росій-
ської Федерації на Україну напрями діяль-
ності Національної поліції України дещо 
розширились, але здійснює вона свою ді-
яльність у рамках різнобічних зв’язків із 
численними іншими державними органами, 
установами та організаціями, а також з орга-
нами місцевого самоврядування (територі-
альними громадами, іншими громадськими 
об’єднаннями тощо), що виконують різно-
манітні функції у всіх сферах життєдіяльнос-
ті суспільства.
Однією з головних задач держави у сфе-

рі взаємодії органів виконавчої влади та те-
риторіальних громад (суспільства) є підви-
щення ефективності вирішення покладених 
на правоохоронні органи Законом України 
«Про Національну поліцію» завдань щодо 
боротьби з кримінальними правопорушен-
нями та охорони правопорядку, протидії 
корупції, екстремістським проявам, у тому 
числі під час дії на території України воєн-
ного стану тощо. Ці завдання можуть бути 
успішно вирішені поліцією лише за умови 
єднання із суспільством, довіри та сприяння 
з його боку.
У зв’язку з введенням у чинне законо-

давство України змін, які стосуються впро-
вадження інтеграційних процесів щодо вза-
ємодії органів поліції і громадськості в мир-
ний час та здійснення бойових дій на тери-
торії України на сьогодні, у цьому напрямку 
вимоги посилюються. Але організація вза-
ємодії поліції з суспільством, використання 
поліцією потенціалу громадського суспіль-
ства залишались до 24 лютого 2022 року на 
неприпустимо низькому рівні, незважаючи 
на те, що в країні спостерігалось зростання 
соціальної активності як окремих громадян, 
так і їх об’єднань, які називають інститутами 
громадського суспільства. У мирний час со-
ціальна активність проявлялась, як прави-
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ло, з найбільш гострих, найболючіших для 
громадян проблем, у тому числі з тих, що 
віднесені до ведення поліції - вулична та по-
бутова злочинність, наркоманія, пошук загу-
блених громадян тощо. Але нерідко прояви 
громадської активності сприймались співро-
бітниками поліції як перешкода службовій 
діяльності, а заходи щодо взаємодії прово-
дяться формально, «для галочки». 
Але після 24 лютого 2022 року (повно-

масштабного вторгнення та прояву зброй-
ної агресії на території України російських 
військ) населення держави розділилось на 
патріотів та на тих осіб, які підтримують 
країну-агресорку. Патріоти України (значна 
кількість громадян) виявили добровільне 
бажання допомогти державним органам, в 
тому числі Збройним Силам України, Наці-
ональній Гвардії, Національній поліції, у бо-
ротьбі за свою територію, за незламність де-
мократично-конституційного ладу України, 
територіальну цілістність, права, свободи та 
інтереси громадян, припинення криміналь-
них правопорушень, тим паче воєнних, охо-
рону та забезпечення правопорядку, за ви-
явленням та притягненням до кримінальної 
відповідальності зрадників (колаборантів) 
тощо. 
Для взаємодії поліції з інститутами гро-

мадського суспільства є об’єктивні підстави 
– це взаємний інтерес у забезпеченні закон-
ності та правопорядку, протидії російській 
збройній агресії на сьогодні, що для поліції 
є її призначенням через Закон, а для гро-
мадського суспільства – умовою нормально-
го існування. Адже природним правом кож-
ної людини є право щодо особистої участі в 
управлінні громадською діяльністю, проти-
дію та попередження будь-яких дій, що су-
перечить чинному законодавству України, 
таке право громадян направлене на забез-
печення законності і правопорядку на тери-
торії держави, тим більше під час дії воєн-
ного стану.
На думку В.В. Майорова, діяльність по-

ліції, заснована на співпраці з населенням, 
громадою та громадянами і спрямована на 
попередження правопорушень і злочинів, є 
нагальною потребою сьогодення. Одним із 
способів вирішення цього завдання є вдо-
сконалення взаємодії поліції з населенням, 

що є запорукою довіри населення до поліції 
[1, c. 189].
О.І. Безпалова вважає, що необхідною 

гарантією демократичного розвитку дер-
жави є утвердження громадянського сус-
пільства шляхом створення умов для забез-
печення широкого представництва інте-
ресів громадян в органах державної влади 
та місцевого самоврядування, посилення 
впливу інституцій громадянського суспіль-
ства на прийняття важливих управлінських 
рішень, запровадження безперервної прак-
тики проведення консультацій органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 
з громадськістю з найбільш актуальних пи-
тань розвитку держави та суспільства (як 
загальнодержавного, так і місцевого значен-
ня). Одним із таких питань є забезпечення 
законності та правопорядку, охорона та за-
хист прав і свобод людини та громадянина, 
протидія правопорушенням, тобто реаліза-
ція правоохоронної функції держави в ме-
жах, передбачених відповідними норматив-
но-правовими актами [8].
Аналіз практики взаємин держави та 

суспільства свідчить про те, що основни-
ми формами партнерської взаємодії поліції 
та інститутів громадянського суспільства є: 
безпосередня співпраця; інформаційний об-
мін; громадський контроль; профілактичні 
заходи; благодійні кампанії.
Ці форми партнерських взаємин можуть 

виражатися в таких діях: повідомлення 
представниками інститутів громадянського 
суспільства органам поліції інформації про 
підготовлювані або вчинені правопорушен-
ня; виступи представників інститутів гро-
мадянського суспільства в засобах масової 
інформації про факти, що містять ознаки 
правопорушень; виявлення поліцейськими 
за допомогою громадян свідків, потерпі-
лих у рамках кримінальних провадженнях 
і у справах про адміністративні правопору-
шення; залучення представників інститу-
тів громадянського суспільства як фахівців 
для участі в провадженні слідчих дій, для 
консультацій з правових й інших питань, 
які вимагають спеціальних фахових знань; 
залучення представників інститутів грома-
дянського суспільства для навчання поліції 
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з метою використання поліцейськими отри-
маних знань на практиці [2, с. 79].
Закон України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державно-
го кордону» закріплює основні форми участі 
громадян в охороні громадського порядку: 
сприяння поліції й іншим правоохоронним 
органам; участь громадян у пошуку осіб, 
зниклих безвісти; участь громадян у діяль-
ності громадських об’єднань правоохорон-
ної спрямованості [3].
Вчені, які досліджували форми взаємодії 

між правоохоронними органами та громад-
ськістю, зауважували, що такий зв’язок ба-
гато в чому детермінований культурними та 
державно-правовими традиціями держави. 
При організації партнерства між поліці-

єю та суспільством в Україні в мирний час 
необхідно було враховувати специфіку жит-
тєдіяльності, яка могла б здійснювати пев-
ні перешкоди при впровадженні взаємодії. 
Серед таких перешкод були: 1) не достатньо 
вивчено теоретичні та практичні аспекти 
взаємодії; 2) відсутність довіри до масових 
інституційних форм самоорганізації, що пе-
решкоджає виокремленню цілей у взаєми-
нах між органом виконавчої влади (поліції) 
та суспільством (територіальною громадою); 
3) обмеження співпраці способами побудо-
ви організації структур громадського сус-
пільства, що супроводжується певними про-
блемами самої поліції тощо.
Після введення воєнного стану на те-

риторії України внаслідок збройного втор-
гнення РФ в українського народу збільши-
лись довіра до правоохоронних органів та 
добровільне бажання взаємодіяти, допомо-
гати поліції для досягнення загальної мети, 
а саме: відстояти суверенітет держави, де-
мократично-конституційний лад, територі-
альну цілістність, виявлення, припинення, 
протидія кримінальним правопорушенням, 
воєнним злочинам, охорона та забезпечен-
ня правопорядку на всій території держави 
тощо.
Для правильного та ефективного визна-

чення напрямів та форм взаємовідносин 
між поліцією та територіальною громадою, 
тим паче у воєнний час, необхідним є розро-
блення концепції соціалізації правоохорон-
ної діяльності, де будуть розгорнуті органі-

заційно-правові заходи (форми), що спри-
ятимуть посиленню соціальних засад при 
проведенні такої діяльності та створення 
чинного механізму взаємодії правоохорон-
них органів та територіальних громад як у 
мирний, так і у воєнний час.
Основним елементом механізму парт-

нерських відносин між вищезгаданими 
суб’єктами є соціальні технології довго-
строкового проектування, а саме: техноло-
гія формування інноваційного людського 
капіталу органів МВС, що припускає фор-
мування кадрового ядра управлінців, роз-
виток професійних здібностей, творчої та 
інноваційної активності, формування твор-
чих і ініціативних елементів організаційної 
культури; технологія формування культур-
ного капіталу органів поліції, що перед-
бачає формування інноваційної соціально 
орієнтованої моделі управління та відповід-
них принципів функціонування поліції на 
основі стратегії, що узгоджується з наявни-
ми засобами для реалізації; підвищення со-
ціальної відповідальності поліції у взаємодії 
із зовнішнім середовищем функціонування; 
технологія формування соціального капі-
талу поліції завдяки позитивним змінам ді-
яльності за допомогою прояви відкритості, 
чесності, соціальної відповідальності, що зу-
мовлюють відчуття довіри до поліції та під-
вищують її імідж [4, с. 141–142].
Взаємовідносини між державою, в об-

личчі державних органів виконавчої влади, 
та суспільством,  які направлені на виконан-
ня правоохоронних функцій, проявляють-
ся в різних формах участі в цьому процесі 
громадян та територіальних громад у будь-
який час (мирний, воєнний, надзвичайний 
тощо). 
Взаємодія держави та громадянського 

суспільства в процесі контролю за діяльніс-
тю державних органів є можливою завдя-
ки розвитку форм громадського контролю, 
громадської експертизи, громадських обго-
ворень, громадських слухань [2, с. 82]. 
Отже, організаційно-правова форма - це 

визнана законодавством тієї чи іншої країни 
форма взаємовідносин, що фіксує завдання, 
визначає характер відносин між взаємоді-
ючими сторонами, певні дії, їх спосіб засто-
сування, права та обов’язки сторін, що ви-
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пливають з цього, його правове положення і 
цілі проведення такої діяльності, враховую-
чи події, що відбуваються на території дер-
жави.
Взаємодія правоохоронних органів, 

місцевого самоврядування та територіаль-
них громад будується на основі дотриман-
ня ними державного, місцевого та громад-
ського управління, яке супроводжується 
суворим дотримання ними своїх завдань та 
обов’язків, на основі чіткого розподілу між 
ними повноважень з дотриманням чинного 
законодавства України. Але такий розподіл 
не означає невтручання держави в діяль-
ність низки структур, створених за участю 
населення, з охорони та забезпечення гро-
мадського порядку, з погляду контролю й 
координації їх діяльності.
Головною метою такої взаємодії є за-

безпечення єдності дій, взаємодопомоги й 
об’єднання зусиль для успішного вирішен-
ня спільних завдань. Водночас взаємодія і 
взаємна допомога повинні бути чітко узго-
джені як за цілями (завданнями) дій, так і за 
місцем і часом проведення спільних заходів 
[5, с. 147]. 
Наприклад, під час проведення масових 

заходів у мирний час Національна поліція 
гарантує публічну безпеку та порядок, при 
цьому правоохоронні органи взаємодіють з 
низкою суб’єктів, таких як Президент Укра-
їни, Верховна Рада України, Кабінет Міні-
стрів України, інші державні органи влади 
(суд, прокуратура тощо), місцевими держав-
ними органами влади, органами місцевого 
самоврядування, територіальними громада-
ми, громадянами тощо.
Проте на теперішній час відсутність спе-

ціального нормативно-правового акту, який 
би закріплював як порядок проведення ма-
сових заходів, так і гарантування публічної 
безпеки та порядку під час їх проведення, 
особливості взаємодії Національної поліції 
України з іншими суб’єктами гарантування 
публічної безпеки й порядку під час масо-
вих заходів належно не врегульовані на за-
конодавчому рівні [6, с. 105]. 
Під час воєнного стану Національна по-

ліція взаємодіє також з низкою суб’єктів: як 
державними органами, так і громадянами. 
Працівники поліції розпочинають виконан-

ня службових обов’язків у деокупованих на-
селенних пунктах. Де вони не тільки вико-
нують свої обов’язки, які закріплювались у 
Законах України у мирний час та діють до 
теперішнього часу з відповідними змінами, 
а й ще проводять гуманітарну допомогу, бе-
руть участь щодо евакуації населення у більш 
безпечне місце, надають будь-яку допомогу 
населенню, яку вони потребують. Так само 
взаємодіють працівники поліції з населен-
ням і в тих населенних пунктах, які не були 
в окупації. Наприклад, відділ поліції під час 
воєнного стану – це так би мовити «пункти 
незламності». Тобто ворог і сьогодні засто-
совує зброю (ракети, безпілотники тощо) по 
критичній інфраструктурі, по цивільних та 
виробничих будівлях. Від пошкоджень вна-
слідок ракетних ударів на території України 
значний час відсутнє електропостачання, а 
в деяких населених пунктах через це відсут-
нє і водопостачання, відсутність мобільного 
зв’язку тощо. У відділках Національної по-
ліції застосовують генератори, за допомо-
гою яких громадяни у будь-який час можуть 
звернутися та зарядити свої мобільні теле-
фони, нагріти воду (їжу), обігрітись тощо. 
Значна кількість цивільних осіб вступи-

ла до лав добровільних формувань територі-
альної оборони, що діють на підставі Закону 
України «Про основи національного спро-
тиву». Населення України активно займа-
ється гуманітарною, волонтерською, бла-
годійною діяльностями, при наданні яких 
вони щільно взаємодіють з правоохоронни-
ми органами. Крім того, окремі громадяни 
допомогають правоохоронним органам ви-
явити та притягнути до кримінальної відпо-
відальності так званних колаборантів тощо. 
Усе вищезазначене говорить про підвищен-
ня довіри до правоохоронних органів з боку 
суспільства. 
При здійсненні координації та взаємодії 

доцільно враховувати пріоритети діяльнос-
ті, цілі та завдання, час та місце, відношення 
до них сторін, що склалися, суспільні відно-
сини та зв’язки, зовнішні умови середовища 
(оперативна обстановка), наявні можливості 
та інші фактори.
До основних форм взаємодії поліції з різ-

ними об’єднаннями громадян правоохорон-
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ної спрямованості у мирний та воєнний час 
можна віднести:

– розробку та реалізацію спільних планів 
та окремих заходів (наприклад, щодо прове-
дення суспільно-політичних акцій — мітин-
гів (у мирний час), щодо проведення охоро-
ни правопорядку підрозділами територіаль-
ної оборони (у воєнний час) тощо);

- спільне вивчення стану правопору-
шень, спільний аналіз динаміки злочинної 
діяльності (у тому числі воєнних криміналь-
них правопорушень), прогнозування по-
дальших тенденцій, громадської думки;

- розгляд та вдосконалення практичної 
діяльності з виявлення, розслідування, по-
передження злочинних дій; 

- обмін інформацією, що представляє 
взаємний інтерес;

- спільну розробку пропозицій (реко-
мендацій) з питань зміцнення правопоряд-
ку, спільна робота з виконання державних 
і регіональних програм щодо забезпечення 
громадської безпеки та правопорядку, по-
шук нових рішень в області правового регу-
лювання;

- проведення спільних заходів у сфері 
правової пропаганди, підготовки громадян, 
які беруть участь у забезпеченні правопо-
рядку.
З позиції організаційно-правової форми 

взаємодію поліції та територіальних громад 
можна представити у таких видах: звернен-
ня громадян та колективних суб’єктів, під-
готовка проєктів правових актів, громадські 
обговорення правових актів, слухання, акції 
протесту, акти громадської експертизи та 
суспільної акредитації. До неправової фор-
ми можна віднести: наради, конференції, 
семінари, круглі столи тощо, отримання ін-
формації про діяльність поліції тощо.
До основних організаційно-правових 

форм взаємодії поліції та територіальної 
громади у мирний та воєнний час належить 
віднести наступні:

 − проведення координаційних нарад 
керівників правоохоронних органів з пред-
ставниками територіальних формувань;

 − обмін інформацією з питань протидії, 
попередженню кримінальних правопору-
шень та забезпечення правопорядку, спіль-
ний аналіз стану громадського порядку;

− розроблення і прийняття узгоджених 
планів спільних заходів з охорони громад-
ського порядку і профілактики правопору-
шень;

 − проведення спільних цільових захо-
дів для виявлення та припинення кримі-
нальних правопорушень і порушень право-
порядку, а також усунення причин та умов, 
які сприяють їх учиненню;

 − проведення спільних семінарів, кон-
ференцій, «рольової гри» з метою наближен-
ня максимально ситуації до реалії для того, 
щоб представники територіальної громади 
змогли реалізувати свої навички при ви-
никненні тієї чи іншої ситуації, інструктаж 
та навчання членів територіальних громад 
формам і методам роботи з протидії кримі-
нальним правопорушенням та охорони пра-
вопорядку;
− організація, залучення та проведення 

заходів з охорони громадського порядку на-
рядами поліції та членами територіальних 
формувань;
− забезпечення громадського порядку 

на адміністративних дільницях із дільнич-
ними офіцерами поліції; 
− спільне патрулювання з нарядами па-

трульної поліції;
 − видання спільних наказів, інструкцій, 

вказівок, підготовка інформаційних листів 
та інших організаційно-розпорядчих доку-
ментів щодо впровадження та застосування 
партнерської діяльності між поліцією та те-
риторіальною громадою;

 − розробка та затвердження узгодже-
них планів координаційної партнерської ді-
яльності; 

 − формування статистичних даних і 
подальше їх використання в посиленні бо-
ротьби зі злочинністю на території держави, 
що в комплексі підвищує якість роботи пра-
воохоронних органів.
Важливим є той факт, що правоохорон-

ні органи при виконанні своїх службових 
функцій обов’язково повинні залучати насе-
лення до охорони правопорядку, а особливо 
важливим таке залучення є під час воєнного 
стану, що надасть змогу більш успішно ви-
конувати завдання щодо забезпечення пу-
блічного порядку та безпеки, припинення, 
попередження кримінальних правопору-
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шень (воєнних злочинів). Крім того, співро-
бітники Національної поліції повинні про-
водити свого роду «зустрічі» з населенням, 
де буде відбуватись роз’яснення Законів, 
інструкцій, наказів тощо, інформувати насе-
лення про стан злочинності на тій чи іншій 
адміністративно-територіальній одиниці в 
мирний час. Активізація таких «зустрічей» 
збільшить процент довіри до органів вико-
навчої влади з боку суспільства, що було на-
гальною потребою до 24 лютого 2022 року. 
Після збройного нападу російських військ 
рівень довіри до поліції значно виріс. Саме 
населення необхідно залучати до спільних 
патрулювань з метою протидії криміналь-
ним правопорушенням та охороні право-
порядку у мирний та воєнний час. Така 
взаємодія між поліцією та територіальною 
громадою наблизить до досягнення загаль-
ної мети - зміцнення громадського порядку і 
громадської безпеки, припинення, поперед-
ження кримінальних правопорушень.
У воєнний час відповідні зустрічі про-

водити досить важко, адже обов’язки пра-
цівників поліції значно збільшуються, а від 
так часу на зустрічі не вистачає, крім того, 
це може бути небезпечним. Таким чинном, 
при органах державної влади створені Гро-
мадські ради, активізувалося висвітлення 
їх діяльності у ЗМІ, соціальних мережах, 
функціонують телефони «гарячих» ліній, 
створені чатботи, для повідомлення інфор-
мації, поданні заявок громадянами, які по-
требують гуманітарної або будь-якої іншої 
допомоги, у приміщеннях та на території 
підрозділів Національної поліції та інших 
безпекових служб встановлено цілодобове 
відеоспостереження, патрульні поліцейські 
використовують нагрудні камери відеофік-
сації тощо.

 У свою чергу, може мати місце індивіду-
альна участь громадян у забезпеченні пра-
вопорядку в мирний та воєнний час, яка 
може здійснюватися за такими формами:-
1) повідомлення громадянами правоохо-
ронних органів про відомі їм факти кримі-
нальних, адміністративних правопорушень 
або подій; 2) ужиття заходів, які не супере-
чать законодавству із самозахисту своїх прав 
і свобод у сфері публічної безпеки й поряд-
ку; 3) сприяння правоохоронним органам у 

превентивній роботі з особами, схильними 
до скоєння правопорушень, у попередженні 
безпритульності та правопорушень серед ді-
тей; 4) участь у поширенні правових знань, 
які сприятимуть попередженню правопо-
рушень; 5) участь у громадському контролі 
за діяльністю органів, уповноважених здій-
снювати охорону публічної безпеки й по-
рядку [7, с. 164].
Таким чином, організаційно-правовими 

формами взаємодії поліції та територіальної 
громади є: організаційна, профілактична 
та правозастосовна. Умовами, необхідними 
для встановлення тісної взаємодії з громад-
ськими організаціями як усередині поліції, і 
за її межами, незалежно від подій, що мають 
місце на певний час, є: 

1) визначення сфер взаємодії, проблем, 
що виникають у них, ролі та місця поліції та 
громадськості у їх вирішенні; 

2) визначення цілей та завдань взаємо-
дії у цих сферах; 

3) прийняття спільних рішень щодо 
організації взаємодії, визначення форм, 
методів, засобів тощо; підготовка спільних 
програм, планів роботи із взаємодії; 

4) контроль з боку обох зацікавлених 
сторін із аналізом усієї діяльності; пропаган-
дистська робота серед населення. 
У рамках реформи після подолання ро-

сійської збройної агресії має бути закріпле-
но законодавчо та забезпечено на практиці 
участь громадян в постановці цілей та за-
вдань роботи поліції, формування пріори-
тетів її діяльності та подальшої оцінки ре-
зультатів, адже під час воєнного стану біль-
шість населення України «показало» свою 
зацікавленність та небайдужість в існуванні 
та «процвітанні» України через взаємодопо-
могу органам виконавчої влади.
Взаємодія поліції та громадян у будь-

який ча повинна здійснюватися на основі 
дотримання:

1) консолідації зусиль та узгодженість 
дій щодо вирішення конкретних завдань у 
сфері гарантування безпеки та підтримання 
правопорядку на місцевому рівні; 

2) підзвітність суспільству за якість на-
даних поліцією державних та соціальних 
послуг населенню;

3) доступність та прозорість норма-
тивно-правових та організаційно-управлін-
ських засад діяльності поліції; 
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4) розробка та впровадження механіз-
мів участі громадян у протидії криміналь-
ним правопорушенням та підвищення рів-
ня громадської безпеки; 

5) забезпечення прав та законних ін-
тересів громадян.
З метою вдосконалення взаємодії тери-

торіальних формувань, які беруть участь 
при розслідуванні кримінальних прова-
джень або забезпеченні охорони правопо-
рядку, та поліції доцільно законодавцю ви-
дати постанови, а МВС – накази, інструкції 
та методичні матеріали, де будуть чітко ви-
значені організаційно-правові форми вза-
ємодії поліції та територіальних громад як у 
мирний, так і у воєнний час.

Висновки
Впровадження воєнного стану на тери-

торії України ніяким чинном не злякало ні 
працівників правоохоронних органів, ні на-
селення. А навпаки, з більшим інтересом та 
жагою перемоги над Російською Федераці-
єю, яка чинить і до сьогодні збройні напади 
на Україну, населення та працівники поліції 
об’єднались та проводять спільну право-
охоронну діяльність (взаємодіють), метою 
якої є збереження суверенітету держави, 
територіальної цілістності, демократично-
конституційного ладу, захист національних 
інтересів, прав та свобод громадян, припи-
нення, протидія, попередження криміналь-
них правопорушень, у тому числі і воєнних, 
забезпечення публічної безпеки та охорони 
громадського порядку.
Проведений аналіз дозволив виявити 

організаційно-правові форми взаємодії з 
правоохоронною структурою та територі-
альною громадою, а також фактори, що ви-
значають зазначені форми як у воєнний, так 
і в мирний час.
Чітко вироблені та закріплені належним 

чином організаційно-правові форми спро-
можні ефективно та продуктивно впливати 
на взаємовідносини між органами Націо-
нальної поліції та територіальною грома-
дою, які мають спільні цілі щодо протидії 
та попередження кримінальним правопору-
шенням і забезпечення публічного правопо-
рядку на території України. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL 
FORMS OF INTERACTION BETWEEN 

THE POLICE AND TERRITORIAL 
COMMUNITIES UNDER MARTIAL LAW

Counteraction, prevention of criminal offenses 
and maintenance of law and order in public places 
are one of the main areas of police activity, which 
are determined by their purpose in peacetime. 
The armed attack of the Russian Federation on 
Ukraine led to the introduction of martial law on 
its territory, and because of this, the issue of the 
development of modern society becomes especially 
urgent, since there is a signifi cant expansion of 
all spheres of human life as a whole, executive 
authorities separately, the dynamism of social 
processes increases and, accordingly, new types of 
criminal offenses, including military ones, and 
methods of their commission appear. The growth of 
illegal manifestations in public spheres, including 
on the part of the aggressor country, obliges us to 
make certain changes and corrections to the current 
legislation of Ukraine.

All the listed factors and conditions require the 
state, represented by its competent bodies, to take 
effective measures based on the principles of effi ciency, 
continuity, interaction and the use of modern 
technologies. The law enforcement system needs to 
expand the spheres of control over compliance with 
the law, which in modern conditions is impossible 
to optimize without the active involvement of the 
public. Citizens who participate in the protection of 
public order and the prevention of criminal offenses 
play an important role in the implementation of the 
law enforcement function performed by the police. 
The introduction of martial law as a result of the 
full-scale invasion of the Russian armed forces led 
to the expansion of the tasks, duties, and powers of 
law enforcement agencies. Therefore, the aspect of 
consolidating the organizational and legal forms 
of interaction between the police and territorial 
communities is quite important in order to regulate 
the competence between these subjects and make their 
joint activities more effective.

Keywords: territorial community, martial law, 
police, organizational and legal forms, interaction.
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ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÖÞ ÒÀ ÃÀÐÀÍÒ²¯ 
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Стаття присвячена розгляду питання 
сутності права на працю та гарантій його ре-
алізації. У статті проаналізовано положення 
міжнародних актів та національного законо-
давства, а також наукові погляди вчених з до-
сліджуваної проблематики. Окрему увагу при-
ділено гарантіям реалізації права на працю.
Зроблено висновок, що право на працю є 

гарантованою державою можливістю опти-
мальної реалізації людиною здатності до пра-
ці для задоволення своїх потреб та інтересів 
у відповідності до норм міжнародного та на-
ціонального права.
Ключові слова: право на працю, реалізація 

права на працю, свобода праці, дискримінація, 
зайнятість населення, трудовий договір,
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хом її творчого і фізичного самостверджен-
ня, свідомої і цілеспрямованої зміни навко-
лишнього середовища з метою створення 
(нових) матеріальних і духовних цінностей 
та задоволення на цій основі потреб і інтер-
есів людини, суспільства, держави і така, що 
породжує особливий вид суспільних відно-
син та потребує у зв’язку із цим правового 
регулювання. У вузькому розумінні праця 
– це цілеспрямована діяльність людини, 
спрямована на створення матеріальних і ду-
ховних благ з метою задоволення її потреб 
та інтересів [2, с. 65].
Гарантування права на працю є одним 

із завдань держави, яка покликана здійсню-
вати заходи, необхідні для належної його 
реалізації. Особливо важливими такі заходи 
є в період економічної кризи та зростання 
безробіття. 
Враховуючи важливість права на працю 

у житті людини, забезпеченості його реалі-
зації, а також захисту прав суб’єктів трудо-
вих правовідносин, необхідним є його де-
тальний розгляд. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Право на працю було предметом дослі-
джень Н. Б. Болотіної, Н. Д. Гетьманцевої, 
О. О. Коваленко, С. М. Прилипка, О. І. Про-
цевського, О. М. Ярошенка та ін. 

Метою статті є комплексне дослідження 
права на працю та гарантій його реалізації.

Постановка проблеми
Одним із найбільш важливих соціаль-

но-економічних прав людини є право на 
працю. У Юридичній енциклопедії праця 
тлумачиться як цілеспрямована діяльність 
людини, що потребує фізичної або розумо-
вої енергії та орієнтована на створення ма-
теріальних і духовних цінностей. Була і за-
лишається важливим фактором формування 
і розвитку людини [1, с. 57]. 
Працю розглядають у широкому та вузь-

кому розумінні. Як зазначає Н. Д. Гетьман-
цева, у широкому розумінні праця – це пер-
винно необхідна, суспільно корисна, іннова-
ційна, доцільна, цілеспрямована, особиста, 
вольова, оціночна діяльність, пов’язана з ре-
алізацією унікальних властивостей людини 
– фізичних та розумових здібностей – шля-
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Виклад основного матеріалу
Характеризуючи право на працю, 

Н. Б. Болотіна зазначила, що воно належить 
до групи соціально-економічних прав і в за-
гальному сенсі відображає потребу людини 
створювати і здобувати джерела існування 
для себе і своєї сім’ї, реалізовувати свій твор-
чий потенціал, виражати свою особистість 
[3, с. 30].
На думку О. І. Процевського, право на 

працю означає право кожного громадяни-
на на вибір місця роботи, виду діяльності та 
роду занять. Це право забезпечується дер-
жавою шляхом створення правових, органі-
заційних та економічних умов [4, с. 254].
О. О. Коваленко визначає право на пра-

цю як природне право, визнане й оформле-
не юридично державою, яка, по-перше, ви-
знає свободу волі людини щодо своєї здат-
ності до праці; по-друге, закріплює можли-
вості для прояву свободи волі у сфері праці; 
по-третє, спонукає особистість оптимально 
й ефективно реалізовувати свою здатність 
до праці [5, с. 49].
Також право на працю розглядається як 

законодавчо визначена та гарантована мож-
ливість індивідуального вибору у сфері пра-
ці, що реалізується шляхом вступу в трудові 
правовідносини, здійснення трудової діяль-
ності, відмови участі у такій, здійснення пра-
ці в умовах, що відповідають міжнародним 
стандартам у сфері праці та є оптимально 
сприятливими для задоволення потреб та 
інтересів найманих працівників [6, с. 95].
Як випливає з вище наведеного, зміст 

права на працю складає право людини віль-
но обирати вид та сферу діяльності, рід за-
нять або вільно погоджуватись на певну ро-
боту та обов’язок держави створити умови 
для належного забезпечення цього права.
Право на працю закріплене як у міжна-

родних, так і в національних нормативно-
правових актах. Серед міжнародних нор-
мативно-правових актів слід виокремити: 
Загальну декларацію прав людини, Між-
народний пакт про економічні, соціальні 
і культурні права, Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод, Єв-
ропейську соціальну хартію. 
Відповідно до ч. 1 ст. 23 Загальної де-

кларації прав людини [7] кожна людина має 

право на працю, на вільний вибір роботи, на 
справедливі і сприятливі умови праці та на 
захист від безробіття. У ч. 1 ст. 6 Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні і куль-
турні права [8] право на працю розглядаєть-
ся як право кожної людини дістати можли-
вість заробляти собі на життя працею, яку 
вона вільно обирає або на яку вона вільно 
погоджується, а також як обов’язок держав, 
які беруть участь у Пакті, зробити належні 
кроки для забезпечення цього права. Тобто 
у Пакті не лише декларується право люди-
ни на працю, але й передбачаються необ-
хідні кроки держав-учасниць для належної 
його реалізації. 
Європейська соціальна хартія [9] у ст. 1 

також визначає зобов’язання держав для за-
безпечення ефективного здійснення права 
на працю, до яких віднесено: визнати од-
нією зі своїх найголовніших цілей i одним 
зі своїх найголовніших обов’язків досягнен-
ня та підтримання якомога високого i ста-
більного рівня зайнятості, маючи на меті 
досягнення повної зайнятості; ефективно 
захищати право працівника заробляти собі 
на життя професією, яку він вільно обирає; 
створювати безкоштовні служби працевла-
штування для всіх працівників або забезпе-
чувати їхнє функціонування; забезпечувати 
належну професійну орієнтацію, підготовку 
та переквалiфiкацiю або сприяти їм.
Міжнародні акти визначають основні 

стандарти права на пра цю, а також закрі-
плюють обов’язки держав, спрямовані на 
ефективну реалізацію цього права.
Серед національних нормативно-право-

вих актів провідна роль, безперечно, нале-
жить Конституції України [10], у ч. 1 ст. 43 
якої визначено, що кожен має право на пра-
цю, що включає можливість заробляти собі 
на життя працею, яку він вільно обирає або 
на яку вільно погоджується.
КЗпП України [11] у ч. 1 ст. 2 закрі-

плює, що право громадян на працю, тобто 
на одержання роботи з оплатою праці не 
нижче встановленого державою мінімаль-
ного розміру, - включаючи право на вільний 
вибір професії, роду занять і роботи, забез-
печується державою. Держава створює умо-
ви для ефективної зайнятості населення, 
сприяє працевлаштуванню, підготовці і під-
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вищенню трудової кваліфікації, а при необ-
хідності забезпечує перепідготовку осіб, ви-
вільнюваних у результаті переходу на рин-
кову економіку.
У ч. 1 ст. 2-1 КЗпП України закріплю-

ються положення щодо заборони будь-якої 
дискримінації у сфері праці. Відповідно до 
ст. 1 Конвенції МОП про дискримінацію в 
галузі праці і занять № 111 [12] термін «дис-
кримінація» охоплює: a) будь-яке розрізнен-
ня, недопущення або перевагу, що робиться 
за ознакою раси, кольору шкіри, статі, ре-
лігії, політичних переконань, іноземного 
походження або соціального походження 
і призводить до знищення або порушення 
рівності можливостей чи поводження в га-
лузі праці та занять; b) будь-яке інше роз-
різнення, недопущення або перевагу, що 
призводить до знищення або порушення 
рівності можливостей чи поводження в га-
лузі праці та занять і визначається відповід-
ним членом Організації після консультації 
з представницькими організаціями робото-
давців і працівників, де такі є, та з іншими 
відповідними органами.
Важливим є не лише нормативне закрі-

плення права на працю, але й забезпечення 
його реалізації. О. Г. Середа визначає реа-
лізацію права на працю як певну процеду-
ру дій, що спрямована на здійснення цього 
права та визначення змісту всіх норм трудо-
вого права як галузі права та внутрішньої 
узгодженості відповідно до об’єктивних по-
треб розвитку соціально-трудових відносин 
[13, с. 74].
Як випливає з нормативних положень, 

основоположним принципом реалізації 
права на працю є свобода праці, яка надає 
можливість кожній особі вільно обирати вид 
діяльності, місце роботи, укладати та припи-
няти трудовий договір. Безпере чно, свобода 
праці тісно пов’язана із забороною примусо-
вої праці. У ч. 2 ст. 4 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод [14] 
закріплено заборону на примусову працю. 
Водночас у ч. 3 цієї статті визначаються види 
робіт, які не можуть вважатися примусовою 
працею, зокрема: будь-яка робота, виконан-
ня якої зазвичай вимагається під час при-
значеного згідно з положеннями ст. 5 цієї 
Конвенції тримання в умовах позбавлення 

свободи або під час умовного звільнення; 
будь-яка служба військового характеру або - 
у випадку, коли особа в ідмовляється від неї 
з мотивів особистих переконань у країнах, 
де така відмова визнається, - служба, яка 
вимагається замість обов’язкової військової 
служби; будь-яка служба, що вимагається у 
випадку надзвичайної ситуації або стихійно-
го лиха, яке загрожує життю чи благополуч-
чю добробуту суспільства; будь-яка робота 
чи служба, яка є частиною звичайних гро-
мадянських обов’язків.
Право на працю реалізується через здій-

снення заходів із забезпечення зайнятості 
населення. Саме високий рівень зайнятос-
ті є показником стабільності у державі та 
турботи про найманих працівників. Закон 
України «Про зайнятість населення» [15] у 
ст. 5 закріплює державні гарантії у сфері за-
йнятості: вільне обрання місця застосування 
праці та виду діяльності, вільний вибір або 
зміну професії; одержання заробітної плати 
(винагороди) відповідно до законодавства; 
професійну орієнтацію з метою самовизна-
чення та реалізації здатності особи до праці; 
професійне навчання відповідно до здібнос-
тей та з урахуванням потреб ринку праці; 
підтвердження результатів неформального 
професійного навчання осіб за робітничими 
професіями; безоплатне сприяння у працев-
лаштуванні, обранні підходящої роботи та 
одержанні інформації про ситуацію на рин-
ку праці та перспективи його розвитку; со-
ціальний захист у разі настання безробіття; 
захист від дискримінації у сфері зайнятості, 
необґрунтованої відмови у найманні на ро-
боту і незаконного звільнення; додаткове 
сприяння у працевлаштуванні окремих ка-
тегорій громадян.
Також гарантією забезпечення права 

громадян на працю є закріплений у ст. 5-1 
КЗпП України правовий захист від мобін-
гу (цькування), дискримінації, упереджено-
го ставлення у сфері праці, захист честі та 
гідності працівника під час здійснення ним 
трудової діяльності, а також забезпечення 
особам, які зазнали таких дій та/або безді-
яльності, права на звернення до централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері нагляду та конт-
ролю за додержанням законодавства про 
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працю, та до суду щодо визнання таких фак-
тів та їх усунення (без припинення праців-
ником трудової діяльності на період розгля-
ду скарги, провадженн я у справі), а також 
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
таких дій та/або бездіяльності, на підставі су-
дового рішення, що набрало законної сили.
Однією із основних форм реалізаці ї пра-

ва на працю є укладення трудового догово-
ру, через який втілюється принцип свободи 
праці. Свобода трудового договору знахо-
дить свій прояв у тому, що кожен має пра-
во: 1) розпоряджатися своїми здібностями 
до пр аці; 2) обирати рід діяльності або від-
мовитися від будь-якої діяльності; 3) запро-
понувати себе як найманий працівник будь-
якому роботодавцеві; 4) вільно обговорю-
вати умови трудового договору – погоджу-
ватися з ними або відмовитись від них [16, 
с. 106]. Трудовий договір, як домовленість 
між працівником і роботодавцем, є гаранті-
єю прав працівника при вирішенні індиві-
дуального трудового спору. 
Важливими факторами реалізації права 

на працю є дотримання норм щодо трива-
лості робочого часу та часу відпочинку, а 
також забезпечення належного рівня заро-
бітної плати. КЗпП України закріплює мак-
симальну тривалість робочого часу, а також 
випадки встановлення скороченої та непо-
вної тривалості робочого часу. Водночас, 
на цей період ст. 6 Закону України «Про 
організацію трудових відносин в умовах во-
єнного стану» [17] передбачені особливості 
встановлення та обліку часу роботи та часу 
відпочинку. Право людини на відпочинок 
і дозвілля, включаючи право на розумне 
обмеження робочого дня та на оплачувану 
періодичну відпустку закріплене у ст. 24 За-
гальної декларації прав людини.
Кожній людині, яка реалізовує свою 

здатність до праці, гарантується її оплата. 
Відповідно до ст. 7 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права [8] 
держави, які бе руть участь у Пакті, визна-
ють право кожного на справедливі і спри-
ятливі умови праці, включаючи, зокрема: 
винагороду, що забезпечувала б як мінімум 
усім трудящим: справедливу зарплату і рів-
ну винагороду за працю рівної цінності без 
будь-якої різниці, причому, зокрема, жінкам 

повинні гарантуватись умови праці, не гірші 
від тих, якими користуються чоловіки, з рів-
ною платою за рівну працю; задовільне існу-
вання для них самих та їхніх сімей відповід-
но до постанов цього Пакту. Як випливає з 
вище наведеного визначальним принципом 
у сфері оплати праці є принцип соціальної 
справедливості.
Істотною гарантією права на працю є 

його судовий захист, що забезпечує праців-
нику право на звернення до суду за захис-
том своїх порушених, невизнаних чи оспо-
рюваних прав.

Висновки
Право на працю - гарантована держа-

вою можливість оптимальної реалізації лю-
диною здатності до праці для задоволення 
своїх потреб та інтересів у відповідності до 
норм міжнародного та національного права. 
Обов’язком держави є не лише нормативне 
закріплення цього права, а й застосування 
заходів, необхідних для його належної реа-
лізації та захисту.
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THE RIGHT FOR WORK AND 

GUARANTEES OF ITS IMPLEMENTATION
The article is devoted to a comprehensive 

study of the right to work and guarantees of its 
implementation. The relevance of the chosen 
topic is due to the importance of this right in 
human life, as well as the need to protect the 
rights of subjects of labor relations.

The article analyzes the provisions of inter-
national acts and national legislation, as well as 
the scientifi c views of scientists on the studied 
issues. Particular attention is paid to guaran-
tees of the right for work. It is emphasized that 
guaranteeing the right to work is one of the 
tasks of the state.

It was concluded that the right for work 
should be considered as a state-guaranteed op-
portunity for a human to optimally realize of 
one’s abilities to work to satisfy personal needs 
and interests, in accordance with the norms of 
international and national law.

 It is emphasized that the content of the 
right to work is the right of a person to choose 
the type, fi eld of activity and occupation freely 
or to agree to a certain job and the duty of the 
state to create conditio ns for the proper provi-
sion of this right.

Key words: right for work, implementation 
of the right for work, freedom of labor, dis-
crimination, employment of the population, 
employment contract.
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ÑÓ×ÀÑÍ² ÌÅÒÎÄÈ ÒÀ ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×Í² 
ÎÑÍÎÂÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÇÀÑÀÄ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ 

Â ÓÊÐÀ¯Í²

Проведено аналіз поняття методології 
дослідження як узагальноправовому значен-
ні, так і при дослідженні адміністратив-
но-правових засад діяльності громадських 
об’єднань, встановлено методи досліджен-
ня вказаного питання. Приділяється увага 
фундаментальним філософським засобам 
пізнання, а також спеціальним методам і 
технологіям дослідження конкретного яви-
ща. Надано характеристику: світоглядному 
діалектичному методу, що забезпечує дослі-
дження діяльності громадських об’єднань 
у взаємозв’язку із іншими інститутами 
громадянського суспільства, а також із 
державними органами як України, так і 
іноземних держав; формально-логічним ме-
тодам аналізу та синтезу, індукції та де-
дукції; системному методу, у рамках якого 
стало можливим надання пропозицій щодо 
впорядкування норм законодавства, яке 
регулює забезпечення громадської безпеки, 
побудови системи організації громадських 
об’єднань за змістом і видом їх діяльності; 
соціологічному методу, що є невід’ємною час-
тиною дослідження адмістративно-право-
вих засад діяльності громадських об’єднань; 
методу порівняльного аналізу і синтезу; ме-
тоду моделювання, який вирізняється сво-
єю сучасністю, новизною, неординарністю, 
порівняно із іншими методами пізнання. 
Наголошується на необхідності застосуван-
ня широкого кола методів дослідження, що 
дозволяє зробити його повноцінним, новим і 
цікавим для пізнання. Разом із застосуван-
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êîíñóëüòàíò ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà ïðàâîïîðÿäêó 
Äîñë³äíèöüêî¿ ñëóæáè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè êàíäèäàò 

þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ï³äãîòîâêè 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
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ням значної кількості методів дослідження 
повинен зберігатися розумний підхід до їх об-
рання. 
Ключові слова: громадські об’єднання, 

держава, методологія, методи дослідження, 
загальнонаукові методи дослідження, спеці-
альні методи дослідження. 

Постановка проблеми
Війна Росії проти України, попри нега-

тивні наслідки, перезапустила правові меха-
нізми діяльності як державних органів та ор-
ганізацій, так і громадських об’єднань, ство-
рила необхідність їх повсякчасної взаємодії, 
більше того, зробила їх взаємопов’язаними 
та взаємозалежними. Тому методи дослі-
дження адміністративно-правових засад ді-
яльності громадських об’єднань мають від-
повідати вимогам сучасності.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання основ методології та методики 
наукового дослідження детально розгляну-
то та викладено в наукових дослідженнях 
В. І. Тюріної та І. В. Ващенко. Загальнопра-
вовим та спеціальним методам дослідження 
присвячено наукові праці С. Д. Гусарєва, 
О. Д. Тихомирова. Системний метод дослі-
дження було висвітлено Н. Нижник, В. Кня-
зєвим, І. Надольним, В. Бакуменко. Також В. 
М. Князєв, І. Ф. Надольний, В. Д. Бакуменко 
проаналізували застосування світоглядно-
го методу в дослідженні питань державного 
управління. Методам дослідження управлін-
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ської діяльності в правоохоронних органах 
присвячено наукові праці О. М. Бандурки. 
Немченко А. Б., Ніраз І. В. дослідили мето-
дологію системного підходу в управлінні ор-
ганізацією. Петровський П. М. - методологію 
наукового дослідження в галузі державного 
управління. Токар М. виклав власне бачення 
методологічних засад дослідження функціо-
нування громадських організацій України.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Громадські об’єднання є рушійною си-
лою для вдосконалення законодавства, ста-
ють безпосередніми учасниками його форму-
вання. Для того, щоб повноцінно дослідити 
адміністративно-правові засади діяльності 
громадських об’єднань в Україні, слід визна-
читися із методами, які будуть використо-
вуватись у такому дослідженні. Попередньо 
варто встановити, що представляє собою ме-
тодологія та методи дослідження в загально-
теоретичному значенні, які загальнонаукові 
методи дослідження можна застосувати у 
вказаній тематиці, а також які спеціальні ме-
тоди дослідження найбільш повно розкри-
ють важливі питання цієї сфери.

 Таким чином, метою дослідження є вста-
новлення методів, що можуть застосовувати-
ся при дослідженні адміністративно-право-
вих засад діяльності громадських об’єднань 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу
Повномасштабна війна Російської Феде-

рації проти України зумовила впровадження 
кардинальних змін у діяльність державних 
органів, органів місцевого самоврядування 
та громадських об’єднань. Значно зросла 
роль громадських об’єднань стосовно вирі-
шення як побутових питань, так і проблем 
загальнодержавного значення. Новітні по-
гляди на громадські об’єднання почали за-
роджуватися ще із початком вторгнення 
держави-агресорки на територію України у 
2014 році. Тоді стало зрозумілим, що вказана 
сфера потребує удосконалення правового ре-
гулювання у напрямку практичного застосу-
вання норм законодавства. Нині ж ми може-
мо беззаперечно констатувати той факт, що 

громадські об’єднання є ефективним засобом 
вирішення конкретних проблем, спричине-
них як воєнними діями, так і соціально-еко-
номічними факторами. Крім того не слід за-
бувати, що громадські об’єднання неабияку 
роль відіграють в освітньому та культурному 
розвитку регіонів і держави в цілому. Такі 
об’єднання є рушійною силою для вдоскона-
лення законодавства, стають безпосередніми 
учасниками його формування. Для того, щоб 
повноцінно дослідити адміністративно-пра-
вові засади діяльності громадських об’єднань 
в Україні, слід визначитися із методами, які 
будуть використовуватись у такому дослі-
дженні. Попередньо варто встановити, що 
представляє собою методологія та методи 
дослідження в загальнотеоретичному зна-
ченні, які загальнонаукові методи досліджен-
ня можна застосувати у вказаній тематиці, 
а також які спеціальні методи дослідження 
найбільш повно розкриють важливі питання 
даної сфери.
Методологія певної науки – це сукупність 

специфічних методів, принципів і прийомів 
дослідження, що становлять важливу сут-
нісну змістову основу цієї науки й викорис-
товуються в процесі подальшого пізнання 
того сегмента об’єктивної реальності, який є 
предметом її дослідження. 
Методологія наукового дослідження – 

сукупність методів, принципів та прийомів, 
що використовуються дослідником для піз-
нання предмета дослідження за їх певного 
відношення і субординації. Причому методо-
логію наукового дослідження можуть репре-
зентувати ті методи, принципи та прийоми 
пізнання, які вже створені наукою й набули 
практичного використання в пізнавальній ді-
яльності різних сфер об’єктивної реальності. 
Таке наукове дослідження може містити на-
укову новизну і мати практичну значущість, 
якщо зазначений інструментарій викорис-
товується для пізнання малодосліджених 
або зовсім не досліджених процесів та явищ 
і результати якого представляють інтерес 
для науки і (або) практики. [1, с. 87-89]. Саме 
методи конкретного наукового дослідження 
відповідають умовам сучасності, розвивають-
ся і змінюються. Методологія наукового до-
слідження набуває конкретики,  залежно від 
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обраної тематики, а також інструментів, на-
прямків, поставлений цілей і завдань тощо. 
Що стосується методів дослідження адмі-

ністративно-правових засад діяльності гро-
мадських об’єднань в Україні, то важливим 
є використання як загальноприйнятих, уже 
випробуваних раніше науковцями методів, 
так і тих, що адекватно відповідають сучас-
ному розвитку законодавства, науки, суспіль-
ства. В іншому випадку дослідження втра-
тить свою актуальність. 
Так, світоглядний діалектичний метод 

забезпечує дослідження діяльності громад-
ських об’єднань у взаємозв’язку з іншими 
інститутами громадянського суспільства, а 
також із державними органами як України, 
так і іноземних держав. Його використання 
ґрунтується на гносеологічних можливостях 
законів та категорій діалектики. Цей метод 
дозволяє розкрити внутрішнє джерело роз-
витку системи громадських об’єднань. Стає 
можливим прослідкувати динаміку процесу 
еволюції та розвитку громадських об’єднань, 
особливо, що стосується воєнного часу та 
його впливу на діяльність таких органів. 
Вказаний метод спрямовує нас на пошук за-
кономірностей такого розвитку, визначає 
кількісні та якісні зміни, що при цьому від-
буваються, розкриває зв’язки між ними. За-
кон заперечення: надає можливість передба-
чити напрям розвитку системи громадських 
об’єднань: від простого – до складного, від 
одного – до іншого тощо. Важливо наголо-
сити на необхідності застосування таких ка-
тегорій діалектики, як «форма» і «зміст» (при 
дослідженні змісту правовідносин, у які всту-
пають громадські об’єднання, з’ясування по-
няття, змісту та призначення громадських 
об’єднань як суб’єкта права, організації гро-
мадських об’єднань за змістом і видом їх ді-
яльності та критеріїв їх кваліфікації тощо), 
«явище» і «сутність» (при дослідженні сут-
ності громадських об’єднань, адміністратив-
но-правового статусу громадських об’єднань 
як добровільних громадських формувань, 
з’ясування поняття, змісту та призначення 
громадських об’єднань як суб’єкта права 
тощо), «система» й «елемент» (при визначен-
ні системи принципів створення та діяльнос-
ті громадських об’єднань, встановленні ста-
тутних та інших нормативно-правових актів 

громадських об’єднань, дослідженні органі-
заційно-правового та матеріально-технічно-
го, фінансового та інформаційного забезпе-
чення діяльності громадських об’єднань, «за-
гальне» і «особливе» (при характеристиці за-
гального поняття «громадських об’єднань», і 
окреме місце громадських організацій та гро-
мадян у їх системі та ін. Отже, застосування 
діалектичного методу забезпечує з’ясування 
ґенези громадських об’єднань, їх постійного 
розвитку та взаємозв’язку як між собою, так 
і з іншими суб’єктами громадянського сус-
пільства, а також із державними органами та 
організаціями, що в підсумку дає змогу оха-
рактеризувати їх сучасний стан розвитку, ви-
явити нові тенденції та визначити подальші 
перспективи в цій сфері [2, с. 88]. 
Формально-логічні методи аналізу та син-

тезу, індукції та дедукції. Аналіз (грец. analysis 
– розкладання, розбирання, розчленування) 
– уявне розділення досліджуваного об’єкта 
як певної цілісності на її складові частини з 
метою виявлення властивостей об’єкта і від-
ношень між об’єктами. Це логічний метод 
дослідження, спрямований на розчленуван-
ня певного цілого на складові частини, кож-
на з яких стає окремим предметом пізнання. 
Синтез (грец. synthesis – з’єднання, складан-
ня) – уявне (мисленнєве) з’єднання частин 
певного цілого, розчленованого у процесі 
аналізу, встановлення взаємодії та необхід-
них зв’язків між частинами цілого, відповід-
но, синтез нерозривний із аналізом. Індукція 
(лат. inductio – виведення) – рух міркувань 
від одиничного до часткового, від часткового 
до загального; різновид умовиводу, у якому 
висновок робиться на підставі узагальнення 
спостережуваних фактів; імовірнісний, прав-
доподібний висновок. Дедукція (лат. deductio 
- відведення) 1) рух міркувань від загального 
до одиничного; 2) різновид умовиводу, коли 
доходять висновку через виведення одного 
твердження з інших за певними правилами 
виведення [3]. Зазначені методи дозволя-
ють розкрити зміст поняття «громадських 
об’єднань», «громадських формувань», «гро-
мадських організацій», встановити їх співвід-
ношення, визначити призначення громад-
ських об’єднань як суб’єкта права. Вказані 
методи стануть основними при вирішенні 
практичних проблем діяльності громадських 
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об’єднань, пов’язаних з організацією їх робо-
ти, механізмами застосування норм законо-
давства, що регулює їх діяльність, дозволять 
виділити найбільш ефективні з практичної 
точки зору і умов розгорнутої повномасш-
табної війни в Україні, види громадських 
об’єднань. 
Системний метод широко застосовується 

в науці адміністративного права. Наше до-
слідження не є винятком. В.Л. Федоренко 
вказує, що сутність цього методу в юридич-
ній науці полягає в тому, що досліджуване 
явище розглядається як певна система, що 
включена до системи більш широкого поряд-
ку і виконує в ній певні функції, пов’язана з 
нею різними зв’язками. Науковець визна-
чає цей метод як універсальний інструмент 
пізнавальної діяльності, незамінного у до-
слідженні складних динамічних цінностей 
[4, с. 137–138]. У рамках системного методу 
стає можливим надання пропозицій щодо 
впорядкування норм законодавства, яке 
регулює діяльність громадських об’єднань, 
побудови системи організації громадських 
об’єднань за змістом і видом їх діяльності. 
В ідеалі під цим методом розуміється меха-
нізм дослідження певного об’єкта як систе-
ми елементів, які публічно взаємодіють між 
собою на основі звичних параметрів, але не 
порушуючи принципи системної ціліснос-
ті, структурності, множинності та ієрархіч-
ності. Що стосується цього дослідження, то 
пропонується використання нових моделей 
взаємодії інституцій держави і суспільства, 
оптимізацію виявлених особливостей гро-
мадських об’єднань у контексті сучасних 
умов українського державотворення, у тому 
числі об’єднань, що представляють громадян 
національних меншин, а також конкретиза-
цію шляхів державного сприяння розвитку 
громадських об’єднань у напрямку еволюції 
громадянського суспільства.
Невід’ємною частиною дослідження ад-

містративно-правових засад діяльності гро-
мадських об’єднань виступає соціологічний 
метод, а в його складі можна відзначити важ-
ливість збору інформації як шляхом аналізу 
документів, так і збору статистичних даних, 
внаслідок проведення соціологічних дослі-
джень. Дослідження соціально-психологіч-
них механізмів дії правової норми сприяє 

виявленню проблем і факторів, які негатив-
но впливають на виконання цих норм і до-
помагають побудувати таку модель законо-
давства, створити такі умови, за яких правові 
приписи будуть максимально дотримувати-
ся. Таку ідеальну модель у дії на практиці 
створити дуже складно, однак на прагнення 
до неї мають бути спрямовані сили і засоби 
держави, адже зусилля, витрачені на ство-
рення законодавства, що в подальшому не 
дотримується, будуть цілком марними. Нор-
мативно-правове забезпечення діяльності 
громадських об’єднань повинно відповідати 
вимогам сучасності, дослідження соціаль-
но-економічних, соціально-психологічних 
явищ у суспільстві є основою для побудови 
правової норми. Рекомендації і пропозиції 
щодо удосконалення законодавства у сфері 
забезпечення громадської безпеки повинні 
ґрунтуватися на основі соціологічних дослі-
джень. Іще одним напрямком соціологіч-
ного дослідження є вивчення ефективності 
правових норм, у процесі якого виявляється 
достатність або недостатність юридичних за-
собів, обраних для досягнення поставлених 
соціальних цілей. Викладене переконує, що 
соціологічні моменти пронизують усі осно-
вні напрями юридичного дослідження. Біль-
ше того, соціально-економічні відносини 
об’єктивно є первинними, визначальними 
стосовно права, тому соціологічні моменти 
відіграють провідну роль і при теоретичному 
освоєнні правової дійсності [5, с. 440]. 
Війна в Україні спровокувала не лише 

активність громадської позиції в нашому 
суспільстві, а стала рушійною силою станов-
лення якісної взаємодії із міжнародними 
громадськими організаціями, побудувала ре-
альні механізми такої взаємодії. Україна не 
тільки запозичує досвід іноземних держав у 
цій сфері, а стає прикладом високої самоор-
ганізації громадян та організацій у поетап-
ному вирішенні питань різного напрямку 
задля досягнення єдиної мети. На думку 
автора дослідження, громадянським суспіль-
ство вважається тоді, коли його громадські 
об’єднання виконують посередницьку функ-
цію в державі: між державними органами та 
безпосередньо громадянами. 
Для аналізу та оптимізації системи дер-

жавної політики у сфері підтримки розвитку 
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громадських об’єднань в Україні стає в наго-
ді метод порівняльного аналізу і синтезу. За 
допомогою аналізу стає можливим конкре-
тизувати і розділити досліджувані явища, за-
вдяки чому надати їм чітку оцінку. Беручи до 
уваги специфіку саме нашого дослідження, 
такий метод буде доречним при встановлен-
ні організації громадських об’єднань за зміс-
том і видом їх діяльності, виявленні причин 
і умов активізації та побудови громадянсько-
го суспільства, модернізації законодавства 
України про громадські об’єднання і мож-
ливості використання зарубіжного досвіду 
та інше. Проте, слід мати на увазі, що такий 
синтез використовується наукою для аналізу 
кожного окремого елементу досліджуваного 
явища, а також встановлення взаємозв’язків 
між ними. Тоді як ці елементи надзвичайно 
пов’язані між собою і є нерозривними апріо-
рі. Внаслідок цього вони синтезуються, тобто 
аналізують взаємозв’язок і взаємодії з інши-
ми елементами. Водночас, метод аналізу і 
синтезу за сутністю подібний на інший різно-
вид наукового пізнання, що також походить 
із загальнонаукової групи – метод аналогії [6, 
с. 45]. Внаслідок порівняння певних катего-
рій і правових явищ ми можемо сформулю-
вати, удосконалити конкретні напрямки ді-
яльності громадських об’єднань, вирішити 
питання організаційного характеру, матері-
ально-правового, фінансового, технічного за-
безпечення тощо. 
Іще одним із методів, що необхідно за-

стосувати при дослідженні адміністратив-
но-правових засад діяльності громадських 
об’єднань в Україні, є метод моделювання, 
який вирізняється своєю сучасністю, новиз-
ною, неординарністю, порівняно з іншими 
методами пізнання. Слід зауважити, що ра-
ніше поняття моделювання було пов’язане 
з будівництвом і вживалося в європейських 
мовах для позначення певного взірця чи 
прообразу. Термін «модель» латинського по-
ходження (modulus – міра, взірець, норма) у 
літературі визначається як матеріальний або 
уявлюваний аналог деякого об’єкта (предме-
та, явища або процесу), який зберігає суттєві 
риси об’єкта і здатний заміщувати його під 
час вивчення, дослідження або відтворення. 
Об’єкт, що моделюється, називається про-
тотипом або оригіналом. Модель явища або 

процесу відтворює його хід, послідовну змі-
ну стану, етапи розвитку. Модель завжди є 
штучно створюваним об’єктом, який дає іде-
алізоване уявлення про об’єкт – оригінал [7, 
с. 5]. 
Характерною ознакою вказаного методу 

є творча новизна, відтворення нових власти-
востей досліджуваного об’єкта в перспектив-
ному конструкті або новій моделі. Практичне 
значення методу моделювання важко перео-
цінити, оскільки він дозволяє, виходячи із ана-
лізу ситуації (політичної, соціально-економіч-
ної, стану законодавства тощо), використову-
ючи причинно-наслідковий зв’язок, змоделю-
вати, представити результат по конкретному 
питанню досліджуваної сфери [8, 94]. Це надає 
можливість у подальшому запропонувати ал-
горитм дій для вирішення такого питання, 
сконструювати позитивні і негативні наслід-
ки. Цей метод стає в нагоді при розробці про-
позицій щодо вдосконалення конкретних 
питань нормативно-правового забезпечення 
діяльності громадських об’єднань в Україні. 
Крім того змоделювавши механізми запро-
вадження запропонованих змін у практич-
ну діяльність громадських об’єднань, можна 
передбачити наслідки таких змін. Також цей 
метод стане в нагоді при дослідженні міжна-
родного досвіду у сфері діяльності громад-
ських об’єднань, взявши за модель (взірець) 
певну розвинену демократичну державу, 
можемо сформулювати власне бачення пере-
несення її успішного досвіду на Україну, при 
цьому слід враховувати фактори впливу (со-
ціально-економічний, освітньо-культурний 
стан розвитку держави, а також головний 
фактор на цей час – війну в Україні). 

Висновки
Війна проти України, попри негативні 

наслідки, перезапустила правові механізми 
діяльності як державних органів та органі-
зацій, так і громадських об’єднань, створила 
необхідність їх повсякчасної взаємодії, біль-
ше того, зробила їх взаємопов’язаними та 
взаємозалежними. Автор дослідження вва-
жає, що слід приділяти значну увагу застосу-
ванню соціологічного методу при досліджен-
ні адміністративно-правових засад діяльності 
громадських об’єднань в Україні. Оскільки 
саме цей метод дозволяє з’ясувати соціально-
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економічний, соціально-психологічний стан 
у суспільстві, що безпосередньо впливає на 
діяльність громадських об’єднань: їх станов-
лення, організацію, подальший розвиток. 
Нині громадські об’єднання виступають не 
тільки посередниками між державними ор-
ганами і народом, вони є рушійною силою 
для міжнародної співпраці, залучення інвес-
тицій, матеріальної підтримки з боку інозем-
них держав. Вони привертають увагу до най-
болючіших проблем теперішньої України, 
що перебуває в умовах воєнного стану. 
Враховуючи такі умови, економіка все ж 

таки має працювати, розвиватися, а підпри-
ємці і окремі громадяни – самоорганізову-
ватися, взаємодіяти. Разом із застосуванням 
значної кількості методів дослідження маємо 
зберігати розумний підхід до їх обрання, за-
стосовувати лише ті методи, що обумовлені 
предметом дослідження, розкривають його 
сутність, призводять до конкретних резуль-
татів, мають практичне спрямування.
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АНОТАЦІЯ 
An analysis of the concept of research meth-

odology was carried out, both in the general legal 
sense, and in the study of the administrative and 
legal bases of the activity of public associations, and 
research methods of the specifi ed issue were estab-
lished. Attention is paid to fundamental philosophi-
cal means of knowledge, as well as special methods 
and technologies of research of a specifi c phenom-
enon. A description is given of: worldview dialecti-
cal method, which provides a study of the activities 
of public associations in relation with other institu-
tions of civil society, as well as with state bodies, 
both of Ukraine and foreign countries; formal and 
logical methods of analysis and synthesis, induc-
tion and deduction; the system method, within the 
framework of which it became possible to provide 
proposals for streamlining the norms of legislation 
that regulates the provision of public safety, build-
ing a system of organizing public associations ac-
cording to the content and type of their activities; 
the sociological method, which is an integral part 
of the study of the administrative and legal founda-
tions of the activity of public associations; method 
of comparative analysis and synthesis; modeling 
method, which stands out for its modernity, nov-
elty, and originality, compared to other methods of 
cognition. It is emphasized the need to use a wide 
range of research methods, which allows to make 
it full-fl edged, new and interesting for learning. 
Along with the application of a signifi cant number 
of research methods, a reasonable approach to their 
selection must be maintained.

Keywords: public associations, state, methodol-
ogy, research methods, general scientifi c research 
methods, special research methods.
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У статті досліджено історико-філософські 
передумови виникнення поняття «відпові-
дальність», початок якого можна умовно да-
тувати судом над Сократом в Афінах у 399 р. 
до н.е., а його завершення – в кінці середніх 
століть.
Було виявлено, що основною проблемою ви-

значення категорії «адміністративна відпові-
дальність» є те, що кожен учений має різний 
підхід, зокрема хтось вважає за потрібне ак-
центувати увагу на суб’єктах правопорушення, 
ролі держави, важливість відповідальності або 
нормативно-правових актів, інші при наданні 
тлумачення поняття «адміністративна від-
повідальність» наголошує саме на ролі суб’єкта 
владних повноважень, що є традиційним для 
адміністративних правовідносин. 
Було досліджено проблемні аспекти визна-

чення адміністративної відповідальності в 
українській науковій доктрині зокрема те, що 
законодавство України про адміністративну 
відповідальність не забезпечує ефективний за-
хист прав і свобод громадян, а також не вре-
гульовує питання врегулювання громадського 
порядку, що несе за собою не гармонійну роботу 
механізму адміністративної відповідальності. 
Застаріле законодавство та невідповідність 
нормативних актів європейським стандар-
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там неабияк спричиняє низку проблемних 
питань.
У результаті дослідження були виявлені 

такі проблеми, як нечітке формулювання по-
ложенням статей адміністративного законо-
давства, можливість двосенсового трактуван-
ня; відсутність підвищеної відповідальності 
тієї самої особи за тотожне правопорушення; 
відсутність відповідальності за замах до адмі-
ністративної відповідальності; не визначена 
роль співучасників у правопорушенні та їх від-
повідальність; необхідність вилучити стат-
ті, які вже не регламентують правопорушен-
ня довгі роки – лише деякі проблемні питання, 
які вказують на необхідність реформування 
адміністративного деліктного законодавства. 
Кодекс України про адміністративні правопо-
рушення, який є чинним в Україні, укладався 
07.12.1984 року, за такий довгий проміжок 
часу пройшов безліч редакцій, проте за основу 
був взятий документ, який створювався за ра-
дянської системи, яка не має нічого спільного 
з демократичною державою Україною, тому 
створення нового кодифікованого документа є 
необхідністю. 
Ключові слова: відповідальність, адміні-

стративна відповідальність, ефективний ме-
ханізм, адміністративне законодавство. 
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Інститут адміністративної відповідаль-
ності досліджували такі вітчизняні вчені, як 
В.Б. Авер’янов, І. Гриценко, Н.В. Гришина 
В.К. Колпаков, В.О. Кондратьєва, Ю.О. Ле-
венець, О. С. Літошенко, В.Ф. Опришко, 
О.М. Щукін, проте питання визначення про-
блемних аспектів і трактування положень 
поняття «адміністративна відповідальність» 
залишається відкритим. Основна проблем в 
Кодексі України про адміністративні право-
порушення (далі - КУпАП), який є чинним в 
Україні, був затверджений 07.12.1984 року. 
Звісно, у КУпАП за такий довгий проміжок 
часу було прийнято редації, проте за основу 
був взяти й документ, який створювався за 
радянської системи, яка не має нічого спіль-
ного з демократичною державою Україною.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада Укра-
їни та Європейський Парламент синхрон-
но ратифікували Угоду про асоціацію між 
Україною та ЄС. Історичний документ, який 
змінив хід історії й українського законодав-
ства. Після 16 вересня 2014 року Україна 
взяла зобов’язання структурно та прозоро, 
ураховуючи норми європейських стандар-
тів редагувати та приймати законодавчі 
акти. Поряд з цим галузь адміністративних 
правопорушень не систематизована та не 
унормована. До сих пір існує непорозумін-
ня двох галузей відповідальності за адміні-
стративні проступки та за правопорушення, 
вчинені публічними службовцями або щодо 
них. Цьогоріч Україні відсвяткувала 31 рік 
незалежності, весь цей час одна з найваж-
ливіших галузей права не має ефективного 
кодексу, адже в умовах переходу України 
до ринкової економіки, розбудови право-
вої держави вже не відповідає сучасним ре-
аліям та умовам сьогодення, і, як зазначає 
В.К. Колпаков, є «кодексом статистських 
цінностей старої і вже віджилої тоталітарної 
системи, у якій правові відносини формува-
лися за принципом «заборонено все, що не 
дозволено законом», а втручання держави в 
усі сфери суспільного життя, прав і свобод 
людини було нормою» [9, с. 85].
Погоджуючись з думкою автора, можемо 

окреслити такі проблеми:
- нечітке формулювання положень ста-

тей адміністративного законодавства, мож-
ливість двосенсового трактування;

- відсутність підвищеної відповідальності 
тієї  самої особи за тотожне правопорушен-
ня;

- відсутність відповідальності за замах до 
адміністративної відповідальності;

- не визначена роль співучасників у пра-
вопорушенні та їх відповідальність;

- необхідність вилучити статті, які вже 
не регламентують правопорушення довгі 
роки.
Після визначення проблеми з кодифі-

кованим актом варто акцентувати увагу на 
тому, що необхідно визначити суть терміна 
«адміністративна відповідальність». Справа в 
тому, що адміністративна відповідальність за 
адміністративне правопорушення громадя-
нином перед державою та відповідальність 
за порушення норм законодавства органом 
публічної влади або щодо нього – різні тер-
міни. Тобто один і той самий термін не може 
пояснювати дві різних відповідальності. Ми 
вважаємо, що доцільним є відмежувати ці 
категорії задля уникнення непорозумінь 
і плутання явищ. Адміністративну відпо-
відальність за порушення громадянином 
норм адміністративного законодавства варто 
окреслити терміном «адміністративна делік-
тна відповідальність». За визначення «ад-
міністративна відповідальність» залишити 
явище, коли правовідносини виникають між 
органом публічної влади та громадянином. 
Відповідальність за вчинення правопо-

рушень – явище, яке було запорукою до-
тримання порядку ще за часів античності. 
Це поняття пройшло крізь століття і вна-
слідок розвитку права та виокремлення 
його в окремі галузі закріпилось в наукових 
доктринах багатьох країн. Зокрема, серед 
кримінальної, цивільної і т.д. в Україні існує 
відповідальність за адміністративні проступ-
ки. На сьогодні питання визначення адмі-
ністративної відповідальності залишається 
відкритим на законодавчому рівні. Почати 
дослідження проблематики цього питання 
варто з витоків, а саме з визначення понят-
тя «відповідальність» у науковій літературі, 
що надасть змогу розкрити поняття «адімін-
стративна відповідальність» ґрунтовніше. 
Більшість учених притримується тієї 

думки, що поняття відповідальності варто 
розглядати з часів античності, зокрема у 
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своїй статті «До розуміння соціальної сут-
ності адміністративної відповідальності» 
Н.В. Гришина зазначає: «Перші із відомих 
нам спроб осмислити проблему відпові-
дальності були зроблені в часи античності. 
У наш час у дослідженнях відповідальнос-
ті склалась майже парадоксальна ситуація, 
коли філософи, які займаються в основному 
загальнометодологічними проблемами соці-
альної відповідальності, не беруть до уваги 
специфічні закономірності цього феномена 
у його конкретних проявах, а фахівці інших 
наук, акцентуючись на вивченні специфіки 
відповідальності в конкретних суспільних 
відносинах, відсувають на другий план за-
гальнометодологічний, теоретичний погляд 
на відповідальність. Як результат, у науці 
немає цілісної концепції соціальної відпо-
відальності. Відповідальність як багатомір-
ний, поліструктурний соціальний феномен 
і обов’язковий атрибут суспільних відносин, 
його регулятор на всіх стадіях існування сус-
пільства вивчається різними галузями наук, 
головним чином, у рамках предмета кожної 
з них. Філософські дослідження відповідаль-
ності ведуться із загальних позицій категорій 
свободи та необхідності, відношення понять 
відповідальності і багатоаспектного поняття 
соціальної свободи, виконання обов’язків пе-
ред суспільством і т. д.» [2,с. 130].
У контексті історико-філософського ана-

лізу у своєму дисертаційному дослідженні 
О. С. Літошенко зазначає, що у своєму роз-
витку, формуванні і становленні воно про-
йшло тривалий проміжок часу, початок 
якого можна умовно датувати судом над Со-
кратом в Афінах у 399 р. до н.е., а його за-
вершення – у кінці середніх століть. Плато-
нівсько-стоїчна філософія та процес над Со-
кратом зіграли величезну роль у зародженні 
і розвитку концепції відповідальності. Зо-
крема, у центрі філософії Сократа-Платона, 
давньогрецьких і давньоримських стоїків – 
поведінка, вчинки людини, відношення до 
них суспільства і держави. Уже в питанні 
Сократа про те, наскільки суспільство і дер-
жава повинні реагувати на кожне людське 
діяння, особливо на соціально шкідливе, 
міститься постановка питання про підставу 
відповідальності. Аристотель, вирішуючи 
питання про волю людини, вчив, що в за-

конослухняного громадянина повинні бути 
дві здатності: здатність розрізняти гарне від 
поганого і здатність вибирати між ними, 
тобто вибирати правильний варіант пове-
дінки відповідно до об’єктивних морально-
правових категорій [3,11].
Аналізуючи історико-правове підґрун-

тя зародження поняття «відповідальність», 
можна констатувати, що ще давні філософи 
зазначали про необхідність закріплення від-
повідальності особи за свої діяння. 
Нести відповідальність за злочин чи про-

ступок – обов’язок громадянина, а обов’язок 
законодавця у цьому питанні – створити за-
конодавчо закріплені дефініції і налагодити 
механізм відповідальності, який би будував-
ся на принципах демократичної держави. 
Не зважаючи на колосальну кількість 

редакцій у КУпАП, до сьогодні не можна 
знайти визначення адміністративної відпо-
відальності. Проте, вітчизняні вчені висвіт-
лили погляди на поняття «адміністративної 
відповідальності» в наукових дослідження. 
Ми вважаємо за необхідне звернутись саме 
до думки вчених у цьому питанні. 
В. Ф. Опришко вважає, що «під адміні-

стративною відповідальністю необхідно ро-
зуміти застосування посадовою особою чи 
уповноваженим органом адміністративного 
стягнення до особи, що вчинила правопору-
шення, і за своїм характером не передбачає 
кримінальної відповідальності». Відповідаль-
ність визначається законами та підзаконними 
актами або їх нормами про адміністративні 
правопорушення, у яких визначаються склад 
адміністративних правопорушень, санкції та 
порядок їх застосування [5], учений розкри-
ває важливість нормативно-правових актів 
у регулюванні питання відповідальності. 
Проте, І. С. Гриценко стверджує, що: “адмі-
ністративна відповідальність є різновидом 
правової відповідальності, тобто це форма 
негативного реагування з боку держави, її 
компетентних органів на певну категорію 
протиправних дій (адміністративних про-
ступків), згідно із якою особи, що скоїли 
такі правопорушення, повинні нести відпо-
відальність за свої неправомірні дії та поне-
сти покарання у встановленому законом по-
рядку” [6, с. 45], акцентуючи увагу на ролі 
держави . 
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Погоджучись з висновками І. С. Гри-
ценко, О. М. Щукін визначає, що “адміні-
стративна відповідальність – це особливий 
різновид правової (юридичної) відповідаль-
ності та є специфічною формою реагування 
держави на протиправні дії окремих грома-
дян чи юридичних осіб”. Заходи правової 
(юридичної) відповідальності, що застосову-
ють до правопорушника і які він має вико-
нати, призводять до майнових, моральних 
або інших обмежень. Отже, правопорушник 
несе відповідальність перед державою та 
суспільством [16, с. 73].
В. Б. Авер’янов акцентує увагу на санк-

ціях за діяння: адміністративна відповідаль-
ність – це відповідальність за вчинення ад-
міністративного проступку (правопорушен-
ня)”. Така відповідальність характеризу-
ється реакцією держави на протиправні дії 
фізичних, а в деяких випадках і юридичних 
осіб, встановленням правил, заборон і санк-
цій, адекватних скоєним порушенням [4].
На думку Г. Забарного, адміністратив-

ну відповідальність слід розуміти як адміні-
стративний примус у вигляді застосування 
уповноваженим органом (посадовою осо-
бою) адміністративного стягнення до особи, 
що скоїла адміністративне правопорушен-
ня. Для адміністративної відповідальності, 
вказує дослідник, характерна множинність 
правових норм, якими регулюються різно-
манітні аспекти діяльності органів держав-
ного управління в різних галузях і сферах. 
Адміністративній відповідальності прита-
манний загальний характер, тобто норми 
є правила обов’язкові для всіх без винятку 
[16,с. 75].
Трактування «адміністративної відпові-

дальності» в Україні можна віднайти лише 
вюридичній літературі, де вітчизняні вчені 
розмежовують відповідальність, яка може 
виникати при адміністративних право-
відносинах. Найцікавішим є те, що розме-
жування і детальна характеристика описана 
сама в наукових дослідження, а не в кодифі-
кованому акті, як це має бути.
У більшості наявних дефініцій по-

няття адміністративної відповідальності 
пов’язується із застосуванням адміністра-
тивних стягнень до осіб, що вчинили адмі-
ністративні проступки з боку держави. Вва-

жаємо, що для того, аби розкрити сутність 
поняття «адміністративна відповідальність» 
більш ґрунтовно, необхідно виокремити та 
обґрунтувати його ознаки. Здебільшого ві-
тчизняні вчені акцентують увагу на юри-
дичні та соціальні ознаки адміністративної 
відповідальності. Наприклад, В. Колпаков 
провів ґрунтовне дослідження поняття «ад-
міністративної відповідальності», акценту-
вавши увагу на прямі кореляції виокрем-
лення ознак та визначення. При цьому, до-
слідник виділяє два типи ознак адміністра-
тивної відповідальності: по-перше, це озна-
ки, властиві юридичній відповідальності в 
цілому (основні); по-друге, це ознаки, що 
відмежовують адміністративну відповідаль-
ність від інших видів юридичної (похідні) [8, 
с. 289]. 
В. Колпаков стверджує, що основні озна-

ки адміністративної відповідальності поля-
гають у тому, що вона: 1) є засобом охорони 
встановленого державою правопорядку; 2) 
нормативно визначена і полягає в застосу-
ванні (реалізації) санкцій правових норм; 3) 
є наслідком винного протиправного діяння; 
4) супроводжується державним і громад-
ським осудом правопорушника і вчиненого 
ним діяння; 5) пов’язана з примусом, з нега-
тивними для правопорушника наслідками 
(морального або матеріального характеру), 
які він повинен відчути; 6) реалізується у 
відповідних процесуальних формах. Учені, 
виходячи з ознак адміністративної відпові-
дальності, дають свої визначення і характе-
ристику особливостей цього виду юридич-
ної відповідальності [16, с. 76].
Натомість дослідниця Н. В. Гришина у 

своїх наукових розробках надала перевагу 
здебільшого соціальним ознакам у понятті 
«адміністративної відповідальності», виді-
ливши наступні: а) усвідомлення необхід-
ності діяти згідно із суспільними вимогами 
та нормами як соціальними цінностями; 
б) усвідомлення своєї соціальної цінності і 
суспільної ролі; в) передбачення наслідків 
вибору рішення, дій; г) критичність і по-
стійний контроль за своїми діями, нагляд 
за їх наслідками для інших; д) реалізацію в 
об’єктивному світі; є) самооцінку; ж) готов-
ність відповідати за свої вчинки; з) соціаль-
но відповідальну діяльність [2, с. 136]. 
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Врахувавши соціальні ознаки Н. В. Гри-
шина визначає адміністративну відповідаль-
ність як явище, що становлять врегульовані 
нормами права відносини між державою (в 
особі органів адміністративної юрисдикції і 
відповідних посадових осіб) та особою, яка 
вчинила адміністративне правопорушення, 
що знаходять своє вираження в застосуван-
ні до правопорушника заходів державного 
примусу у вигляді адміністративних стяг-
нень, які тягнуть за собою несприятливі 
наслідки особистого, майнового й іншого 
характеру і владний осуд винного суб’єкта 
з метою попередження та припинення адмі-
ністративних правопорушень [2, с. 132]. Ми 
вважаємо, що соціальні ознаки мають важ-
ливу роль. 
Аналізуючи вищевикладене,основною 

проблемою визначення категорії «адміні-
стративна відповідальність» є те, що кожен 
учений має різний підхід, зокрема, хтось 
вважає за потрібне акцентувати увагу на 
суб’єктів правопорушення, ролі держави, 
важливість відповідальності або норматив-
но-правових актів, інші при наданні тлу-
мачення поняття «адміністративна відпові-
дальність» наголошує саме на ролі суб’єкта 
владних повноважень, що є традиційним 
для адміністративних правовідносин. Дуже 
важливим є те, які ознаки перед цим учений 
надав конкретному поняттю. Адже визначе-
ні автором ознаки прямо пропорційні тому, 
як той чи інший термін буде трактовано. 
З плином часу постане питання розкрит-

тя терміна «адімінстративна відповідаль-
ність» у новому кодифікованому акті, аналі-
зуючи думку авторів та результати власних 
досліджень вважаємо, що поняття «адміні-
стративної відповідальності» могло б трак-
туватись так: це різновид юридичної від-
повідальності, що застосовується до особи, 
яка вчинила адміністративний проступок, з 
боку держави в установленому порядку спе-
ціально призначеними для цього органами, 
з додержанням встановлених процедур, які 
тягнуть за собою несприятливі наслідки 
особистого, майнового й іншого характеру і 
владний осуд винного суб’єкта з метою по-
передження та припинення адміністратив-
них правопорушень.

Досить влучно на ще один проблематич-
ний осередок в українському законодавстві 
наголошує В.О. Кондратьєва у своїй статті 
«Удосконалення та розвиток адміністратив-
ної відповідальності як перспектива забез-
печення надійного захисту прав і свобод лю-
дини і громадянина»: у сучасній економіч-
ній і політичній ситуації в Україні є більш 
доцільним, проте серед науковців, у яких 
склалося позитивне ставлення до необхід-
ності врегулювання відносин у сфері адміні-
стративної відповідальності на рівні кодифі-
кованого акта, точаться дискусії щодо його 
назви, змісту, термінології тощо. Напри-
клад, Концепція адміністративної реформи 
в Україні передбачає розроблення Кодексу 
про адміністративні проступки, Адміністра-
тивно-процесуального кодексу та деяких ін-
ших кодифікованих актів, які з урахуванням 
черговості прийняття складатимуть Адміні-
стративний кодекс у цілому, у вигляді від-
повідних томів (або «книг») [10, с. 79]. Ми 
вважаємо, що соціальні ознаки варто вра-
ховувати при трактуванні визначення саме 
«адміністративної деліктної відповідальнос-
ті», тобто коли йдеться саме про адміністра-
тивний проступок, вчинений особою.
Варто наголосити, що, окрім практич-

них проблем КУПАП, існує недолік, який 
стосується структури кодексу, адже норми 
матеріального та процесуального права пе-
реплетені між собою і кодексом важко ко-
ристуватись як практикам юристам, так і 
особам без юридичної освіти. Ці всі пробле-
ми тільки підвищують актуальність на необ-
хідність розробки нових концептуальних 
засад для прийняття нового Кодексу про 
адміністративні правопорушення, а також 
на доцільність розмежування норм матері-
ального та процесуального права і прийнят-
тя Адміністративно-процесуального кодексу 
вказувала у своїх наукових працях велика 
кількість учених, про це також говорять і 
самі законодавці, неодмінно це стосується 
і важливості впровадження європейських 
стандартів, які будуть імплементовані в нові 
нормативно-правові акти. 
І. Голосніченко зазначає, що «Україна 

вже стоїть на порозі демократичних пере-
творень і в майбутньому стане правовою 
державою європейського зразка, що, у свою 
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чергу, вимагає певних змін правової систе-
ми в цілому і, відповідно, адміністративного 
і кримінального права як її складової. Тому 
є нагальна потреба вже зараз подбати про 
максимальне наближення нашого адміні-
стративного і кримінального законодавства 
до законодавства Євросоюзу» [10, с. 79]. Ми 
погоджуємося такою думкою вченого, вва-
жаємо, що європейські стандарти неодмін-
но допоможуть реформувати галузь адміні-
стративної відповідальності, зокрема на ко-
дифікаційному етапі. 
Висновки. 16 вересня 2014 р. Верховна 

Рада України та Європейський Парламент 
синхронно ратифікували Угоду про асоці-
ацію між Україною та ЄС, законодавці ак-
тивно імплементують європейські стандар-
ти, вносять зміни, розробляють проєкти 
нових нормативно-правових актів. Проте, 
одна з основних галузей, яка регулює адмі-
ністративну відповідальність залишається 
з хаосом у структурі кодифікованого акта, 
мертвими статтями, нечіткими формулю-
ваннями, а КУПАП, який регулює адміні-
стративну відповідальність, навіть не міс-
тить визначення, яке б розкривало суть 
цього поняття. 
Варто наголосити, що плутанина з адмі-

ністративної галузі в основі з’явилась через 
відсутність розмежування адміністратив-
ної відповідальності особи за проступки та 
відповідальності у відносинах з органами 
публічної влади. Як наслідок термін «адмі-
ністративна відповідальність» охоплює два 
різних явища. Україні необхідні два окре-
мі кодифіковані акти, які б регулювали ці 
відносини, та містили б визначення «адмі-
ністративна деліктна відповідальність» та 
«адміністративна відповідальність». Окрім 
цього нові кодекси мають бути укладені від-
повідно до норм європейського законодав-
ства, з системою, яка б урегульовувала нор-
ми матеріального та процесуального права, 
що сприяло б забезпеченню ефективного та 
справедливого розгляду справ у сфері адмі-
ністративного права. 
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АНОТАЦІЯ 
The article examines the historical and 

philosophical prerequisites for the emergence of the 
concept of “responsibility”, the beginning of which 
can be tentatively dated to the trial of Socrates in 
Athens in 399 BC, and its end - at the end of the 
Middle Ages.

It was found that the main problem of defi ning 
the category “administrative responsibility” is 
that each scientist has a different approach, in 
particular, someone considers it necessary to focus 
on the subjects of the offense, the role of the state, 
the importance of responsibility or legal acts, others 
when providing an interpretation the concept 
of “administrative responsibility” emphasizes 
precisely the role of the subject of authority, which 
is traditional for administrative legal relations.

The problematic aspects of the defi nition of 
administrative responsibility in the Ukrainian 
scientifi c doctrine were investigated, in particular, 
the fact that the legislation of Ukraine on 
administrative responsibility does not provide 
effective protection of the rights and freedoms 
of citizens, and also does not regulate the issue 
of regulating public order, which entails a non-

harmonious operation of the mechanism of 
administrative responsibility.

As a result of the study, such problems as 
unclear wording of the provisions of the articles 
of administrative legislation, the possibility of 
ambiguous interpretation were revealed; lack of 
increased responsibility of the same person for the 
same offense; lack of responsibility for attempted 
administrative liability; the role of accomplices in 
the offense and their responsibility is not defi ned; 
the need to remove articles that no longer regulate 
offenses for many years are just some of the 
problematic issues that indicate the need to reform 
the administrative tort legislation. The Code of 
Ukraine on Administrative Offenses, which is in 
force in Ukraine, was concluded on December 
7, 1984, it has undergone many revisions over 
such a long period of time, but it was based on a 
document that was created under the Soviet system, 
which has nothing to do with the democratic 
state of Ukraine. therefore, the creation of a new 
codifi ed document is a necessity.

Key words: responsibility, administrative 
responsibility, effective mechanism, administrative 
legislation.
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ÊÎÐÓÏÖ²¯

Наукова стаття присвячена удосконален-
ню контролю під час надання публічних по-
слуг з метою запобігання корупції. Зокрема, 
з метою створення раціонального механізму 
контролю під час надання публічних послуг 
щодо запобігання корупції доцільно передба-
чити в Законі України «Про адміністративні 
послуги» окрему статтю щодо особливостей 
здійснення такого виду контролю. Участь у 
здійсненні контролю за належним наданням 
публічних послуг повинні також приймати і 
безпосередньо суб’єкти звернення. Відсутність 
у технологічних та інформаційних картках 
розділів щодо критеріїв оцінювання якості 
публічних послуг позбавляє споживачів таких 
послуг висловити власну позицію щодо рівня 
реалізації їх прав, свобод і законних інтересів. 
У зв’язку з цим необхідно внести відповідні змі-
ни до ст. 8 Закону України «Про адміністра-
тивні послуги».
Ключові слова: відомчий контроль, запо-

бігання корупції, контроль, корупція, послуга, 
публічна послуга.
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туація визначає необхідність удосконален-
ня механізмів надання публічних послуг. 
Саме контроль спрямовує суспільні відно-
сини на запуск необхідних механізмів до-
сягнення суспільно важливої прогресивної 
мети. Тому особливо актуальним сьогодні є 
дослідження правового регулювання конт-
ролю у сфері процедури надання публіч-
них послуг на сучасному етапі здійснення 
адміністративної реформи, адже в цьому 
полягає забезпечення зворотного зв’язку 
діяльності органів публічної адміністрації 
[1, с. 291-296].
Термін «контроль» з’явився декілька 

сторіч тому. Він походить від французького 
- «список, що ведеться у двох екземплярах» 
[2, с. 360; 3, с. 286]. У ст. 1 Лімської декла-
рації керівних принципів контролю зазна-
чено, що контроль взагалі не самоціль, а 
невід’ємна частина системи регулювання, 
метою якої є встановлення відхилень від 
прийнятих стандартів і порушень принци-
пів, законності, ефективності й економії ви-
трачання матеріальних ресурсів на можли-
во ранній стадії з тим, щоб мати можливість 
прийняти коригувальні заходи, в окремих 
випадках, притягти винних до відповідаль-
ності, отримати компенсацію за заподіяну 
шкоду або здійснити заходи щодо запобі-
гання або скорочення таких порушень у 
майбутньому [4]. Мета контролю полягає у 
встановленні результатів діяльності певних 
суб’єктів, допущених відхилень від при-
йнятих вимог, принципів організації, вияв-
ленні причин цих відхилень, а також у ви-

Усвідомлення нової ролі органів дер-
жавної та місцевої влади в процесі задово-
лення потреб фізичних та юридичних осіб 
полягає у забезпеченні останніх якісними 
публічними послугами. Між тим сучасна 
система надання таких послуг не завжди 
чітко розмежовує відповідальність за на-
дання неякісних послуг суб’єктам звернен-
ня між різними рівнями публічної влади, 
не забезпечує своєчасне надання послуг, 
їх відкритість, прозорість тощо. Така си-
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значенні шляхів подолання перешкод для 
ефективного функціонування всієї системи 
[5, с. 349].
Отже, загалом контроль використо-

вується для перевірки відповідності ді-
яльності учасників суспільних відносин 
встановленим приписам, у рамках і межах 
яких вони мають діяти. У літературі відмі-
чається, що за допомогою контролю суб’єкт 
управління отримує інформацію про ре-
зультати діяльності, а також про ті помил-
ки та зміни ситуації, що можуть призвести 
до невиконання поставлених завдань чи 
отримання зовсім інших результатів. Ма-
ючи таку інформацію, можна оперативно 
втрутитися, привести важелі управління у 
відповідність з умовами, що виникають, та 
попередити небажані наслідки. При цьому, 
необхідно відмітити, що контроль дозволяє 
не тільки усунути недоліки у функціонуван-
ні об’єктів управління, оцінювати дисци-
пліну виконання законодавчих актів, але 
і судити про те, наскільки ефективне саме 
правове регулювання в тій чи іншій сфері 
управління, які зміни доцільно внести до 
нормативно-правових актів для покращен-
ня стану їх виконання, а також наскільки 
норми правових актів відповідають сутнос-
ті та закономірностям регулюючих суспіль-
них відносин [5, с. 349].
У ст. 1 Закону України «Про адміністра-

тивні послуги» визначено коло основних 
суб’єктів відносин у сфері надання публіч-
них послуг, а саме:

1) суб’єкт звернення - фізична особа, 
юридична особа, яка звертається за отри-
манням публічних послуг; 2) суб’єкт на-
дання адміністративної послуги - орган ви-
конавчої влади, інший державний орган, 
орган влади Автономної Республіки Крим, 
орган місцевого самоврядування, їх по-
садові особи, уповноважені відповідно до 
закону надавати адміністративні послуги 
[6]. Відповідно до суб’єктів, що здійсню-
ють контроль у сфері надання публічних 
послуг, можна виділити: державний конт-
роль, внутрішній контроль та громадський 
контроль.
Сутність державного контролю під час 

надання публічних послуг щодо запобіган-
ня корупції виходить з положень ст. 19 За-

кону України «Про адміністративні послу-
ги». Посадові особи, уповноважені відпо-
відно до закону надавати адміністративні 
послуги, адміністратори несуть дисциплі-
нарну, цивільну, адміністративну або кри-
мінальну відповідальність, передбачену за-
коном, за порушення вимог законодавства 
у сфері надання публічних послуг. Дії або 
бездіяльність посадових осіб, уповноваже-
них відповідно до закону надавати адміні-
стративні послуги, адміністраторів можуть 
бути оскаржені до суду в порядку, встанов-
леному законом. Шкода, заподіяна фізич-
ним або юридичним особам посадовими 
особами, уповноваженими відповідно до 
закону надавати адміністративні послуги, 
адміністраторами внаслідок їх неправомір-
них діянь, відшкодовується у встановлено-
му законом порядку. Держава, Автономна 
Республіка Крим, територіальні громади, 
відшкодувавши шкоду, заподіяну посадо-
вою особою, уповноваженою відповідно до 
закону надавати адміністративні послуги, 
чи адміністратором внаслідок незаконно 
прийнятих ними рішень, дій чи бездіяль-
ності, мають право зворотної вимоги до ви-
нної особи згідно із законом [6].
Держава є одним з головних суб’єктів 

здійснення контрольної функції в суспіль-
стві, адже вона наділена реальними повно-
важеннями для впливу на суспільство, при 
здійсненні якого вона покладається і на за-
соби контролю. Отже, державний контроль 
є важливим видом діяльності держави, сут-
ність якого полягає у спостереженні та пе-
ревірці розвитку суспільної системи й усіх її 
елементів відповідно до визначених напря-
мів, а також у попередженні та виправленні 
можливих помилок і неправомірних дій, що 
перешкоджають такому розвитку [5, с. 349].
Державний контроль під час надання 

публічних послуг щодо запобігання коруп-
ції може здійснюватися уповноваженими 
державними органами, посадовими особа-
ми і спрямований на забезпечення закон-
ності, дисципліни та дотримання стандар-
тів, норм і правил надання публічних по-
слуг. Як правило, такий контроль здійсню-
ється тим адміністративним органом, до 
компетенції якого відноситься те чи інше 
питання у сфері надання публічних послуг. 
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Підставами для вжиття відповідних за-
ходів контролю під час надання публічних 
послуг щодо запобігання корупції можуть 
бути: 1) письмове звернення фізичної або 
юридичної особи про порушення вимог за-
конодавства у сфері надання публічних по-
слуг; письмове звернення або запит адміні-
стративних органів щодо виявлених фактів 
порушення вимог законодавства у сфері на-
дання публічних послуг.
При цьому зауважимо, що забезпечен-

ня формування та реалізація державної 
політики у сфері надання публічних по-
слуг, є завданням Міністерства цифрової 
трансформації України . Крім цього, це ві-
домство відповідно до покладених на нього 
завдань: 1) розробляє пропозиції щодо ви-
значення основних напрямів розвитку сис-
теми надання публічних послуг, здійснює 
заходи з її реформування; 2) формує та веде 
Реєстр публічних послуг; 3) веде Єдиний 
державний портал публічних послуг [7].
У свою чергу, внутрішній контроль 

проводиться в системі відповідного орга-
ну публічної адміністрації, тобто цей вид 
контролю здійснюється самими адміні-
стративними органами та їх посадовими 
особами. Об’єктами контролю під час на-
дання публічних послуг щодо запобігання 
корупції можуть бути дії й рішення, що їх 
здійснюють і приймають суб’єкти надан-
ня таких послуг. У межах внутрішнього 
контролю керівники адміністративних ор-
ганів зобов’язані здійснювати контроль за 
діями підлеглих на предмет законності дій, 
їх необхідності, доцільності і ефективності. 
Ця форма контролю включає право відда-
вати накази, розпорядження, право зміню-
вати або відміняти рішення, прийняті під-
леглими. Внутрішній контроль може здій-
снюватися за ініціативою самого суб’єкта 
надання публічних послуг, посадової особи 
або може бути ініційований зовні - іншим 
адміністративним органом, громадською 
організацією чи на підставі звернення гро-
мадян.
Варто відмітити, що згідно з ч. 4 ст. 13 

Закону України «Про адміністративні по-
слуги» одним із основних завдань адміні-
стратора є здійснення контролю за додер-
жанням суб’єктами надання публічних по-

слуг термінів розгляду справ та прийняття 
рішень. Адміністратор - це посадова особа 
органу, що утворив центр надання публіч-
них послуг, яка організовує процедури на-
дання публічних послуг шляхом взаємодії 
з суб’єктами процедури надання публіч-
них послуг [5]. Це завдання адміністратор 
може реалізувати, зокрема через фіксуван-
ня у порядку, передбаченому Примірним 
регламентом центру процедури надання 
публічних послуг [8]: 1) дати надходження 
справи; 2) дати передачі справи відповідно-
му суб’єкту надання адміністративної спра-
ви, або структурним підрозділам суб’єкта 
надання адміністративної послуги, відпо-
відальним за етапи (дію, рішення); дотри-
мання строків проходження кожного етапу 
адміністративної послуги;

2) строків розгляду справи відповід-
ним суб’єктом надання адміністративної 
справи; 5) дати передання результату ад-
міністративної послуги суб’єкту звернення. 
Висновок про дотримання термінів розгля-
ду справ та прийняття рішень адміністра-
тор може зробити, порівнюючи реальні 
строки із строками, визначеними у техно-
логічній картці адміністративної послуги.
В умовах економічної нестабільності та 

недостатнього бюджетного фінансування 
особливого значення сьогодні набуває про-
блема контролю за доходами, які надхо-
дять як плата за надання публічних послуг.
Урядом України було прийнято поста-

нову від 7 серпня 2013 року № 600 «Деякі 
питання ведення обліку доходів, які над-
ходять як плата за надання публічних по-
слуг», у якій зазначено наступне: 1) облік 
доходів, які надходять як плата за надання 
публічних послуг, ведеться органами Дер-
жавної казначейської служби у розрізі го-
ловних розпорядників бюджетних коштів 
згідно з кодами відомчої класифікації ви-
датків та кредитування державного бюдже-
ту і територій; 2) бюджетні рахунки для ве-
дення обліку зазначених доходів відкрива-
ються в органах Державної казначейської 
служби за відомчою ознакою на підставі 
звернень головних розпорядників бю-
джетних коштів протягом місяця з дня на-
брання чинності цією постановою. Органи 
Державної казначейської служби надають 
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виписки з таких рахунків у встановленому 
законодавством порядку; 3) відображення 
бюджетними установами операцій з про-
цедури надання публічних послуг у бухгал-
терському обліку та розкриття відповідної 
інформації у розрізі видів публічних послуг 
здійснюється в порядку, визначеному Мі-
ністерством фінансів. Крім цього, Держав-
ну казначейську службу зобов’язано що-
кварталу та щороку подавати Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі у строки, 
передбачені для подання звітності про ви-
конання бюджету, інформацію про доходи, 
які надходять як плата за надання публіч-
них послуг, у розрізі видів публічних по-
слуг і кодів відомчої класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету [9].
Однак, слід відмітити, що на цей час ін-

формація про доходи за суб’єктами надан-
ня публічних послуг висвітлюється не в по-
вному обсязі. Зокрема, такі дані відсутні на 
сайті Державної казначейської служби за 
2021 рік, а також поза увагою залишається 
інформація про надходження плати за про-
цедури надання публічних послуг на веб-
сторінках Міністерства цифрової трансфор-
мації України надання таких послуг. При 
цьому зауважимо, що одним із основних 
завдань Міністерства цифрової трансфор-
мації України є забезпечення формування 
та реалізація державної політики у сфері 
процедури надання публічних послуг [7]. 
Тому слід констатувати, що інформація про 
доходи, які надходять як плата за надання 
публічних послуг, є непрозорою та «завуа-
льованою», що унеможливлює здійснення 
ефективного контролю за правильністю 
та своєчасністю надходжень за публічни-
ми послугами до відповідних бюджетів. У 
зв’язку з цим це питання має бути виріше-
не у системному нормативно-правовому 
акті, який повинен регламентувати питан-
ня плати за надання публічних послуг.
Не менш важливою проблемою контро-

лю під час надання публічних послуг щодо 
запобігання корупції є неврегульованість 
механізму розподілу та використання ко-
штів, які надходять як плата за такі послу-
ги. Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України 
«Про адміністративні послуги» фінансове та 
інше забезпечення діяльності системи дер-

жавних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого само-
врядування з процедури надання публіч-
них послуг здійснюється тільки за рахунок 
Державного бюджету України, відповідних 
місцевих бюджетів. Тобто ефективність 
розподілу та використання фінансових ре-
сурсів суб’єктами процедури надання пу-
блічних послуг є передумовою для успіш-
ного здійснення їхньої діяльності.
Неналежне й недостатнє фінансування 

діяльності органів публічної адміністрації 
є чинником, що безпосередньо впливає на 
специфіку надання публічних послуг, зо-
крема, на їх цілісність, якість, платний ха-
рактер, розміри плати тощо. Наразі слід 
констатувати, що суб’єкти процедури на-
дання публічних послуг через недостатню 
фінансову підтримку не вспромозі в повно-
му об’ємі виконувати всі повноваження. Як 
наслідок, це не сприяє реалізації прав, сво-
бод і законних інтересів суб’єктів звернен-
ня у сфері надання публічних послуг.
Тому сьогодні потребують законодавчо-

го вирішення наступні питання: 1) порядок 
розподілу коштів, які надходять за адміні-
стративні послуги, між суб’єктами надан-
ня таких послуг; 2) порядок використання 
грошових ресурсів, які надходять за адмі-
ністративні послуги, на ті цілі, на які вони 
справлялися; 3) здійснення належного фі-
нансового контролю за розподілом та вико-
ристанням коштів, які надходять за адміні-
стративні послуги. Знову ж таки вважаємо, 
що це має бути вирішене в системному нор-
мативно-правовому акті, який повинен ре-
гламентувати питання плати за процедури 
надання публічних послуг [10, с. 47].
На сучасному етапі державного будів-

ництва вкрай необхідна стабільна система 
контролю під час надання публічних по-
слуг щодо запобігання корупції з конструк-
тивно відпрацьованим механізмом ефек-
тивної взаємодії, координація діяльності, 
що є необхідною передумовою трансфор-
мації українського суспільства на засадах 
демократії, визначення верховенства права 
та прав людини і громадянина. Хоча в Кон-
ституції України і закладено правову осно-
ву контролю, що знаходить свою подальшу 
регламентацію у законах України, проте 
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чинне законодавство не може забезпечити 
успішне вирішення всіх справ. Цілеспря-
мування і ефективність адміністративних 
органів контролю різні й тому спостерігає-
мо у сфері публічних послуг кризові явища, 
що вимагають постійного удосконалення 
процесу організаційної роботи.
Насамперед, слід зазначити, що у Зако-

ні України «Про адміністративні послуги» 
взагалі відсутнє поняття «контроль у сфері 
надання публічних послуг» та відповідно 
нічого не зазначено про особливості його 
здійснення. У цьому Законі лише передба-
чено два напрями контрольної діяльності 
[6]. Не визначено коло суб’єктів, що здій-
снюють контроль у цій сфері. Як наслідок, 
відсутність раціонального розподілу функ-
цій, повноважень і компетенції службовців 
під час здійснення контролю у сфері надан-
ня публічних послуг щодо запобігання ко-
рупції та результативної взаємодії.
Відомчий контроль за публічними по-

слугами, що проводиться сьогодні, здебіль-
шого носить формальний характер і охо-
плює терміни надання послуг і їх перелік 
у зверненні фізичної чи юридичної особи. 
Потребує відповідно законодавчого ре-
гулювання і контроль у сфері мобілізації, 
розподілу та використання коштів, які над-
ходять як плата за надання публічних по-
слуг. Не закріплено на законодавчому рівні 
форми громадського контролю. Врахову-
ючи його значущість, постає питання щодо 
прийняття Закону України «Про громадський 
контроль». Відповідно у Законі України 
«Про адміністративні послуги» мають бути 
відображені механізми здійснення громад-
ського контролю у сфері надання публіч-
них послуг.
З метою створення раціонального ме-

ханізму контролю під час надання публіч-
них послуг щодо запобігання корупції до-
цільно передбачити в Законі України «Про 
адміністративні послуги» окрему статтю 
щодо особливостей здійснення такого виду 
контролю. Крім цього, на нашу думку, 
участь у здійсненні контролю за належним 
наданням публічних послуг повинні також  
брати і безпосередньо суб’єкти звернен-
ня. Відсутність у технологічних та інфор-
маційних картках розділів щодо критеріїв 

оцінювання якості публічних послуг по-
збавляє споживачів таких послуг вислови-
ти власну позицію щодо рівня реалізації їх 
прав, свобод і законних інтересів. У зв’язку 
з цим необхідно внести відповідні зміни до 
ст. 8 Закону України «Про адміністративні 
послуги».
Наявність наведених вище прогалин пра-

вового регулювання контролю у сфері надання 
публічних послуг щодо запобігання корупції у 
більшості пояснює ті негативні явища, які за-
важають розвитку якісної системи надання 
публічних послуг. Їх усунення сприятиме підви-
щенню ефективності діяльності суб’єктів на-
дання публічних послуг.
Отже, контроль під час надання публічних 

послуг щодо запобігання корупції необхідно розу-
міти як регламентовану законодавством діяль-
ність суб’єктів публічної адміністрації, грома-
дян чи їх об’єднань щодо виконання положень 
нормативно-правових актів відповідними орга-
нами, належного виконання ними своїх повно-
важень та дотримання прав, свобод і законних 
інтересів споживачів.
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АНОТАЦІЯ 
The scientifi c article is devoted to the improve-

ment of control during the provision of public ser-
vices in order to prevent corruption. In particular, 
in order to create a rational mechanism of control 
during the provision of public services to prevent 
corruption, it is advisable to provide in the Law 
of Ukraine «On Administrative Services» a sepa-
rate article on the specifi cs of this type of control. 
The subjects of the appeal should also take part in 
monitoring the proper provision of public services. 
The absence of sections on criteria for evaluating 
the quality of public services in technological and 
information cards deprives consumers of such ser-
vices from expressing their own position regarding 
the level of realization of their rights, freedoms and 
legitimate interests. In this regard, it is necessary to 
make appropriate changes to Art. 8 of the Law of 
Ukraine «On Administrative Services».

Key words: departmental control, prevention 
of corruption, control, corruption, service, public 
service.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ 
ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍ²Õ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÍÈÊ²Â

У статті проаналізовано проблемні пи-
тання адміністративної відповідальності 
неповнолітніх осіб як особливих суб’єктів ад-
міністративних охоронних відносин. 
У статті зазначається, що поняття 

адміністративної відповідальності є досить 
дискусійним через те, що в Кодексі України 
про адміні стративні правопорушення не на-
ведено відповідної дефініції, а тому автори 
пропонують узагальнити думки науковців 
та окреслити адмі ністративну відповідаль-
ність як діяльність, пов’язану із застосу-
ванням адміністративних стягнень, та як 
специфічну форму негативного реагування 
на вчинення особою адміністративного пра-
вопорушення, а також як різновид правовід-
носин.
Автори погоджуються та підтримують 

рішення законодавця щодо застосування до 
неповнолітніх спеціальних заходів впливу за-
мість стягнень у передбачених законом ви-
падках, окрім цього, автори наголошують на 
наявності в неповнолітніх психофізіологіч-
них особли востей, що не дозволяють їм по-
вною мірою розуміти суспільну шкідливість 
вчинюваного ними діяння.
У статті наводиться аналіз статей 

Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, що передбачають ті чи інші 
заходи впливу або адміністративні стяг-
нення. Аналізується роль заходів виховно-
го характеру відносно неповнолітніх – вони 
переслідують морально-виховні цілі. Пере-
виховання та виправлення підлітків-право-
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порушників у деяких випадках можливі й без 
застосування заходів адміні стративної від-
повідальності.
Автори відзначають, що вітчизняне 

законодавство не повною мірою відповідає 
вимогам часу та потребує ряду змін і допо-
внень. Зокрема, на думку дослідниць, дореч-
но підтримати позицію тих науковців, які 
пропонують знизити вік адміністративної 
відповідальності. У роботі наголошується на 
тому, що заходи впливу за вчинення проти-
правних адміністративно караних діянь до-
цільно застосовувати до осіб, котрі досягли 
14 років. Крім того, зміст положень ч. 2 
ст. 13 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення варто розширити.
Ключові слова: неповнолітні, заходи 

впливу, адміністративні стягнення, адмі-
ністративна відповідальність, правопору-
шення.

Обґрунтування вибору теми 
дослідження

Органи публічного управління прово-
дять політику активної інтеграції нашої 
держави у світову спільноту, що зумов-
лює необхідність визнавати й прак тично 
втілювати в життя міжнародні акти щодо 
прав людини, у яких основою свободи, 
справедливості й загаль ного миру є визна-
ння гідності, належної всім членам люд-
ської спільноти, а також рівних і невідділь-
них прав.
Такі положення отримали своє відбит-

тя в Конститу ції України, зокрема під час 
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встановлення правового ста тусу людини й 
громадянина в нормах глави 2 Основного 
Закону. Важливим питанням у сфері за-
хисту прав і свобод людини й громадянина 
є питання застосування деяких видів юри-
дичної відповідальності. Говорячи про од-
них із найменш захищених членів нашого 
суспільства – непо внолітніх, слід звернути 
увагу на особливості їх притяг нення до ад-
міністративної відповідальності.
У разі притягнення до відповідаль-

ності неповнолітніх слід враховувати їхні 
вікові, психологічні, фізіологічні та інші 
особливості, аж до умов соціального зрос-
тання та захисту. Тому гуманне ставлення 
до неповнолітніх не повинно суперечити 
принципам невідворотності та справедли-
вості адміністративної відповідальності та 
має забезпечувати запобігання вчиненню 
нових протиправних діянь.

Стан дослідження проблеми
Питання адміністративної відповідаль-

ності неповнолітніх, її недоліків і шляхів 
реформування вітчизняного законодав-
ства вже традиційно виступають предме-
том наукових досліджень таких учених, як 
І.П. Голосніченко, О.В. Горбач, Т.О. Коло-
моєць, Є.Ю. Колосовський, В.К. Колпаков, 
О.В. Кузьменко, О.В. Ткаля, О.Л. Чер-
нецький, Шамрай В.О. та ін. Проте наяв-
ність великої кількості наукових доробок 
не вичерпує проблематики розглядувано-
го питання та потребує насамперед вне-
сення законодавчих змін.

Мета дослідження полягає у тому, щоб 
на основі наукових досліджень фахівців у 
галузі права охарактеризувати актуальні 
проблеми адміністративної відповідаль-
ності неповнолітніх правопорушників як 
особливої групи суб’єктів адміністратив-
них проступків.

Виклад основних положень
Основний обов’язок будь-якого, у тому 

числі непо внолітнього громадянина, – до-
тримуватися законів і не здійснювати пра-
вопорушень, а також поважати права й за-
конні інтереси інших осіб. Неповнолітній, 
як будь- який громадянин, несе юридич-

ну відповідальність за свої вчинки перед 
державою та іншими людьми. Ця відпові-
дальність залежить, зокрема, від тяжкості 
вчиненого право порушення.
Одна з відмінностей адміністративної 

відповідаль ності повнолітніх та осіб віком 
від 16 до 18 років полягає в меті такої від-
повідальності. Так, метою застосування 
адміністративної відповідальності до не-
повнолітніх є не бажання покарати, а ба-
жання переконати особу в непра вильності 
й суспільній шкідливості її діяння та запо-
бігти повторенню подібної поведінки [1].
Варто відзначити, що натепер в Украї-

ні гостро стоїть питання адміністративної 
відповідальності неповноліт ніх за вчи-
нення адміністративних правопорушень. 
Адмі ністративну відповідальність непо-
внолітніх можна від нести до особливого 
виду юридичної відповідальності.
Відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – 
Кодекс, КУпАП) однією з головних вимог 
притягнення особи до адміністративної 
відповідальності є вік. Ст. 12 КУпАП за-
значає, що адміністративній відповідаль-
ності підлягають особи, котрі досягли на 
момент вчинення адміністративного пра-
вопорушення шістнадцятирічного віку [2]. 
Проте важливо зазначити, що 16 років по-
винно бути на момент скоєння правопору-
шення (цей час починається з першої хви-
лини доби, яка є наступною після дати на-
родження особи), а не на момент розгляду 
справи. Тобто особи віком до 16 років не 
можуть виступати суб’єктами адміністра-
тивного правопорушення. Варто також 
відзначити непослідовність законодавця у 
питанні про те, хто належить до категорії 
неповнолітніх. Відповідно до положень ст. 
12 КУпАП це особи віком від 16 до 18 ро-
ків, проте у ч. 3 ст. 184 КУпАП неповно-
літніми називаються особи віком від 14 до 
16 років. Така невизначеність породжує 
складнощі в застосуванні норм Кодексу та 
неоднозначне тлумачення окремих його 
положень. Так, серед обставин, які обтя-
жують відповідальність, п. 3 ст. 35 КУпАП 
називає й таку, як втягнення неповноліт-
нього у правопорушення [2]. Якщо вихо-
дити зі змісту ст. 12 КУпАП, то це особа 
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16–18 років. Тобто буква закону не дозво-
ляє застосувати названу обтяжуючу обста-
вину, якщо фактично у правопорушення 
було втягнуто особу, яка не досягла 16-річ-
ного віку [3, с. 320]. Таким чином, для по-
передження проблем притягнення до 
відповідальності неповнолітніх чи засто-
сування до них заходів адміністративного 
впливу було б доцільно зробити примітку 
до ст. 13 КУпАП, у якій вказати, хто відпо-
відно до адміністративного законодавства 
вважається неповнолітнім.
Законодавець вважає, що саме із 16 

років суб’єкт усвідомлює протиправний 
характер своїх дій і може відповідати за 
наслідки. На нашу думку, така норма не є 
ефективною та породжує відчуття безкар-
ності у тих суб’єктів, що не досягли 16 ро-
ків, але які усвідомлюють протиправність 
своїх діянь. Тому деякі вчені пропонують 
знизити вік адміністративної відповідаль-
ності та застосовувати її до осіб, що дося-
гли 14 років [4, с. 171]. Вважаємо, що як 
мінімум, заходи адміністративного впли-
ву, визначені ст. 24-1 КУпАП, варто засто-
совувати до осіб віком від 14 до 18 років. 
Це, на наш погляд, збільшить впливовість 
превентивних заходів і дозволить попе-
реджати вчинення адміністративно кара-
них діянь на стадії формування особис-
тості. Застосування повноцінних заходів 
адміністративної відповідальності до не-
повнолітніх означало б підвищення рівня 
вимогливості до підлітків і більшої поваги 
до їх особистості. Тобто визнання їх відпо-
відальними перед суспільством за свою по-
ведінку сприяло б попередженню злочин-
ності серед неповнолітніх [5, с. 117].
Оскільки неповнолітній правопоруш-

ник притягується до відповідальності як 
спеціальний суб’єкт, то науковці визнача-
ють особливі ознаки, притаманні їхній ад-
міністративній відповідальності:

1) вона має виховний, превентивний 
і нематеріальний характер, оскільки до 
неповнолітніх у віці від 16 до 18 років за-
звичай застосовуються заходи впливу, які 
не є адміністративними стягненнями [6, 
с. 442], а їхні юридичні наслідки, строки 
накладання, строк, коли захід впливу буде 
визнано закінченим, можливість застосу-

вання кількох заходів впливу одночасно 
тощо законодавством не визначені;

2) відповідно до ч. 2 ст. 13 КУпАП 
в окремих випадках неповнолітні віком 
від 16 до 18 років можуть нести адміні-
стративну відповідальність на загальних 
підставах, якщо вчинили досить тяжкі, з 
погляду законодавця, проступки (дрібне 
викрадення чужого майна; незаконні ви-
робництво, придбання, зберігання, пере-
везення, пересилання наркотичних засо-
бів або психотропних речовин без мети 
збуту в невеликих розмірах; порушення 
водієм правил керування транспортним 
засобом, правил користування ременями 
безпеки або мотошоломами, булінг (цьку-
вання) учасників освітнього процесу та ін.) 
[2]. Проте й у випадках здійснення назва-
них проступків можуть застосовуватися за-
ходи, передбачені ст. 24-1 КУпАП, якщо з 
урахуванням характеру вчиненого право-
порушення й особи порушника до нього 
доцільніше застосувати саме їх. Винятком 
із цього правила є вчинення неповноліт-
ньою особою злісної непокори законному 
розпорядженню або вимозі поліцейсько-
го, члена громадського формування з охо-
рони громадського порядку і державного 
кордону, військовослужбовця відповідно 
до ст. 185 КУпАП [2]. Варто також відзна-
чити, що положення ч. 2 ст. 13 КУпАП 
містять дуже обмежений перелік проти-
правних вчинків, за які неповнолітні мо-
жуть бути притягнені до відповідальності 
на загальних підставах. На наше переко-
нання, цей перелік має бути доповнений. 
Зокрема, доцільно притягувати до відпо-
відальності на загальних підставах непо-
внолітніх за розпивання пива, алкоголь-
них, слабоалкогольних напоїв у забороне-
них місцях і появу в громадських місцях 
у п’яному вигляді (ст. 178 КУпАП), за ку-
ріння тютюнових виробів у заборонених 
місцях (ст. 175-1 КУпАП), за вчинення до-
машнього насильства, насильства за озна-
кою статі, невиконання термінового забо-
ронного припису або неповідомлення про 
місце свого тимчасового перебування (ст. 
173-2 КУпАП), порушення вимог пожеж-
ної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП), неза-
конний посів або незаконне вирощування 
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снотворного маку чи конопель (ст. 106-2 
КУпАП), а також низки інших правопо-
рушень, які завдають значної шкоди охо-
ронюваним в адміністративному порядку 
правам та інтересам суб’єктів права або ж 
межують із проявами кримінальних діянь. 
Відсутність нормативної можливості при-
тягнення неповнолітніх до адміністратив-
ної відповідальності за вищеназвані діян-
ня позбавляє суд права застосовувати до 
них спеціальні виховні заходи. Зокрема, 
невизнання неповнолітнього суб’єктом 
вчинення насильства в сім’ї (хоча відпо-
відні факти й мають місце) не дозволяють 
направляти таких порушників на прохо-
дження корекційної програми, спрямова-
ної на попередження домашнього насиль-
ства чи насильства за ознакою статі (ст. 
39-1 КУпАП);

3) застосування заходів адміністра-
тивної відповідальності неповнолітніх 
на загальних підставах має обмежений 
характер, оскільки не всі адміністратив-
ні стягнення можуть бути застосовані до 
цієї категорії суб’єктів. Так, відповідно 
до ст. 32 КУпАП до неповнолітніх не за-
стосовується адміністративний арешт, за 
положеннями ст. 32-1 КУпАП об’єктивно 
не може бути застосовано арешт з утри-
манням на гауптвахті, фактично не засто-
совується позбавлення спеціального права 
(бо об’єктивно до досягнення повноліття 
вони не можуть бути наділені спеціальним 
правом) [3, с. 320], практично не призна-
чаються виправні роботи, а тривалість 
громадських робіт протягом дня є значно 
меншою, ніж для повнолітніх;

4) адміністративна відповідальність 
неповнолітніх має лише судовий харак-
тер, оскільки такі справи розглядають суд-
ді районних, районних у місті, міських чи 
міськрайонних судів. Як зазначають С. М. 
Гусаров, В. Т. Комзюк та О. Ю. Салмано-
ва [7, c. 114], адміністративна відповідаль-
ність уже втрачає свій первісний характер, 
оскільки більшість справ розглядається 
лише в порядку судового (ст. 221 КУАП), 
а не адміністративного провадження. На 
ці категорії адміністративних проваджень 
поширюються вимоги законодавства й 
щодо строків накладання адміністратив-

них стягнень. Зокрема, відповідно до по-
ложень ч. 2 ст. 38 КУпАП, якщо справи 
про адміністративні правопорушення від-
повідно до цього Кодексу чи інших зако-
нів підвідомчі суду (судді), стягнення може 
бути накладено не пізніше як через три 
місяці з дня вчинення правопорушення, а 
у разі тривалого правопорушення – не піз-
ніше як через три місяці з дня його вияв-
лення [2]. Є ще одна проблема, пов’язана 
із суто судовим розглядом справи. Так, 
відповідно до положень ст. 40-1 КУпАП 
судовий збір у провадженні по справі про 
адміністративне правопорушення у разі 
винесення судом (суддею) постанови про 
накладення адміністративного стягнен-
ня сплачується особою, на яку накладено 
таке стягнення. Законодавець не вказує 
на особливості сплати судового збору не-
повнолітнім правопорушником, порядку 
його сплати у випадку, коли порушник не 
має самостійного заробітку або доходу, пе-
ребуває на повному утриманні в держав-
ній установі тощо. Оскільки такі проблеми 
виникають досить часто, на наш погляд, 
доречно передбачити в межах КУпАП ви-
падки, коли справи про адміністративні 
правопорушення неповнолітніх можуть 
розглядатися й у позасудовому порядку 
(якщо стягнення, що можуть бути накла-
дені, призначаються й у позасудовому по-
рядку) або якщо застосовуються заходи 
адміністративного впливу. Вважаємо до-
речним, щоб такі заходи впливу призна-
чалися представниками Національної по-
ліції України, які здебільшого виявляють 
відповідні протиправні прояви та, як мак-
симально наближені до населення, можуть 
проконтролювати їхнє практичне втілен-
ня. Власне виявлення та розгляд поліцією 
справ про адміністративні правопорушен-
ня, вчинені неповнолітніми, сприятиме 
спрощенню відповідних адміністративних 
проваджень, дозволить суттєво розванта-
жити роботу судів (суддів) і дозволить на 
практиці упроваджувати в життя принцип 
невідворотності адміністративного пока-
рання. Вважаємо також, що тільки судо-
вий розгляд справ вказує на явну недовіру 
держави до роботи інших суб’єктів права, 
уповноважених виявляти факти проти-
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правної поведінки та розглядати справи 
про адміністративні правопорушення, що 
негативно впливає на їхній імідж в очах 
неповнолітніх. Виходячи з того, що до 
цієї категорії порушників частіше за все 
застосовуються заходи адміністративного 
впливу, а не заходи адміністративної від-
повідальності, то суб’єкти, які виявляють 
відповідні протиправні діяння, частіше за 
все просто відпускають неповнолітніх, об-
межившись усним зауваженням, оскільки 
не бажають (не мають можливості) витра-
чати час на підготовку матеріалів спра-
ви та передачу їх на розгляд суду. Це не 
сприяє попередженню правопорушень 
серед неповнолітніх і суперечить меті ад-
міністративного стягнення, визначеного у 
ст. 23 КУпАП;

5) згідно з положеннями ч. 4 ст. 34 
КУпАП вчинення правопорушення не-
повнолітнім завжди є обставиною, що 
пом’якшує відповідальність, якщо санк-
ція відповідної статті Кодексу, на основі 
якої неповнолітній притягується до від-
повідальності на загальних засадах, не є 
абсолютно визначеною [8, с. 361]. Якщо 
ж покарання абсолютно визначене, то 
ні пом’якшуючі, ні обтяжливі обставини 
юридичного значення не мають, хоча це 
певною мірою суперечить положенням ч. 
2 ст. 33 КУпАП, відповідно до якої при 
накладенні стягнення враховуються ха-
рактер вчиненого правопорушення, особа 
порушника, ступінь його вини, майновий 
стан, обставини, що пом’якшують і обтя-
жують відповідальність;

6) коли під час вчинення адміністра-
тивного правопорушення шкоду заподі-
яно неповнолітнім, котрий досяг шістнад-
цяти років і має самостійний заробіток, а 
сума шкоди не перевищує одного неопо-
датковуваного мінімуму доходів громадян, 
суддя має право покласти на неповноліт-
нього відшкодування заподіяної шкоди 
або зобов’язати своєю працею усунути її. 
Проте на практиці судді часто взагалі не 
з’ясовують факту наявності доходів у не-
повнолітнього правопорушника, навіть 
якщо вони є (доходи від банківських вкла-
дів (є банківською таємницею), від зйо-
мок у рекламі, здачі в оренду нерухомості 

тощо). Що ж до зобов’язання власною пра-
цею усунути заподіяну шкоду, то судова 
практика останніх кількох років взагалі 
не містить таких покарань, хоча залучен-
ня неповнолітніх до суспільно корисних 
робіт, вид, строк здійснення та місце реа-
лізації яких мали б визначатися судом, ви-
ходячи зі змісту правопорушення, ступеня 
його шкідливості, розміру завданої шкоди 
та інших обставин, і, на наше переконан-
ня, виконувало би превентивну і каральну 
функції та сприяло б запобіганню вчинен-
ня нових правопорушень неповнолітніми;

7) інтереси особи, яка притягається 
до адміністративної відповідальності, і по-
терпілого, котрі є неповнолітніми або осо-
бами, що через свої фізичні або психічні 
вади не можуть самі здійснювати свої пра-
ва у справах про адміністративні правопо-
рушення, мають право представляти їхні 
законні представники (батьки, усиновите-
лі, опікуни, піклувальники). Для встанов-
лення стану загального розвитку неповно-
літнього, рівня його розумової відсталості 
та з’ясування питання, чи міг він повністю 
усвідомлювати значення своїх дій і якою 
мірою міг керувати ними, може бути прове-
дена експертиза спеціалістами в галузі ди-
тячої та юнацької психології або зазначені 
питання можуть бути поставлені на вирі-
шення експерта-психіатра [6, с. 442–443]. 
Проте тут є певна проблема, пов’язана з 
визнанням особи правопорушника нео-
судною, адже сам факт наявності у непо-
внолітнього психічного захворювання ще 
не є підставою для визнання її неосудною 
та звільнення у зв’язку з цим від адміні-
стративної відповідальності. Необхідно 
встановити ще й юридичний критерій не-
осудності – неможливість керувати своїми 
діями у конкретний період. Причому осо-
ба не може бути визнана неосудною раз і 
назавжди, що потребує проведення відпо-
відних судово-психіатричних експертиз, 
які теж коштують недешево. Тож практи-
ка йде по шляху найменшого супротиву й 
економії бюджетних коштів – неповноліт-
ні звільняються від відповідальності, якщо 
є підстави вважати їх неосудними;

8) недосягнення особою на момент 
вчинення адміністративного правопору-
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шення шістнадцятирічного віку є обстави-
ною, що виключає провадження в справі 
про адміністративне правопорушення [3, 
с. 320], причому КУпАП лише у ч. 3 ст. 184 
вказує, що за вчинення неповнолітніми 
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти 
років правопорушення, відповідальність 
за яке передбачено Кодексом, крім по-
рушень, передбачених ст. 173-4 (відпові-
дальність за булінг) цього Кодексу, – тягне 
за собою покладання відповідальності на 
батьків або осіб, які їх замінюють, у вигля-
ді штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.
Головним проблемним питанням у 

сфері адміністра тивної відповідальності 
неповнолітніх є види заходів впливу, що 
застосовуються до них за вчинення адміні-
стративних правопорушень. Законодав-
ство не містить визначення заходів впли-
ву, що ускладнює розуміння їхньої право-
вої природи. Утім, їхнє розміщення в роз-
ділі КУпАП «Адміністративні стягнення» 
свідчить про те, що вони є заходами адмі-
ністративної відповідальності, які близькі, 
але не тотожні до адміністративних стяг-
нень, оскільки в переліку ст. 24 КУпАП за-
ходи впливу відсутні. З метою мінімізації 
скоєння адміністративних правопо рушень 
неповнолітніми чинним КУпАП передба-
чено ряд таких заходів впливу, зокрема: 
зобов’язання публічно або в іншій формі 
попросити вибачення в потерпілого; попе-
редження; догана або сувора догана; пере-
дача неповно літнього під нагляд батькам 
або особам, які їх замінюють, чи під нагляд 
педагогічному або трудовому колективу за 
їхньою згодою, а також окремим громадя-
нам на їх про хання (ст. 241 КУпАП) [2].
Заходи впливу мають ряд ознак, які 

відрізняють їх від адміністративних стяг-
нень. До них належать:

1) заходи впливу застосовуються на 
основі норм адмі ністративного права та є 
заходами державного примусу;

2) можливість застосування таких за-
ходів адміні стративної відповідальності 
лише до деліктоздатної особи віком від 16 
до 18 років за вчинення нею адміністра-
тивного проступку;

3) заходи впливу полягають у накла-
денні на правопо рушника несприятливих 
юридичних наслідків, які поляга ють, зо-
крема, у громадському осуді, обмеженні 
особистих благ та інтересів тощо;

4) незважаючи на відсутність законо-
давчого закрі плення мети заходів впливу, 
вони спрямовані насамперед на вихован-
ня, а елементи кари другорядні [10, с. 88].

5) Існування менш суворих заходів, 
яким піддаються неповнолітні за вчи-
нення адміністративного правопору-
шення, пов’язане з особливостями їхнього 
психофізіоло гічного розвитку, адже у віці 
від 16 до 18 років в особи залишається ще 
не сформованою до кінця психіка, її вну-
трішнє «Я». Безсумнівно, неповнолітній 
здатен усвідом лювати суспільну шкідли-
вість деяких, найбільш разю чих адміні-
стративних правопорушень. Утім, вчиня-
ючи те чи інше адміністративне право-
порушення, така особа повною мірою не 
усвідомлює значення своїх дій. На нашу 
думку, під час вчинення правопорушен-
ня, передбаченого в КУпАП, людина у 
віці від 16 до 18 років також не має чіткого 
розуміння суспільної шкідливості вчиню-
ваного діяння. Саме у зв’язку із цим зако-
нодавством передбачена менш сувора ад-
міністративна відповідальність для непо-
внолітніх.

6) Як зазначають Т.М. Іванова та-
А.В. Братусь, значно впливають на моти-
вацію вчинків неповнолітніх вікові осо-
бливості. Такими особливостями є: не-
достатній жит тєвий досвід; схильність до 
наслідування; вплив на них оточення, осо-
бливо дорослих осіб; бажання показати 
себе самостійним і намагання звільнитися 
від контролю та опіки з боку батьків, ви-
хователів; специфічне трак тування таких 
понять, як сміливість, чесність, дружба; 
неправильна оцінка конкретних життєвих 
ситуацій; недо статній розвиток, а інколи 
й повна відсутність критичного ставлен-
ня до своїх вчинків, вчинків інших [11, с. 
163].

7) Слушна думка Л. Л. Савранчук, яка 
стверджує, що заходи адміністративного 
впливу до неповнолітніх – це різновид за-
ходів адміністративної відповідальності з 
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боку держави на неправомірну поведінку 
особи, які мають виховний характер, що 
полягає в обмеженні його осо бистих благ. 
Ознаками таких заходів є: застосовуються 
на основі норм адміністративного права; 
є засобом охо рони суспільних відносин у 
сфері державного управління; застосову-
ються органами адміністративної юрис-
дикції лише у випадку порушення вимог 
адміністративно-право вих норм; застосо-
вуються лише до неповнолітніх віком від 
16 до 18 років; створюють для правопо-
рушника несприят ливі юридичні наслід-
ки, що полягають в осуді поведінки й об-
меженні його особистих благ [12, с. 247].

8) Заходи виховного характеру від-
носно неповнолітніх переслідують мо-
рально-виховні цілі. Перевиховання та 
виправлення підлітків-правопорушників 
у деяких випадках можливі й без засто-
сування заходів адміні стративної відпо-
відальності. Розглядаючи питання про 
заходи адміністративної відповідальнос-
ті неповно літніх, необхідно підкреслити, 
що у випадку вчинення неповнолітнім 
адміністративного правопорушення в 
обов’язковому порядку враховується ха-
рактер вчине ного правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, для по-

кращення правового регулювання адміні-
стративної відповідальності неповно літніх 
пропонуємо:

1) надати законодавче визначення ад-
міністративної відповідальності;

2) сформулювати дефініцію заходам 
впливу, що засто совуються до неповноліт-
ніх у КУпАП;

3) визначити в КУпАП мету заходів 
впливу, що засто совуються до неповноліт-
ніх;

4) розширити перелік адміністратив-
них правопору шень, за вчинення яких до 
особи не можуть бути засто совані заходи 
впливу, наприклад, за ст. ст. 1853, 1857, 
1858, зважаючи на суспільні відносини, які 
поставлені під охо рону цими й деякими 
іншими статтями КУпАП. 

Висновки
Отже, притягнення до адміністратив-

ної відповідальності неповнолітніх має 

ряд особливостей, що детерміновані на-
самперед їх віком і несформованою до 
кінця психікою та особистістю. Сутність 
цих особливос тей насамперед пов’язана з 
наявністю заходів впливу, що можуть за-
стосовуватися до неповнолітніх у випадку 
вчи нення ними адміністративних право-
порушень. Винятком із цього правила є 
лише вчинення особою у віці від 16 до 18 
років правопорушення, що передбачене 
ст. 185 КУпАП. Менш сувора відповідаль-
ність неповнолітніх за вчи нення адміні-
стративних правопорушень у порівняні із 
загальними суб’єктами логічно обґрунто-
вана й необхідна, а тому, враховуючи мету 
такої відповідальності, ми не вва жаємо, 
що необхідне її посилення.
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АНОТАЦІЯ 
The article raises problematic issues of adminis-

trative responsibility of minors as special subjects of 
administrative security relations. The authors note 
that domestic legislation does not meet the require-
ments of the time completely and requires a number of 
changes and additions. Particularly, according to the 
authors of this research, it is appropriate to support 
the position of those scholars who propose to reduce the 
age of administrative responsibility. The scientifi c pa-
per emphasizes that measures of infl uence for commit-
ting illegal administratively punishable acts should be 
applied to persons who have reached 14 years of age.

The article notes that the concept of administra-
tive liability is quite debatable, due to the fact that the 
Code of Ukraine on Administrative Offenses does not 
provide an appropriate defi nition. Therefore, the au-
thors propose to summarize the views of scholars and 
outline administrative liability as an activity related 
to the application of administrative penalties and as 
a specifi c form of negative reaction to the commission 
of an administrative offense, as well as a kind of legal 
relationship.

The authors agree and support the decision of the 
legislator to apply special measures of infl uence to mi-
nors instead of penalties in cases provided by law, in 
addition, the authors emphasize the presence of minors 
psycho-physiological features that do not allow them to 
fully understand the social harm of their actions.

The article provides an analysis of the articles 
of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, 
which provide for certain measures of infl uence or ad-
ministrative penalties. The role of educational mea-
sures in relation to minors is analyzed - they pursue 
moral and educational goals. Re-education and cor-
rection of juvenile offenders in some cases is possible 
without the use of administrative measures.

In addition, the content of the provisions of Part 
2 of Article 13 of the Code of Ukraine on Administra-
tive Offenses should be expanded.

Keywords: minors, measures of infl uence, ad-
ministrative penalties, administrative responsibility, 
offenses.
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Дана стаття присвячена дослідженню 
правових аспектів діяльності прокурорів як 
посадових осіб у контексті впровадження 
стандартів діяльності Європейської прокура-
тури щодо забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина в рамках загального права кра-
їни. система примусового виконання. Функ-
ції та повноваження прокуратури аналізу-
ються з урахуванням міжнародно-правових 
стандартів.

 На основі проведеного аналізу система-
тизовано формальні, методологічні та прак-
тичні аспекти діяльності прокурорів у сучас-
них правових системах. Було наголошено на 
становленні європейської моделі прокуратури 
як важливому напрямі діяльності держави 
та актуальному аспекті модернізації право-
охоронної діяльності в сучасних умовах інте-
грації європейських держав та впровадження 
європейських правових стандартів в україн-
ське законодавство.
Автор приходить до висновку, загалом 

можна зробити висновок, що спільною рисою 
всіх міжнародно-правових стандартів щодо 
організації та діяльності прокуратури та 
професійного статусу прокурора як держав-
ного службовця є їх побудова на основі таких 
загальних фундаментальних принципів: про-
фесіоналізм, ефективність і відповідальність 
прокуратури; справедливість; гуманність; 
об’єктивність; неупередженість; захист сус-
пільних (суспільних) інтересів, прав і свобод 
людини і громадянина; пріоритетність ді-

 ÁÎÉÊÎ Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷ - çäîáóâà÷ Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
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яльності прокуратури в межах кримінальної 
юстиції тощо
Ключові слова: прокурор, прокуратура, 

правоохоронна діяльність, правоохоронна 
система, міжнародно – правові стандарти.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
У сучасному світі проблема реалізація 

принципів незалежності вийшла далеко за 
межі кожної окремої держави, і тому вини-
кла потреба у створенні універсальних між-
народно-правових стандартів, що визнача-
ють ту «планку» його забезпечення, нижче 
за яку демократична держава не може опус-
катися. Адже інтеграція України у світову 
спільноту неможлива без приведення вну-
трішнього законодавства, що регламентує 
діяльність прокуратури, у відповідність до 
міжнародних стандартів.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор, виділення не 
вирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 

означена стаття
Поняття «стандарт», «європейський 

стандарт» стосовно юриспруденції та соці-
альних вимірів цієї категорії у вітчизняній 
юридичній літературі практично не до-
сліджувалося. Найчастіше проблему стан-
дартів вчені-юристи розглядали у зв’язку з 
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класифікацією норм Європейської конвен-
ції 1950. Побічно питання про роль євро-
пейських стандартів забезпечення прин-
ципу незалежності торкалося дослідження 
проблем компетенції Європейського суду з 
прав людини, системи та класифікації прав 
людини і громадянина, а також співвідно-
шення вітчизняного та міжнародного пра-
ва такими авторами, як Л.Р. Біла-Тіунова, 
Є.М. Блажівський, В.М. Додонов, В.В. До-
лежан, І.С. Ковальчук, І.М. Козьяков, 
М.І. Мичко, О.Р. Михайленко, О.С. Проне-
вич, Н.О. Рибалка та ін.

Формулювання цілей статті
Метою статті є дослідження змісту між-

народно-правові стандарти організації та 
діяльності прокурора як державного служ-
бовця у сучасній правовій державі.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів
Міжнародні стандарти забезпечення 

принципу незалежності прокуратури, є 
дуже суперечливими, як за ступенем кон-
кретизації, так і за характером юридичної 
значущості. Враховуючи дані фактори, а 
також і те, що в різних державах навіть, не-
зважаючи на віднесення їх до однорідних 
правових сімей, є дуже серйозні відмін-
ності в характері правової регламентації, 
є цікавим проаналізувати окремі підходи в 
національному законодавстві деяких країн 
щодо існуючих варіантів у втіленні міжна-
родних стандартів, і з виділенню окремих 
інститутів адміністративного права, що 
відбивають певний інтерес, як у плані роз-
витку та формування нових міжнародних 
стандартів, і подальшого якісного розвитку 
вітчизняного законодавства, здійснювано-
го з урахуванням гуманістичних начал.
Виходячи з положень міжнародного за-

конодавства, у багатьох країнах спостеріга-
ється сплеск реформаторської активності, 
що ґрунтується як на обліку міжнародного 
права, так і на прагнення створити щось 
нове натомість міжнародно-правове регу-
лювання. 
Як зазначає О.В. Смирнов, йдуть на-

пружені пошуки моделей прокурорського 

нагляду, адекватних соціальним умовам, 
що змінилися.[1, с.25] Однак шляхи до цьо-
го різні - одні намагаються вирішити про-
блему шляхом запозичень чужих проце-
суальних форм, серед яких популярністю 
користується англійський тип судочинства, 
інші розвивають у світлі нових ідей влас-
ні традиції, наприклад, континентального 
права. Говорять також про формування 
конвергентної загальноєвропейської фор-
ми прокурорського нагляду. Вивчення ви-
щезазначених процесів становить безпере-
чну цінність, зважаючи на те, що і Україна 
дотримується реформаційних процесів, 
тому в подібній ситуації, як зазначає Баць-
ко І. М., важливо знайти точні орієнтири у 
розвиток вітчизняної юридичної науки. [3, 
с.110]
Враховуючи дані положення, вивчення 

існуючої інтерпретації міжнародних стан-
дартів у цих країнах, а також створених 
на їх основі правових інститутів представ-
ляє вагомий інтерес для юридичної на-
уки, як у гносеологічному контексті, так і 
як визначальний напрям можливих пере-
творень у кримінально-правовій політиці. 
Існуючі механізми забезпечення принци-
пу незалежності прокуратури, що діють у 
більшості країн світу, мало чим нагадують 
вітчизняну правову дійсність, що цілком 
закономірно, як і присутня неоднорідність 
у праві країн, які традиційно належать до 
однієї й тієї ж політико-правової сім’ї через 
наявність , насамперед, власної самостійної 
внутрішньої політики. 
Зрозуміло, що глобалізація не могла не 

сприяти певній уніфікації правових систем, 
але поки вона лише зачіпає положення, що 
відносяться переважно до сфери міжнарод-
ного регулювання, і пов’язана, як один з її 
елементів, перш за все, з правами особи у 
сфері адміністративних відносин. Інші га-
лузі права незначно зазнали впливу глоба-
лізаційних процесів, і тому становлять для 
нас суттєвий інтерес, насамперед, у контек-
сті сформованих результатів такого впро-
вадження положень про права особи, що 
становлять суть міжнародних стандартів, 
у усталену на основі раніше існуючих пра-
вових традицій систему правового регулю-
вання.
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Крім того, реформуванню піддається і 
багато важливих сфер правової діяльнос-
ті, які вважалися раніше непорушними, 
які було прийнято вважати, основу існую-
чих гарантій з реалізації прав особи стос-
ті. Зокрема, йдеться про запропоновану 
лейбористською партією програму з ре-
формування кримінального права, проце-
су та системи правосуддя, одним із осно-
вних положень якої є перегляд процедури, 
пов’язаної з призначенням суду присяж-
них та обмеженням права обвинуваченого 
на його вибір.

 У «Біллі про кримінальне правосуд-
дя» (Criminal Justice Bill ) передбачається 
обов’язковість задоволення клопотання 
підсудного про розгляд його справи без 
участі присяжних засідателів, за винятком 
випадків, пов’язаних із запереченням ін-
ших  обвинувачених проти такого порядку 
слухань; зайняттям раніше обвинуваченим 
посади в системі відправлення правосуддя, 
коли судовий процес може поставити під 
сумнів законність та неупередженість його 
колишньої діяльності; пов’язаністю осудно-
го злочину з системою відправлення право-
суддя, коли в інтересах правосуддя бажано 
провести процес за участю присяжних, а 
також у випадках, пов’язаних безпосеред-
ньо з суддівським розсудом, коли з тих чи 
інших причин суддя дійшов висновку про 
необхідність прокурора.
Європейські стандарти забезпечення 

принципу незалежності прокуратури - це 
та нормативна основа, на яку повинні орі-
єнтуватися держави при визнанні та за-
безпеченні проголошуваних прав своїх 
громадян, право на життя, заборона тор-
тур, право на свободу та особисту недо-
торканність, право на справедливе судове 
розгляд і т.д.). Відповідно до положень 
Конституції України загальновизнані 
принципи та норми міжнародного права 
та міжнародні договори України є складо-
вою законодавства. 
Це положення обумовлює реальну 

необхідність застосування європейських 
стандартів забезпечення принципу неза-
лежності прокуратури у вітчизняній право-
застосовній практиці, широко використо-
вується і в спеціальній літературі, і в прак-

тичній діяльності органів попереднього 
розслідування, прокуратури та суду.

 Однак, до теперішнього часу в теорії 
права не вироблено єдиного визначення 
та ознак стандарту як правового явища. Це 
ускладнює можливість використання євро-
пейських стандартів як елемента механізму 
забезпечення прав учасників кримінально-
процесуальної діяльності. Водночас, саме 
європейські стандарти забезпечення прин-
ципу незалежності прокуратури відіграють 
прогностичну роль у розвитку законодав-
ства і багато в чому можуть бути основою 
для його вдоскон алення. Комплексне ви-
вчення питань про сутність та ознаки євро-
пейських стандартів забезпечення принци-
пу незалежності прокуратури, проблем їх 
імплементації у вітчизняне законодавство, 
форм і механізму їх реалізації у вітчизняно-
му судочинстві є актуальним, що має важ-
ливе теоретичне та практичне значення. [4, 
с.138]
Відповідно до Rec (2000) 19 Комітету 

міністрів Ради Європи про роль прокурорів 
у системі кримінального правосуддя, 
установчого документа Конференції 
європейських генеральних прокурорів, 
прокурори представляють громадськість. 
Закон застосовується, коли кримінальні 
покарання понесені з урахуванням прав 
особи та необхідної ефективності системи 
кримінального судочинства. [5, с.45]
У всіх системах кримінального су-

дочинства прокурори вирішують, роз-
починати або продовжити кримінальне 
переслідування; обвинувачення продовжу-
ються в суді, а апеляції можуть бути подані 
або розглянуті на всі чи окремі судові 
рішення. 
Виходячи з наведених основополож-

них принципів та постулатів, прокурори 
європейських держав мають завжди і за 
будь-яких обставин:

 виконувати обов’язки, включаючи 
обов’язок діяти, у будь-який час відповідно 
до відповідних національних і міжнародних 
законів; 
виконувати свої о бов’язки чесно, 

сумлінно, чесно і своєчасно; 
поважати, захищати та підтримувати 

людську гідність і права людини; 
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вважаючи, що вони діють від імені 
суспільства та суспільних інтересів; 
прагнути підтримувати чіткий ба-

ланс між загальним благом суспільства та 
інтересами та правами окремих осіб.
Крім того, прокурори повинні завж-

ди дотримуватися найвищих професійних 
стандартів у своїй повсякденній професійній 
діяльності, а саме:

 завжди відстоювати честь і гідність 
своєї професії; 
завжди поводитись професійно; 
завжди дотримуватись найвищих 

стандартів чесності та порядності; 
виконувати свої обов’язки відповідно 

до власної оцінки фактів і відповідно до 
закону, без будь-якого неправомірного 
впливу; 
бути належним чином поінформованим, 

підготовленим і обізнаним про необхідні 
правові та соціальні зміни; 
докладати зусиль, щоб бути неуперед-

женим і послідовним, включаючи прийнят-
тя та оприлюднення загальних керівних 
принципів і стандартів, згаданих у пункті 
36 Рекомендації Rec (2000), які повинні ке-
рувати їх індивідуальним і колективним 
виконанням обов’язків, прагнучи забезпе-
чити діалог і командну роботу;
виконувати свої обов’язки чесно і без 

упередженості; 
свобода від особистих чи галузевих 

інтересів від впливу громадськості та ЗМІ; 
забезпечити, щоб усі люди мали 

рівні права перед законом і щоб ніхто не 
піддавався дискримінації за будь-якими оз-
наками, такими як стать, раса, колір шкіри, 
мова, релігія, політичні чи інші переко-
нання, сексуальна орієнтація, національне 
чи соціальне походження, національна 
приналежність меншість, багатство, народ-
ження, стан здоров’я, фізичні або розумові 
вади тощо;

 зберігати професійну таємницю; 
враховувати погляди, законні інтереси, 

приватне життя осіб, з якими вони 
співпрацюють під час виконання своїх 
службових обов’язків;

 домагатися належного інформування 
осіб про їхні права та правовий статус у ме-
жах компетенції прокурора;

виконувати обов’язки в судовій системі, 
поліції та інших національних органах і ста-
витися до колег з повагою та ввічливістю; 
надавати допомогу іншим органам 

державної влади іноземних держав згідно 
із законом та з метою ефективного розвит-
ку міжнародного співробітництва; 
не допускати, щоб особисті чи фінансові 

інтереси прокурора чи його сімейні, 
соціальні та інші стосунки неправомірно 
впливали на його поведінку. [6, с.174]

 Кримінальне переслідування є осно-
вною функцією прокуратури за її визнаною 
європейською моделлю, і прокурор пови-
нен завжди: 
дотримуватися принципів справедливо-

го судового розгляду, закріплених у статті 
6 Європейської конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод та в су-
довій практиці Європейського суду з прав 
людини; 
виконувати свої обов’язки чесно, неупе-

реджено, об’єктивно і незалежно в рамках, 
передбачених законом;

 в інтересах правосуддя прагнути забез-
печити, щоб система кримінального право-
суддя працювала якомога ефективніше; 
дотримуватися принципу презумпції 

невинуватості;
 намагатися забезпечити проведення 

всіх необхідних і відповідних розслідувань 
і перевірок, перш ніж приймати рішення 
про притягнення особи до кримінальної 
відповідальності або приймати інші рішен-
ня, які можуть вплинути на правосуддя; в
рахувати всі обставини, що стосують-

ся даної справи, у тому числі ті, що стосу-
ються підозрюваного, незалежно від того, 
сприятливі чи несприятливі вони для 
останнього; 

 враховувати усі обставини, що стосу-
ються конкретної справи, включаючи ті, 
які впливають на підозрюваного і незалеж-
но від того, негативними чи позитивними 
вони є для останнього; 
не ініціювати та не продовжувати су-

дове провадження, у випадку якщо неупе-
реджене розслідування довело відсутність 
вини;
перевіряти законність одержання нада-

них доказів; 
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проводити судове переслідування у 
справі упевнено і справедливо та не вихо-
дити за межі тих обставин, на які вказують 
докази;
відмовлятися від використання 

доказів, отриманих незаконним шляхом, 
за обґрунтованою підозрою будь-кому, 
крім особи, яка використовує такі мето-
ди, що є серйозним порушенням прав 
підозрюваного чи інших осіб;

 докладати зусиль, щоб забезпеч ити 
вжиття відповідних заходів проти осіб, 
відповідаль них за використання таких 
методів; 
гарантувати дотримання принци-

пу рівності сторін, зокрема розкриття 
інформації обвинуваченим чи їх захис-
никам відповідно до закону та принципів 
справедливого судового розгляду; 
приділяти належну увагу інтересам 

свідків і потерпілих, сприяти судам у 
винесенні справедливих рішень;
прийняти рішення виключно на основі 

професійної та неупередженої оцінки наяв-
них доказів. [8, с.139]
У приватній сфері прокурор своєю при-

ватною діяльністю не повинен скомпро-
метувати фактичну або розумно очікувану 
порядність і неупередженість Офісу Проку-
рора. [9, с.39] Прокурори повинні завжди 
поважати та виконувати закон. Прокуро-
ри повинні поводитись таким чином, щоб 
сприяти і підтримувати  довіру суспільства 
до їхньої професії. 
Прокурори не повинні використовува-

ти будь-яку інформацію, з якою вони пра-
цюють під час роботи в прокуратурі, для 
власної вигоди. Прокурори не повинні 
приймати будь-які подарунки, нагороди, 
послуги, нагороди чи переваги від третьої 
сторони або виконувати будь-які завдан-
ня, які можуть бути сприйняті як такі, що 
ставлять під загрозу їх чесність, чесність і 
неупередженість.

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших досліджень у 

даному напрямі
Отже, загалом можна зробити висно-

вок, що спільною рисою всіх міжнародно-
правових стандартів щодо організації та 

діяльності прокуратури та професійного 
статусу прокурора як державного служ-
бовця є їх побудова на основі таких загаль-
них фундаментальних принципів: профе-
сіоналізм, ефективність і відповідальність 
прокуратури; справедливість; гуманність; 
об’єктивність; неупередженість; захист сус-
пільних (суспільних) інтересів, прав і сво-
бод людини і громадянина; пріоритетність 
діяльності прокуратури в межах кримі-
нальної юстиції тощо
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АНОТАЦІЯ 
This article is devoted to the study of the legal 

aspects of the activity of prosecutors as offi cials in 
the context of the implementation of the standards 
of the European Prosecutor’s Offi ce to ensure the 
rights and freedoms of a person and a citizen with-
in the framework of the general law of the country. 
enforcement system. The functions and powers of 
the prosecutor’s offi ce are analyzed taking into ac-
count international legal standards.

 Based on the analysis, the formal, methodolog-
ical and practical aspects of prosecutors’ activities 
in modern legal systems are systematized. The for-
mation of the European model of the prosecutor’s 
offi ce was emphasized as an important direction of 
the state’s activity and an actual aspect of the mod-
ernization of law enforcement activities in the mod-
ern conditions of the integration of European states 
and the introduction of European legal standards 
into Ukrainian legislation.

The author comes to the conclusion, in gen-
eral, it can be concluded that a common feature 
of all international legal standards regarding the 
organization and activity of the prosecutor’s offi ce 
and the professional status of the prosecutor as a 
public servant is their construction on the basis 
of the following general fundamental principles: 
professionalism, effi ciency and responsibility of the 
prosecutor’s offi ce; justice; humanity; objectivity; 
impartiality; protection of public (public) interests, 
rights and freedoms of man and citizen; the priority 
of the activities of the prosecutor’s offi ce within the 
framework of criminal justice, etc
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß ßÊ 
ÂÈÄ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß: ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÀ 

ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²¯ ÏÎÊÀÐÀÍÍß 

Стаття присвячена проблематиці дифе-
ренціації покарання за кримінальне правопо-
рушення як виду правопорушення.
При цьому, питання диференціації по-

карань становить певний інтерес для ві-
тчизняної юриспруденції, оскільки розглядає 
категорію «покарання» з більш високого синер-
гетичного рівня.
Отже, метою цього дослідження є аналіз 

диференціації покарань за кримінальне право-
порушення, яке є одним з основних видів пра-
вопорушення.
У статті обґрунтовано, що чинний Кри-

мінальний кодекс України практично не має 
самостійної кримінально-правової норми, де 
були б зазначені спеціальні принципи при-
значення покарання, які відносяться до ди-
ференціації і індивідуалізації саме покарання, 
а не кримінальної відповідальності, яка має 
більш широке трактування. З’ясовано, що ди-
ференціація покарання – це встановлення в 
кримінальному законі меж конкретних видів 
покарання за конкретний вид кримінального 
правопорушення  залежно від загально-прийня-
тих у кримінальному праві характеру і ступе-
ня суспільної небезпеки діяння і особистості 
винуватого. Доведено, що в сучасному кримі-
нальному праві диференціацію покарання за 
її видами можна класифікувати  залежно від 
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знаходження її підстав в Загальній і Особливій 
частинах КК України і способів її здійснення. 
Стаття містить висновок про те, що квалі-
фікуючі та привілейовані ознаки утворюють 
складний комплексний інститут криміналь-
ного права, основою якого є функціональна 
спрямованість, що проявляється у диферен-
ціації покарання. Наголошується, що метою 
диференціації покарання є забезпечення саме 
його співвідношення тяжкості обставинам 
кримінального правопорушення, що сприяли 
його вчиненню і, як уже зазначалося, особис-
тим якостям, що характеризують суб’єкт 
кримінального правопорушення. При цьому, 
визначається, що серед науковців до цього часу 
нема єдиної думки щодо самостійності дифе-
ренціації покарання. Її розглядають разом з 
індивідуалізацією, яка втілюється в індивідуа-
лізації покарання в законі та в індивідуалізації 
покарання в суді.
Практична цінність роботи полягає в об-

ґрунтуванні необхідності змін уявлення про 
межі диференціації покарання, а також його 
індивідуалізація при відправленні правосуддя.
Ключові слова: правопорушення, кримі-

нальне правопорушення, юридична відпові-
дальність, кримінальне покарання, принци-
пи призначення покарання, диференціація 
покарань.
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Постановка проблеми
Правопорушення зазвичай розгляда-

ється як одна з форм правової поведін-
ки [11, с. 503]. За загальним правилом під 
ним розуміється «протиправне, соціаль-
но шкідливе, винне діяння деліктоздатної 
особи, вчинення якого тягне негативні 
наслідки – застосування державно-право-
вого примусу у вигляді юридичної відпові-
дальності певного виду та міри» [6, с. 574]. 
Кримінальне правопорушення є одним із 
видів правопорушення, який виділяється з 
урахуванням ступеня суспільної небезпеки 
або шкідливості [12, с. 48]. Вітчизняне зако-
нодавство розглядає його як передбачене 
Кримінальним кодексом «суспільно небез-
печне винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом кримінального право-
порушення» [5]. Узагальнен им показником 
суспільної небезпечності кримінального 
правопорушення є його кримінально-пра-
вова караність [7, с. 285]. Вітчизняне зако-
нодавство (ст. 52 Кримінального кодексу 
України) поділяє всі види покарання на 
основні, додаткові та змішані. Водночас, ві-
тчизняна кримінально-правова наука фор-
мулює ще низку класифікацій покарань [9, 
с. 271]. У цьому випадку класифікація як 
система розподілу предметів, явищ або по-
нять на класи чи групи за спільними озна-
ками або властивостями [2, с. 544] виступає 
як специфічна характеристика диферен-
ціації, яка, по суті, й означає сам поділ чи 
розчленування чогось на окремі різнорідні 
елементи [2, с. 301].
Виходячи з цього, питання диференціа-

ції покарань становить певний інтерес для 
вітчизняної юриспруденції, оскільки роз-
глядає категорію «покарання» з більш ви-
сокого синегретичного рівня.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Звісно, не слід вважати, що питання ди-
ференціації покарання не було предметом 
дослідження правової науки [10, с. 327]. 
Проте, більшість авторів, які досліджували 
зазначену тему, спочатку приділяли увагу 
загальному розумінню кримінальної відпо-
відальності, її визначення [3], а потім пере-
ходили до диференціації й індивідуалізації 

п окарань [13], а інші ув’язували диферен-
ціацію покарань з індивідуалізацією вико-
нання [1].
Не применшуючи попереднього дороб-

ку, ми повинні мати на увазі, що диферен-
ціацію покарання можна досліджувати як 
самостійну категорію – без прив’язки до ін-
дивідуалізації.

Цілі і зав дання
Метою цієї статті має стати досліджен-

ня диференціації покарань за кримінальне 
правопорушення яке є одним з основних 
видів правопорушення. Реалізація зазначе-
ної мети зумовила необхідність розв’язання 
низки дослідницьких завдань. По-перше, 
загалом охарактеризувати категорію пока-
рання. По-друге, сформулювати поняття 
диференціації покарання. По-третє, про-
аналізувати диференціацію покарання з 
точки зору її сутності та класифікації.

Виклад основного матеріалу
Кожна демократична правова держа-

ва, у т. ч. й Україна, перш за все, спрямо-
вує свої зусилля на юридичне закріплення 
концепції захисту прав і свобод громадян. 
Одним з основних принципів, закріпле-
них в Конституції України, є принцип рів-
ності всіх громадян перед законом, неза-
лежно від мови, соціального статусу, віку, 
освіти тощо [4]. Проте, реальність далеко 
не завжди співпадає з ідеалом, а тому й 
мають місце суттєві порушення, зокрема, 
в правозастосовній судовій практиці як 
при здійсненні правосуддя, так і при при-
значенні покарання. Це викликане тим, 
що, за нинішніх умов, при виборі кон-
кретного виду покарання та його розміру, 
суду необхідно враховувати всі можливос-
ті, як юридичні, так і інтелектуальні, щоб 
диференціація, а також індивідуалізація 
покарання були в межах закону. Прак-
тичний досвід авторів і проведений аналіз 
різних наукових публікацій дає можли-
вість стверджувати, що диференціація по-
карання, з одного боку, сприяє боротьбі зі 
злочинністю, а з іншого – створює умови 
для судових органів допускати надмірну 
самостійність і навіть свавілля. Причому 
чинний Кримінальний кодекс України 
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практично не має самостійної криміналь-
но-правової норми, де були б зазначені 
спеціальні принципи призначення пока-
рання, які відносяться до диференціації і 
індивідуалізації саме покарання, а не кри-
мінальної відповідальності, яка має більш 
широке трактування.
Відомо, що будь-яке покарання, за сво-

їм змістом, є спричиненням, на підставі 
судового вироку, певної шкоди, від імені 
держави, правам і інтересам засудженого 
суб’єкта, який вчинив кримінальне право-
порушення. Іншими словами, можна кон-
статувати, що будь-яке покарання, за своїм 
змістом, завжди пов’язане із завданням за-
судженому, на підставі вироку суду, певних 
страждань.
Зазначене дає підстави стверджувати, 

що будь-яке покарання є карою за вчине-
не протиправне діяння, що визначено у 
ч. 1 ст. 50 КК України, яка прямо вказує, 
що покарання полягає у передбачуваному 
законом обмеженні прав та свобод засудже-
ного. Саме тому кара робить покарання 
найгострішим заходом державного приму-
су, який і виявляється у формі його виду і 
розміру [10, с. 287–288].
Покарання має не менше семи ознак, 

тому при визначенні міри покарання треба 
їх усі враховувати, дотримуючись диферен-
ціації.
Одразу зазначимо, що серед науковців 

немає єдиної думки щодо призначення 
покарання та його диференціації. Як уже 
зазначалося, загалом це поняття визна-
чається як розділення, відмінність, поділ, 
розходження або розмежування цілого на 
різнорідні елементи тощо [2, с. 301]. При 
цьому кожен автор, при визначенні тер-
міна «диференціація» за основу бере щось 
своє, в основному «поділ». Проте, незважа-
ючи на дискусії щодо розуміння покарання 
як кари і його диференціації, у ч. 2 ст. 50 
КК України прямо зазначено, що мета по-
карання – це не тільки кара, а й виправлен-
ня засуджених, а також запобігання вчи-
ненню нових кримінально-протиправних 
діянь як самим засудженим, так і іншими 
особами [5].

«Нові» кримінальні правопорушення 
можуть відрізнятися між собою за видом, 

характером та іншими критеріями. Одра-
зу слід ще раз нагадати, що й суб’єкти, які 
вчиняють кримінальне правопорушення, 
теж відрізняються між собою за віком, осуд-
ністю, судимістю, характеристикою тощо. 
Усе це повинні враховувати судді при ди-
ференціації і визначенні покарання. Ще 
слід звернути увагу на те, що термін «ви-
значення покарання» охоплює я к його за-
стосування, так і його виконання.
Сутність покарання, зміст застосуван-

ня і розміри окремих його видів практика 
обумовлює, насамперед, метою, яку веде 
держава в боротьбі зі злочинністю. Тому 
диференціація покарання відіграє в цьому 
не останню роль.
Проте зазначимо, що в кримінально-

правовій літературі України диференціа-
цію покарання не відносили до критеріїв 
кримінального права. В основному вико-
ристовувались та й використовуються такі 
терміни як «відповідність покарання тяж-
кості кримінального правопорушення» 
або його «індивідуалізація». А деякі автори 
вважають, що принципи диференціації й 
індивідуалізації саме виконання покарань 
можуть свідчити про раціональне застосу-
вання заходів примушування до виправ-
лення засуджених. Такі публікації в осно-
вному були за радянських часів, коли наука 
кримінального права формально рухалася 
в напрямку гуманізації покарання, ставля-
чи, в першу чергу, перевиховання засудже-
них і подальше попередження криміналь-
них правопорушень [8]. Ми вважаємо, що 
таке твердження не розкриває зміст самого 
принципу покарання, а лише вказує на схо-
жі умови. Проте на стадії визначення пока-
рання судом відбувається саме процес інди-
відуалізації, а не диференціації покарання, 
тому що покарання визначається конкрет-
ному суб’єкту, який вчинив конкретне кри-
мінальне правопорушення і обов’язково 
враховуються всі обставини кримінальної 
справи. Зазначене свідчить про обставини, 
що з умовлені загальною методологічною 
помилкою у підході до визначення поняття 
«диференціація покарання», котра полягає 
в недостатньо чіткому уявленні як цілей та 
завдань диференціації покарань, так і рівня 
її вирішення.
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Вважаємо, що диференціація покаран-
ня – це встановлення в кримінальному за-
коні меж конкретних видів покарання за 
конкретний вид кримінального правопо-
рушення  залежно від загальноприйнятих 
у кримінальному праві характеру і ступеня 
суспільної небезпеки кримінального пра-
вопорушення і особистості винуватого.
Залишаючи поза увагою суперечки, 

що виникли серед науковців з приводу 
визначення суб’єкта диференціації, зазна-
чимо, що ним є законодавчий орган, тоб-
то Верховна Рада України, а її підставою 
буде типовий ступінь суспільної небезпе-
ки кримінального правопорушення і його 
суб’єкта з урахуванням кваліфікуючих і 
пом’якшуючих (привілейованих) ознак 
(ст. 66, 67 КК України). Що ж до індивіду-
алізації покарання, то вона буде логічним 
продовженням диференціації покарання, 
яка її обумовлює і конкретизує судом види 
і розміри заходів державного примусу, 
призначеному засудженому з урахуванням 
юридично значущих особливостей кримі-
нального правопорушення і його виконав-
ця (суб’єкта), тобто його особливих якостей 
і обставин, передбачених ст. ст. 66-67 КК 
України.
Проте, слід враховувати й такий фак-

тор, як зміну виду і розміру репресії, але 
вже в процесі виконання покарання з ура-
хуванням посткримінальної поведінки за-
судженого. Водночас зазначимо, що межі 
індивідуалізації покарання також визначе-
ні в кримінальному законі і в нормах кримі-
нально-виконавчого права. А суб’єктом ін-
дивідуалізації покарання може бути тільки 
суд і органи виконання покарання.
У сучасному кримінальному праві ди-

ференціацію покарання за її видами можна 
класифікувати в залежності від знаходжен-
ня її підстав у Загальній і Особливій час-
тинах КК України і способів її здійснення. 
Якщо брати за основу ці критерії, то можна 
виділити наступні групи.
По-перше, диференціацію за рахунок 

конкретизації в санкції спеціальної норми 
меж типового покарання, встановленого 
загальною нормою Особливої частини КК 
України і обов’язково з урахуванням ознак, 
передбачених ст. ст. 66-67 КК України.

По-друге, диференціацію, як таку, без 
трансформації цього процесу в межах вста-
новленого нормою Особливої частини КК 
України, покарання, наприклад, у зв’язку 
із закінченням строків давності, виконання 
обвинувального вироку (ст. 80 КК Укр аїни) 
або у зв’язку з хворобою (ст. 84 КК Украї-
ни).
Вважаємо, що до числа основних засо-

бів диференціації покарання слід віднести 
такі:

- кваліфікуючі і привілейовані озна-
ки (ст. ст. 66, 67 КК України) складу кри-
мінального прав опорушення, які водночас 
відносяться і до основних засобів застосу-
вання;

- деякі форми звільнення від пока-
рання (ст. ст. 80, 84 КК України);

- диференціація кримінальних право-
порушень  залежно від характеру і ступеня 
суспільної небезпеки (ст. 12 КК України);

-  зміна меж покарання за неза-
кінчене кримінальне правопорушення 
(ст. ст. 14, 15 КК України);

- призначення засудженим до позбав-
лення волі певного виду установи виконан-
ня покарань.
При цьому, слід мати на увазі, що най-

більш значними для визначення розміру 
покарання є ознаки, передбачені ст. ст. 66 
і 67 КК України, і підстави для звільнення 
від покарання.
Зрозуміло, що диференціація пока-

рання здійснюється різними правови-
ми засобами, які визначені у Загальній 
та Особливій частинах КК України, і її 
можна характеризувати як тенденцію до 
інтеграції правового регулювання цього 
процесу, що до зволить більш ефективно 
використовувати диференціацію у право-
застосовній практиці. І це не випадково, 
тому що розвиток в Україні криміналь-
ного права характеризується навіть сьо-
годні, коли в Україні ідуть військові дії, 
послідовною негативною тенденцією пе-
ревищення кваліфікуючих ознак (ст. 67 
КК України) над пом’якшуючими, які міс-
тяться в ст. 66 ККУ. Також у Загальній 
частині КК України значною мірою більш 
чітко стали висвітлюватися норми, що ре-
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гулюють ознаки, передбачені ст. ст. 66, 67 
ККУ.
Зазначене дає підстави стверджувати, 

що в сукупності вказані ознаки (передба-
чені ст. ст. 66 і 67 КК України) створюють 
систему, яка стає системо-утворюючою і 
виражається у функції диференціації пока-
рання.
Таким чином, можна зробити висновок, 

що ознаки, передбачені ст. ст. 67 і 66 КК 
України, утворюють складний комплек-
сний інститут кримінального права, осно-
вою якого є функціональна спрямованість, 
що проявляється у диференціації покаран-
ня.
При цьому, закріплення у криміналь-

ному законі як кваліфікуючих (ст. 67 ККУ), 
так і привілейованих (ст . 66 ККУ) ознак 
веде до певних юридичних наслідків, що 
проявляються в установленні нових меж 
типового покарання.
Як наслідок, диференціація покарання, 

за рахунок зазначених в ст. ст. 66, 67 КК 
України ознак, обумовлює їх наскрізну ре-
гламентацію в деяких предметних інститу-
тах як Загальної, так і Особливої часин КК 
України.
Таким чином, можна констатувати, що 

інститут зазначених вище кваліфікуючих 
(ст. 67 ККУ) і привілейованих (ст. 67 ККУ) 
ознак повинен передбачати встановлення 
винного суб’єкта і його відношення до всіх 
юридично значущих обставин, які характе-
ризують об’єктивну сторону кримінального 
правопорушення.
Ще раз загостримо увагу на тому, що в 

сучасних умовах життя в суспільстві карди-
нально змінюється, а разом з цим зміню-
ється ідеологія, культура, правова система 
тощо. Тому, безумовно, раніше уявлення 
про межі диференціації покарання, а також 
його індивідуалізація, потребує змін. Ми не 
заперечуємо, що суд в Україні незалежний 
і, обираючи міру покарання, керується за-
коном і внутрішнім переконанням. Проте, 
з іншого боку, ніхто йому не заважає обира-
ти максимальну або мінімальну міру пока-
рання, які передбачає санкція статті. Тобто 
суд, враховуючи вищезазначене, перевагу, 
як правило, надає внутрішньому переко-
нанню, що породжує скарги засуджених. 

Тому вважаємо, що подібні обставини не 
повинні зустрічатися при відправленні 
правосуддя в Україні і значення правової 
регламентації диференціації і, безумовно, 
індивідуалізації покарання просто необхід-
ні для боротьби зі злочинністю і зміцненню 
законності в державі.
На жаль, Кримінальний кодекс Укра-

їни, що був прийнятий Верховною Радою 
України 5 квітня 2005 р., практично не 
містить самостійних кримінально-право-
вих норм, які б мали спеціальні принципи 
призначення покарання, що відносилися б 
до диференціації саме покарання, а не кри-
мінальної відповідальності, як більш широ-
кого розуміння.
Ми вважаємо, що метою диференціа-

ції покарання є забезпечення саме його 
співвідношення тяжкості кримінального 
правопорушення обставинам, що сприя-
ли його вчиненню і, як уже зазначалося, 
особистим якостям, що характеризують 
суб’єкта кримінального правопорушення. 
Такий підхід дає можливість відповідним 
органам досягти вирішення двох завдань. 
Перше завдання може бути вирішене за 
рахунок забезпечення відповідності роз-
міру покарання критеріям, що харак-
теризують вчинене кримінальне право-
порушення і особу, що його скоїла, саме 
на кримінально-правовому рівні. Що ж 
стосується другого завдання, то воно по-
винно вирішуватися вже на кримінально-
виконавчому рівні. При цьому слід розу-
міти, що на будь-якому рівні зміна першої 
складової, тобто покарання, буде обумов-
лена зміною елементів, а другої складової 
– факторами, які характеризують кримі-
нальне правопорушення і особу, яка його 
вчинила.
Призначення судом покарання є одні-

єю з найважливіших стадій застосування 
кримінального закону, тобто це – ключовий 
етап здійснення правосуддя від імені дер-
жави з кримінальних справ, тобто є одним 
з основних елементів кримінального права.
Україна розбудовує незалежність і на-

магається, щоб справедливість у сфері при-
значення покарання була важливим кри-
терієм оцінки правильності обраної міри 
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державного примусу, яка забезпечується 
диференціацією пока рання.
На закінчення треба зазначити, що се-

ред науковців до цього часу нема єдиної 
думки щодо самостійності диференціації 
покарання. Її розглядають, як ми вже за-
значали, разом з індивідуалізацією. На 
наш погляд, у такому підході просто змі-
шуються поняття диференціації і індиві-
дуалізації. Тому ми поділяємо думку, що, 
якщо розглядати проблему диференціації 
і індивідуалізації покарання під іншим ку-
том зору, тобто не вносити плутанини в 
прийняте в загальній теорії права понят-
тя, то можна диференціацію назвати за-
конодавчою індивідуалізацією. У такому 
разі, як уявляється, принцип індивідуалі-
зації покарання буде мати законодавчий і 
правозастосовний аспекти. Дійсно, якщо 
розглядати саму сутність індивідуалізації 
покарання при його призначенні судом, 
то вона вже становить окремий від пока-
рання, його строк, розмір якого треба від-
бувати. А якщо розглянемо, з урахуванням 
значущих для кримінального права, інди-
відуальних якостей кримінального право-
порушення і відомостей, що характеризу-
ють винуватого суб’єкта, які спрямовані 
на максимальне пристосування міри по-
карання до конкретної ситуації вчинено-
го кримінального правопорушення і мету 
покарання, то отримаємо прагнення дер-
жави до зміцнення законності і боротьбі зі 
злочинністю.
Щодо питання про індивідуалізацію по-

карання, то слід лише зупинитись на дея-
ких моментах. Так на етапі його призна-
чення здійснюється логічне продовження 
диференціації покарання. Тут слід розу-
міти, що індивідуалізація покарання – це 
принцип, який висвітлюється з урахуван-
ням характеру і ступеня суспільної небез-
пеки конкретно скоєного кримінального 
правопорушення і вини суб’єкта, що його 
вчинив, обтяжуючих та пом’якшуючих об-
ставин (ст. ст. 66. 67 ККУ), який дозволяє 
за рахунок покарання, котре передбачає 
і кару і виховання, досягти врешті-решт 
встановлення соціальної справедливості, 
виправлення винуватого, а також поперед-
ження вчинення нових кримінальних пра-

вопорушень як винуватцем, так і іншими 
особами.
Певний інтерес також представляє сам 

процес індивідуалізації покарання, який 
вказує на етапи від абстрактного до кон-
кретного, від зага льних вказівок кримі-
нального закону до особи винуватця. Тут 
слід відрізняти індивідуалізацію покаран-
ня в законі від індивідуалізації покарання 
в суді. Індивідуалізація покарання в законі 
– це визначення в нормах кримінального 
права загальних положень в абстрактній 
формі, які зобов’язують судові органи вра-
ховувати ці положення при призначенні 
особі, що вчинила кримінальне правопо-
рушення, покарання в межах санкції статті 
КК України. А що стосується індивідуаліза-
ції покарання в суді – це вже трохи інше, 
тобто тут вже застосовуються положення 
Загальної і Особливої частин КК України 
при призначенні покарання особі, яка вчи-
нила кримінальне правопорушення з ура-
хуванням юридично значущих особливос-
тей, котрі стосуються матеріалів, що харак-
теризують особу, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, а також обставин кримі-
нальної справи і, безумовно, обставин, пе-
редбачених ст. ст. 66, 67 ККУ.

Висновки
Як наслідок, наведене вище дає нам 

можливість більш детально викласти по-
няття диференціації покарання.
Вважаємо, що диференціації покаран-

ня – це саме процес встановлення в кримі-
нальному законі меж конкретних видів по-
карання за конкретний вид кримінального 
правопорушення і, як ми вже визначили,  
залежно від типових рис характеру, сту-
пеня суспі льної небезпеки кримінального 
правопорушення і особистої характеристи-
ки злочинця.
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SUMMARY 
The article is devoted to the problem of 

differentiation of punishment for a criminal offense as 
a type of offense.

At the same time, the issue of differentiation 
of punishments is of some interest for domestic 
jurisprudence, as it considers the category of 
“punishment” from a higher synergistic level.

Therefore, the purpose of this study is to analyze the 
differentiation of punishments for a criminal offence, 
which is one of the main types of offence.

The article substantiates that the current Criminal 
Code of Ukraine practically does not have an 
independent criminal law norm, which would indicate 
special principles of punishment, which refer to the 
differentiation and individualization of the punishment 
itself, and not to criminal liability, which has a broader 
interpretation. It has been found that the differentiation 
of punishment is the establishment in the criminal law 
of the limits of specifi c types of punishment for a specifi c 
type of criminal offense depending on the nature and 
degree of social danger of the act and the personality 
of the guilty party generally accepted in criminal 
law. It has been proven that in modern criminal law, 
the differentiation of punishment by its types can be 
classifi ed depending on the fi nding of its grounds in 
the General and Special parts of the Criminal Code of 
Ukraine and the methods of its implementation. The 
article concludes that the qualifying and privileged 
features form a complex institution of criminal law, the 
basis of which is the functional focus, manifested in the 
differentiation of punishment. It is emphasized that the 
purpose of differentiating the punishment is to ensure its 
severity ratio to the circumstances of the criminal offense 
that contributed to its commission and as already noted, 
to the personal qualities characterizing the subject of the 
criminal offense. At the same time, it is determined that 
there is still no consensus among scientists regarding 
the independence of punishment differentiation. It is 
considered together with individualization, which is 
embodied in the individualization of punishment in 
the law and in the individualization of punishment in 
court.

The practical value of the work consists in 
substantiating the need for changes in the perception of 
the limits of differentiation of punishment, as well as its 
individualization in the administration of justice.

Keywords: offense, criminal offense, legal 
responsibility, criminal punishment, principles of 
sentencing, differentiation of punishments.
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Актуальність теми статті зумовлена 
тим, що розкриттю теоретико-правових пи-
тань, пов’язаних із визначенням поняття 
та сутності зняття показань технічних при-
ладів і технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису та практич-
них аспектів його здійснення, з огляду на від-
носну новизну цієї процесуальної дії, у доктрині 
кримінального процесу присвячена недостат-
ня увага.
Із урахуванням цього метою статті є роз-

криття поняття зняття показань техніч-
них приладів та технічних засобів, що мають 
функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото-, кінозйомки, відеозапису та по-
рядку його здійснення, а також визначення 
напрямів удосконалення норм кримінального 
процесуального закону, які їх визначають.
Проаналізовано поняття зняття пока-

зань технічних приладів та технічних засобів, 
що мають функції фото-, кінозйомки, відеоза-
пису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапи-
су, закріплене в ч. 1 ст. 245-1 КПК України. 
Із урахуванням висловлених зауважень обґрун-
товано, що за своєю правовою природою воно 
є процесуальною дією, спрямованою на отри-
мання доказів.
Визначено мету зняття показань техніч-

них приладів та технічних засобів, що мають 
функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи за-
собів фото-, кінозйомки, відеозапису. Охарак-
теризовано коло суб’єктів проведення цієї про-
цесуальної дії. Розкрито порядок її проведення 

 ÁÎÄÍÀÐ×ÓÊ Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,  ñòàðøèé 
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та висловлені уточнення щодо окремих його 
елементів.
За результатами проведеного досліджен-

ня констатовано недосконалість норм КПК 
України, присвячених визначенню поняття 
цієї процесуальної дії та врегулюванню по-
рядку її проведення, а також обґрунтовано 
доцільність їх удосконалення шляхом: 1) від-
несення дізнавача до числа суб’єктів проведен-
ня зазначеної процесуальної дії; 2) визначення 
правових наслідків невиконання постанови 
слідчого, прокурора про зняття показань тех-
нічних приладів та технічних засобів, що ма-
ють функції фото-, кінозйомки, відеозапису, 
чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису – 
звернення слідчого, прокурора до слідчого судді 
з клопотанням про надання дозволу на про-
ведення обшуку.
Ключові слова: зняття показань техніч-

них приладів та технічних засобів, слідчі (роз-
шукові) дії, процесуальні дії, процесуальні дже-
рела доказів, доказування.

Постановка проблеми
На підставі Закону України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового роз-
слідування окремих категорій криміналь-
них правопорушень» від 22.11.2018 р.-
№ 2617-VIII до КПК України було внесено 
доповнення, якими визначено, у тому числі, 
коло процесуальних джерел доказів у кримі-
нальних провадженнях щодо кримінальних 
проступків і слідчих (розшукових), неглас-
них слідчих (розшукових) та інших проце-
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суальних дій, спрямованих на їх отримання 
[1]. Так, до числа процесуальних джерел до-
казів у таких кримінальних провадженнях 
законодавець включив показання техніч-
них приладів і технічних засобів, що мають 
функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото- і кінозйомки, відеозапису (ст. 
298-1 КПК України) та передбачив, що спо-
собом їх отримання є зняття таких пока-
зань (ст. 300 КПК України) [2]. Закон Укра-
їни «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закон 
України «Про електронні комунікації» щодо 
підвищення ефективності досудового роз-
слідування «за гарячими слідами» та проти-
дії кібератакам» від 15.03.2022 р. № 2137-IX 
КПК України було доповнено нормами, на-
правленими, у тому числі, на вдосконалення 
порядку проведення низки слідчих (розшу-
кових), негласних слідчих (розшукових) та 
інших процесуальних дій, спрямованих на 
отримання доказів [3]. Зокрема, законода-
вець визначив поняття та врегулював поря-
док зняття показань технічних приладів та 
технічних засобів, що мають функції фото-, 
кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото,- 
кінозйомки, відеозапису (ст. 245-1 КПК 
України) [2].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблематика отримання доказів, у 
тому числі й з урахуванням його особли-
востей у кримінальних провадженнях про 
кримінальні проступки, була предметом 
дослідження значної кількості вітчизняних 
учених. Водночас, розкриттю теоретико-
правових питань, пов’язаних із визначен-
ням поняття та сутності зняття показань 
технічних приладів та технічних засобів, що 
мають функції фото-, кінозйомки, відеозапи-
су, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапи-
су та практичних аспектів його здійснення, 
з огляду на відносну новизну цієї процесу-
альної дії, у доктрині кримінального проце-
су присвячена недостатня увага. Зокрема, 
до дослідження цих питань звертаються 
І.Л. Безпалько, О.С. Дерен, А.С. Зозуля, 
О.В. Капліна, М.М. Майстренко, В.С. Но-
вожилов, А.М. Соцький, І.А. Тітко [4, с. 
51-56; 5, с. 357-360; 6, с. 63-66; 7, с. 76-89; 

8, с. 384-386; 9, с. 219-223] та інші науковці.-
У їх наукових розвідках закладені теоре-
тичні основи для формування теоретичної 
концепції зняття показань технічних при-
ладів та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису, спрямова-
ної на удосконалення норм КПК України, 
які врегульовують порядок його здійснен-
ня, та практики їх застосування.

Метою статті є розкриття поняття знят-
тя показань технічних приладів та техніч-
них засобів, що мають функції фото-, кі-
нозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, 
кінозйомки, відеозапису та порядку його 
здійснення, а також визначення напрямів 
удосконалення норм кримінального проце-
суального закону, які їх визначають.

Виклад основного матеріалу
Поняття зняття показань технічних 

приладів та технічних засобів, що мають 
функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото-, кінозйомки, відеозапису за-
конодавець визначає в ч. 1 ст. 245-1 КПК 
України, відповідно до якої воно полягає 
в одержанні слідчим, прокурором від осо-
би, яка є власником або володільцем від-
повідних приладів або засобів, необхідних 
для з’ясування обставин, що мають значен-
ня для кримінального провадження, копій 
фото- або кінозйомки, відеозапису, здійсне-
них у публічно доступних місцях, у тому 
числі в автоматичному режимі, за винятком 
місць, що відносяться до приватних помеш-
кань осіб [2]. Аналіз нормативно закріпленої 
дефініції зняття показань технічних прила-
дів та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису дозволяє ви-
словити декілька зауваження щодо розумін-
ня його сутності.
По-перше, ст. 245-1 КПК України зако-

нодавцем включена до гл. 20 КПК Украї-
ни, що свідчить про віднесення законодав-
цем зняття показань технічних приладів та 
технічних засобів, що мають функції фото-, 
кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-
, кінозйомки, відеозапису до числа слідчих 
(розшукових) дій. Водночас, за результата-
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ми дослідження правової природи цієї про-
цесуальної дії А.С. Зозуля та В.С. Новожи-
лов обґрунтовано наголошують, що її специ-
фіка полягає не в пізнавальному прийомі, а 
в регламентуванні процесуального механіз-
му отримання копії цифрової (електронної) 
інформації окремого виду (фото-, кінозйом-
ки, відеозапису), внаслідок чого зняття по-
казань технічних приладів та технічних за-
собів, що мають функції фото-, кінозйомки, 
відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, 
відеозапису є ні слідчою (розшуковою) дією, 
ані заходом забезпечення кримінального 
провадження, а є самостійною процесу-
альною дією, що носить організаційно-до-
поміжний характер у процесі формування 
матеріалів досудового розслідування [7, с. 
80-81]. Поділяючи наведену позицію, по-
трібно вказати, що саме відсутність пізна-
вального характеру у ході зняття показань 
технічних приладів та технічних засобів, що 
мають функції фото-, кінозйомки, відеозапи-
су, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису 
не дозволяє віднести його до числа слідчих 
(розшукових) дій. Водночас, визнання зако-
нодавцем показань таких приладів і засобів, 
отриманих в ході його здійснення, самостій-
ним процесуальним джерелом доказів у кри-
мінальних провадженнях про кримінальні 
проступки свідчить про доцільність розгля-
ду зняття показань технічних приладів та 
технічних засобів, що мають функції фото-, 
кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, 
кінозйомки, відеозапису як процесуальної 
дії, спрямованої на отримання доказів.
За своєю правовою природою зазначена 

процесуальна дія є більш наближеною до 
тимчасового доступу до речей і документів 
як заходом забезпечення кримінального 
провадження, спрямованим на отримання 
доказів, ніж до слідчих (розшукових) дій. 
Основні відмінності між ними полягають у 
тому, що: 1) на відміну від тимчасового до-
ступу до речей і документів, який під час до-
судового розслідування здійснюється на під-
ставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК 
України), зняття показань технічних прила-
дів та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюєть-
ся на підставі постанови слідчого, проку-

рора (ч. 2 ст. 145-1 КПК України) [2]; 2) за 
допомогою зняття показань технічних при-
ладів та технічних засобів, що мають функ-
ції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засо-
бів фото-, кінозйомки, відеозапису можуть 
бути отримані копії фото- або кінозйомки, 
відеозапису, здійснених у публічно доступ-
них місцях, у тому числі в автоматичному 
режимі, за винятком місць, що відносяться 
до приватних помешкань осіб (ч. 1 ст. 145-1 
КПК України) [2].
По-друге, до числа суб’єктів проведення 

цієї процесуальної дії законодавець відно-
сить слідчого та прокурора. З одного боку, 
це свідчить про можливість зняття показань 
технічних приладів та технічних засобів, що 
мають функції фото-, кінозйомки, відеозапи-
су, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису 
не лише в кримінальних провадженнях про 
кримінальні проступки, але й у криміналь-
них провадженнях щодо злочинів. З іншого 
боку, невключення до числа суб’єктів про-
ведення цієї процесуальної дії дізнавача 
викликає непорозуміння, оскільки вказана 
процесуальна дія є одним зі способів отри-
мання доказів у кримінальних проваджен-
нях про кримінальні проступки (ст. 300 КПК 
України), досудове розслідування яких здій-
снюється дізнавачами відповідних органів у 
межах їх компетенції (п. 4-1 ч. 1 ст. 3 КПК 
України). У зв’язку з цим у ч. 1 ст. 245 КПК 
України доцільно визначити дізнавача як 
суб’єкта проведення цієї процесуальної дії.
Мета зняття показань технічних прила-

дів та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в 
отриманні відомостей про обставини, які 
мають значення для кримінального прова-
дження та містяться в матеріалах фото- або 
кінозйомки, відеозапису, що здійснювалися 
в публічно доступних місцях, у тому числі в 
автоматичному режимі. До технічних при-
ладів та технічних засобів, з яких можуть 
бути зняті показання, як відзначає О.В. Ка-
пліна, можуть належати автомобільні відео-
реєстратори, безпілотні літальні апарати, 
призначені для виконання польоту без пі-
лота на борту та здійснення фото- або кіно-
зйомки чи відеозапису; технічні прилади та 
засоби (портативні відеореєстратори), яки-
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ми оснащені підрозділи Національної полі-
ції з метою здійснення автоматичної фото- і 
кінозйомки чи відеозапису; стаціонарні 
системи, які встановлюються в публічно до-
ступних місцях та призначені для здійснен-
ня фото- і кінозйомки, відеозапису з метою 
охорони публічної безпеки чи власності, 
безпеки дорожнього руху, громадського по-
рядку, здійснення фіксування правопору-
шень тощо [5, с. 358]. Поряд із цим, О.С. Де-
рен і М.М. Майстренко звертають увагу на 
можливість використання у випадках роз-
слідування кримінальних проступків у сфе-
рі безпеки руху та експлуатації транспорту 
(зокрема, залізничного, водного та повітря-
ного) матеріалів звукозапису, пояснюючи 
це тим, що в основному експлуатація заліз-
ничних рухомих складів, повітряних суден 
чи морських, річкових суден здійснюється 
із застосування радіозв’язку з диспетчерами 
чи лоцманами-операторами, який, як пра-
вило, автоматично записується (архівуєть-
ся), а також пропонують внести доповнення 
до КПК України, якими передбачити мож-
ливість зняття показання технічних при-
ладів і технічних засобів, що мають функції 
звукозапису [6, с. 65-66].
Зняття показань технічних приладів та 

технічних засобів, що мають функції фото-, 
кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, 
кінозйомки, відеозапису, відповідно до ч. 
2 ст. 245-1 КПК України, здійснюється на 
підставі постанови слідчого, прокурора [2]. 
Постанова слідчого, прокурора про зняття 
показань технічних приладів та технічних 
засобів, що мають функції фото-, кінозйом-
ки, відеозапису, чи засобів фото-, кіно-
зйомки, відеозапису за формою та змістом 
повинна відповідати загальним вимогам, 
визначеним ч. ч. 5 і 6 ст. 110 КПК Укра-
їни, а також містити відомості, вказані в 
ч. 4 ст. 245-1 КПК України, а саме: 1) на-
йменування кримінального провадження 
та його реєстраційний номер; 2) відомос-
ті про власника або володільця відповід-
них приладів або засобів; 3) період часу, за 
який має бути здійснено зняття показань 
технічних приладів та технічних засобів, 
що мають функції фото-, кінозйомки, відео-
запису, чи засобів фото-, кінозйомки, відео-
запису [2].

До зняття показань технічних прила-
дів та технічних засобів, що мають функції 
фото,- кінозйомки, відеозапису, чи засо-
бів фото-, кінозйомки, відеозапису слідчий, 
прокурор, керуючись ч. 2 ст. 245-1 КПК 
України, за необхідності в праві залучити 
спеціаліста [2]. Водночас, з огляду на імпе-
ративний характер припису ч. 5 ст. 245-1 
КПК України, у разі копіювання особою, 
яка є власником або володільцем відповід-
них приладів та засобів, відповідних записів 
на носії, які надаються слідчим, прокуро-
ром, участь спеціаліста є обов’язковою [2]. 
Водночас, як слушно вказує О.В. Капліна, 
незважаючи на дискреційне право стосовно 
залучення спеціаліста, перевагу при прове-
денні цієї слідчої (розшукової) дії слід нада-
вати обов’язковій участі спеціаліста, оскіль-
ки є ризик втрати інформації, що може мати 
значення для швидкого розкриття кримі-
нального правопорушення [5, с. 359].
Для здійснення зняття показань техніч-

них приладів та технічних засобів, що ма-
ють функції фото-, кінозйомки, відеозапису, 
чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису 
особі, яка є власником або володільцем від-
повідних приладів або засобів, згідно з ч. 3 
ст. 245-1 КПК України, пред’являється по-
станова слідчого, прокурора [2]. Після цього 
здійснюється безпосереднє зняття таких по-
казань, яке, з огляду на вимоги ч. 5 ст. 245-1 
КПК України, може здійснюватися шляхом: 
1) самостійного копіювання особою, яка 
є власником або володільцем відповідних 
приладів та засобів; 2) копіювання такою 
особою за участю спеціаліста відповідних за-
писів на носії, які надаються слідчим, про-
курором; 3) надання таких копій на носіях 
особи, яка є власником або володільцем від-
повідних приладів та засобів, здійснюється 
за бажанням такої особи [2].
Зняття показань технічних приладів та 

технічних засобів, що мають функції фото- і 
кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і 
кінозйомки, відеозапису для з’ясування об-
ставин вчинення кримінального проступку 
на підставі п. 3 ч. 3 ст. 214 КПК України 
може проводитися до внесення відомостей 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
[2]. Водночас, як обґрунтовано відзначають 
А.С. Зозуля та В.С. Новожилов, незважаю-
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чи на припис п. 3 ч. 3 ст. 214 КПК Украї-
ни, зняття таких показань може здійснюва-
тися лише після внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, оскільки 
юридичною підставою є постанова слідчого, 
дізнавача, прокурора, що набув відповід-
ного процесуального статусу в порядку, ви-
значеному КПК України, а постановити за-
конну постанову належного суб’єкта про їх 
зняття неможливо до внесення відомостей 
про кримінальне правопорушення до ЄРДР 
[7, с. 84].
Із урахуванням ч. 7 ст. 110 КПК України, 

постанова слідчого, прокурора про зняття 
показань технічних приладів та технічних 
засобів, що мають функції фото-, кінозйом-
ки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйом-
ки, відеозапис, прийнята в межах компетен-
ції згідно із законом, є обов’язковою для ви-
конання фізичними та юридичними особа-
ми, прав, свобод чи інтересів яких вона сто-
сується [2]. Водночас, звертає на себе увагу 
відсутність як у ст. 245-1 КПК України, так 
і в інших нормах кримінального процесу-
ального закону правових наслідків невико-
нання цієї постанови слідчого, прокурора. 
Оскільки зняття показань технічних прила-
дів та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису є процесу-
альною дією, наближеною за своєю право-
вою природою до тимчасового доступу до 
речей і документів, невиконання постанови 
слідчого, прокурора про її проведення по-
винно призводити до настання правових 
наслідків, передбачених ст. 166 КПК Укра-
їни.
Про здійснення зняття показань техніч-

них приладів та технічних засобів, що мають 
функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, від-
повідно до ч. 6 ст. 245-1 КПК України, скла-
дається протокол згідно з вимогами цього 
Кодексу [2]. Такий протокол, з урахуванням 
ч. 1 ст. 106 КПК України, складається слід-
чим, прокурором, який проводив зазначе-
ну процесуальну дію, під час її проведення 
або безпосередньо після її закінчення [2], за 
своєю формою та змістом повинен відпові-
дати вимогам ст. 104 КПК України, а також 

містити відомості про: 1) власника або воло-
дільця відповідних приладів або засобів; 2) 
технічні прилади і технічні засоби, що ма-
ють функції фото-, кінозйомки, відеозапису, 
чи засоби фото-, кінозйомки, відеозапису; 
3) місце здійснення фото-, кінозйомки, ві-
деозапису; 4) період часу, за який здійснено 
зняття показань із вказаних приладів або за-
собів.
До протоколу зняття показань техніч-

них приладів та технічних засобів, що ма-
ють функції фото-, кінозйомки, відеозапису, 
чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису 
як додатки в порядку ч. ч. 1 і 2 ст. 105 КПК 
України долучаються носії, що містять копії 
фото- або кінозйомки, відеозапису. Визна-
чаючи коло додатків до зазначеного прото-
колу, А.М. Соцький вказує, що оскільки під 
час проведення такої слідчої (розшукової) 
дії, як зняття показань технічних прила-
дів та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису може за не-
обхідності залучатися спеціаліст, то у випад-
ку його залучення до протоколу додається 
довідка спеціаліста з питань, що належать 
до сфери його знань, передбачених ст. 245-
1 КПК України [8, с. 386]. Водночас, така 
пропозиція є  недостатньо обґрунтованою, 
оскільки, по-перше, до цієї процесуальної 
дії спеціаліст залучається з метою, визначе-
ною ч. 2 ст. 71 КПК України, – надання без-
посередньої технічної допомоги слідчому, 
прокурору під час її проведення; по-друге, 
у її ході спеціаліст, з урахуванням п. п. 3 і 
4 ч. 4 ст. 71 КПК України, вправі зверта-
ти увагу слідчого, прокурора на характерні 
обставини чи особливості технічних при-
ладів, технічних засобів, матеріалів фото-, 
кінозйомки, відеозапису, їх носіїв тощо, а 
також знайомитися з протоколом цієї про-
цесуальної дії та подавати до них зауважен-
ня; по-третє, висновок спеціаліста, як і про-
токол зняття показань технічних приладів 
та технічних засобів, що мають функції 
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів 
фото-, кінозйомки, відеозапису, є самостій-
ним джерелом доказів у кримінальних про-
вадженнях про кримінальні проступки.
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Висновки
Проведене дослідження дозволяє кон-

статувати, що зняття показань технічних 
приладів та технічних засобів, що мають 
функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото-, кінозйомки, відеозапису є 
процесуальною дію, спрямованою на отри-
мання доказів. Аналіз норм кримінального 
процесуального закону, присвячених ви-
значенню поняття цієї процесуальної дії та 
врегулюванню порядку її проведення, вка-
зує на недосконалість їх змісту та свідчить 
про доцільність їх удосконалення шляхом 
внесення таких змін і доповнень до ст. 245-
1 КПК України: 1) віднесення дізнавача до 
числа суб’єктів проведення зазначеної про-
цесуальної дії; 2) визначення правових на-
слідків невиконання постанови слідчого, 
прокурора про зняття показань технічних 
приладів та технічних засобів, що мають 
функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото-, кінозйомки, відеозапису – 
звернення слідчого, прокурора до слідчого 
судді з клопотанням про надання дозволу 
на проведення обшуку.
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Bodnarchuk M.M. 
EXTRACTING DATA FROM TECHNICAL 

DEVICES AND TECHNICAL MEANS THAT 
HAVE THE FUNCTION OF PHOTO, FILM 
OR VIDEO RECORDING, OR FROM THE 
TECHNICAL UNIT OF PHOTO, FILM OR 

VIDEO RECORDING
The relevance of the topic of the article is 

determined by the fact that the disclosure of 
theoretical and legal issues related to the def-
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inition of the concept and essence of extract-
ing data from technical devices and technical 
means that have the function of photo, fi lm or 
video recording, or from the technical unit of 
photo, fi lm or video recording and practical 
aspects its implementation, given the relative 
novelty of this procedural action, is given in-
suffi cient attention in the doctrine of criminal 
procedure.

Taking this into account, the purpose of 
the article is to reveal the concept of extract-
ing data from technical devices and technical 
means that have the function of photo, fi lm or 
video recording, or from the technical unit of 
photo, fi lm or video recording and the proce-
dure for its implementation, as well as to de-
termine directions for improving the norms 
of the criminal procedural law, which they are 
determined.

The concept of extracting data from tech-
nical devices and technical means that have 
the function of photo, fi lm or video record-
ing, or from the technical unit of photo, fi lm 
or video recording, enshrined in part 1 of ar-
ticle 245-1 of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine. Taking into account the comments 
made, it is substantiated that by its legal na-
ture it is a procedural action aimed at obtain-
ing evidence.

The purpose of extracting data from tech-
nical devices and technical means that have the 
function of photo, fi lm or video recording, or 
from the technical unit of photo, fi lm or video 
recording is determined. The range of subjects 
of this procedural action is characterized. The 
procedure for its implementation was revealed 
and clarifi cations were made regarding its indi-
vidual elements.

According to the results of the conducted 
research, the imperfection of the norms of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine dedicated 
to the defi nition of the concept of this procedur-
al action and the regulation of the procedure 
for its implementation was established, as well 
as the feasibility of their improvement was sub-
stantiated by: 1) classifying the inquirer among 
the subjects of the specifi ed procedural action; 
2) determination of the legal consequences of 
non-compliance with the resolution of the in-
vestigator, prosecutor on extracting data from 
technical devices and technical means that have 
the function of photo, fi lm or video recording, 
or from the technical unit of photo, fi lm or vid-
eo recording – the investigator, prosecutor ap-
peals to the investigating judge with a request 
for permission to conduct a search.

Key words: extracting data from techni-
cal devices and technical means, investigative 
(search) actions, procedural actions, procedur-
al sources of evidence, proof.
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  ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍ² ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍ² Â²ÄÍÎÑÈÍÈ ÙÎÄÎ 
ÄÅËÅÃÓÂÀÍÍß ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÕ ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÜ: 

ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

Проблематика кримінальних процесуаль-
них відносин щодо делегування процесуальних 
повноважень предметом самостійного до-
слідження в доктрині кримінального процесу 
не була, що вказує на актуальність теми до-
слідження, її теоретичну та практичну зна-
чимість. Це зумовило постановку як мети 
статті визначення поняття кримінальних 
процесуальних відносин щодо делегування про-
цесуальних повноважень і розкриття їх струк-
тури з урахуванням видів цих правовідносин.
Розкрито зміст основних підходів до визна-

чення поняття кримінальних процесуальних 
відносин та їх структури. Вказано, що відпо-
відно до установленого в загальнотеоретичній 
юриспруденції підходу, у структурі правовідно-
син виокремлюють їх об’єкти, суб’єктів і зміст.
Охарактеризовано підходи вчених до визна-

чення об’єкта кримінальних процесуальних від-
носин і його поділу на види. Наведено авторське 
визначення поняття об’єкта кримінальних 
процесуальних відносин щодо делегування про-
цесуальних повноважень.
Виокремлено дві групи суб’єктів криміналь-

них процесуальних відносин щодо делегування 
процесуальних повноважень. Обґрунтовано, 
що суб’єктний склад конкретних правовідносин 
залежить від належності цих правовідносин 
до одного з їх видів – односторонніх або двосто-
ронніх. Доведено, що обов’язковою вимогою до 
суб’єктів кримінальних процесуальних відносин 
у цілому та правовідносин щодо делегування 
процесуальних повноважень зокрема, є їх кри-
мінальна процесуальна правосуб’єктність.
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Констатовано, що права й обов’язки 
суб’єктів правовідносин, які складають юри-
дичний зміст кримінальних процесуальних 
відносин щодо делегування процесуальних по-
вноважень, регламентовані КПК України. 
Встановлено, що фактичний зміст цих право-
відносин становлять конкретні дії їх учасни-
ків, спрямовані на реалізацію наданих їм прав і 
покладених на них обов’язків.
Доведено недоцільність виокремлення у 

структурі кримінальних процесуальних відно-
син, у тому числі й щодо делегування процесу-
альних повноважень, четвертого елемента – 
юридичних фактів. Вказано на доцільність їх 
дослідження в контексті розкриття механізму 
виникнення, зміни і припинення криміналь-
них процесуальних відносин.
За результатами дослідження констато-

вано доцільність визначення поняття кри-
мінальних процесуальних відносин щодо деле-
гування процесуальних повноважень з точки 
зору двох підходів: динамічного та статичного. 
Наведено авторські визначення цього понят-
тя відповідно до кожного з цих підходів.
Ключові слова: процесуальні повноважен-

ня, делегування процесуальних повноважень, 
кримінальні процесуальні відносини, об  ’єкт 
правовідносин, суб’єкт правовідносин, зміст 
правовідносин.

Постановка проблеми
Делегування процесуальних повнова-

жень у кримінальному провадженні за сво-
єю сутністю є процесом їх передачі від де-
легуючого суб’єкта відповідному учаснику 
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кримінального процесу або іншому уповно-
важеному суб’єкту, залученому до кримі-
нального провадження. Воно здійснюється 
з підстав та в порядку, визначених кримі-
нальним процесуальним законом, та як вид 
процесуальної діяльності отримує зовніш-
ній вияв у формі правовідносин. У зв’язку 
з цим дослідження змісту делегування про-
цесуальних повноважень і механізму його 
здійснення в ході кримінального прова-
дження є неможливим поза розкриттям по-
няття та структури  правовідносин, за допо-
могою яких воно знаходить своє практичне 
втілення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

До розкриття поняття, системи і струк-
тури кримінальних процесуальних відносин 
і механізму їх реалізації в ході кримінально-
го провадження звертаються О.А. Банчук, 
Ю.М. Грошевий, А.В. Даниленко, Л.М. Ло-
бойко, А.В. Мурзановська, Р.І. Назаренко, 
М.А. Погорецький, О.В. Супрунова, А.Я. Хи-
тра та інші вітчизняні вчені. Водночас, про-
блематика правовідносин щодо делегуван-
ня процесуальних повноважень предметом 
самостійного дослідження в доктрині кри-
мінального процесу не була.

Метою статті є визначення поняття 
кримінальних процесуальних відносин 
щодо делегування процесуальних повнова-
жень і розкриття їх структури з урахуван-
ням видів цих правовідносин.

Виклад основного матеріалу
У доктрині кримінального процесу на 

сьогодні сформовано два основних підхо-
ди до розуміння кримінальних процесу-
альних відносин. Представники першого 
підходу під ними розуміють урегульовані 
кримінальними процесуальними нормами 
суспільні відносини, що складаються між 
учасниками кримінальної процесуальної 
діяльності, спрямовані на реалізацію їх 
процесуальних прав та виконання покла-
дених на них процесуальних обов’язків і 
виникають, розвиваються та припиняють-
ся у зв’язку із здійсненням кримінального 
провадження [1, с. 57; 2, c. 27; 3, с. 353; 4, с. 

34]. Прихильники другого підходу розгля-
дають кримінальні процесуальні відносини 
як конкретний зв’язок, який виникає на 
основі закону між суб’єктами кримінальної 
процесуальної діяльності, характеризуєть-
ся наявністю суб’єктивних кримінальних 
процесуальних прав та обов’язків і підтри-
мується (гарантується) примусом держави 
[5, с. 52; 6, с. 14; 7, с. 54]. Невдаючись до 
поглибленого аналізу цих підходів, по-
трібно відзначити, що вони дозволяють 
охарактеризувати поняття кримінальних 
процесуальних правовідносин з точки зору 
двох аспектів: перший підхід відображає їх 
сутність з позиції динамічного, а другий – 
статичного підходу. Наведені підходи до 
визначення поняття кримінальних проце-
суальних відносин дозволяють сформувати 
у цілому загальне уявлення про сутність 
правовідносин щодо делегування процесу-
альних повноважень. Водночас, всебічне та 
повне поняття таких правовідносин може 
бути сформульоване лише за результатами 
дослідження їх структури.
Кримінальні процесуальні відносини 

щодо делегування процесуальних повно-
важень підлягають характеристиці з ура-
хуванням загальновизнаної у правовій 
доктрині структури правовідносин – їх 
основних елементів і способу юридичного 
зв’язку між ними. Відповідно до установ-
леного в загальнотеоретичній юриспру-
денції підходу, у структурі правовідносин 
виокремлюють їх об’єкти, суб’єктів і зміст 
(сукупність прав та обов’язків сторін) [8, с. 
336; 9, с. 388]. Наведений підхід широкого 
використовується вченими-процесуаліста-
ми задля визначення структури криміналь-
них процесуальних відносин [1, с. 57; 3, с. 
353-354; 5, с. 52; 7, с. 54-55; 10, с. 151; 11, с. 
15].
Обов’язковим елементом структури 

будь-яких кримінальних процесуальних 
відносин є їх об’єкт, щодо визначення яко-
го в доктрині кримінального процесу не 
склалося однозначного розуміння.
Одні вчені наводять узагальнене визна-

чення поняття об’єкта кримінальних про-
цесуальних відносин. Так, А.В. Даниленко 
вважає, що об’єктом кримінальних проце-
суальних відносин є те, на що спрямований 
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їх зміст [10, с. 152]. Схоже визначення цьо-
го поняття наводить О.В. Супрунова, яка 
охоплює ним усе те, з приводу чого вини-
кли та розвиваються правовідносини [3, с. 
353].
Інші вчені конкретизують поняття 

об’єкта кримінальних процесуальних від-
носин. Зокрема, А.В. Мурзановська вказує, 
що об’єктом кримінальних процесуальних 
відносин, як правило, виступає поведінка 
суб’єктів кримінального процесу [1, с. 57]. 
На думку А.Я. Хитри, об’єктом кожного 
кримінального процесуального правовід-
ношення буде те благо, з приводу якого 
виникає це правовідношення [5, с. 53; 7, с. 
55].
Поєднуючи ці підходи, окремі вчені на-

водять розширене визначення досліджува-
ного поняття. Так, Ю.М. Грошевий відзна-
чає, що об’єкт кримінальних процесуаль-
них правовідносин – це все те, з приводу 
чого такі відносини виникли й існують, 
головним чином очікуваний результат по-
ведінки учасників кожного конкретного 
правовідношення; коло можливих об’єктів 
кримінальних процесуальних відносин є 
широким і включає проведення дій (явка 
підозрюваного до слідчого за викликом, 
давання показань на допиті), певну пове-
дінку (неперешкоджання встановленню 
обставин, які підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні), ті чи інші 
речі та документи, які підлягають вилучен-
ню в ході обшуку (частина 7 статті 236 КПК 
України) тощо [12, с. 20].
Аналіз наведених підходів свідчить про 

їх істотну наближеність за рахунок вказів-
ки (як узагальненої, так і конкретизованої) 
на об’єкт кримінальних процесуальних від-
носин як правове явище, що зазнає впли-
ву внаслідок реалізації відповідних право-
відносин. При цьому притаманність низці 
визначень узагальнювального характеру 
зумовлене різноманітністю кримінальних 
процесуальних відносин. Водночас, роз-
криття змісту цих підходів свідчить про 
розуміння вченими об’єкта кримінальних 
процесуальних відносин у двох аспектах: 
як предмета діяльності їх учасників і ре-
зультату, на досягнення якого спрямова-
на їх діяльність. Із урахуванням цього, за-

слуговує на увагу позиція Р.І. Назаренка, 
який виокремлює два об’єкти криміналь-
них процесуальних відносин: 1) загальний, 
яким є те, з приводу чого чи у зв’язку з чим 
функціонує та розвивається вся сукупність 
правовідносин під час кримінального про-
вадження; 2) спеціальний (об’єкт окремих, 
одиничних кримінальних процесуальних 
відносин), яким є очікуваний результат по-
ведінки (дій) суб’єктів конкретних кримі-
нальних процесуальних відносин (зокрема, 
вирішення заявленого клопотання, закрі-
плення слідів злочину, забезпечення від-
шкодування заподіяної злочином шкоди 
тощо) [4, с. 22-23]. 
Поділяючи зазначену позицію, потріб-

но вказати, що об’єкт кримінальних про-
цесуальних відносин щодо делегування 
процесуальних повноважень відповідно 
до наведеної класифікації є спеціальним. 
Ним є очікуваний результат дій суб’єктів 
кримінальних процесуальних відносин 
щодо делегування процесуальних повно-
важень – виконання відповідними учасни-
ками кримінального процесу або іншими 
уповноваженими суб’єктами, залученими 
на основі норм КПК України до криміналь-
ного провадження, делегованих їм проце-
суальних повноважень: виконання слідчим 
відповідного доручення прокурора шля-
хом проведення вказаних у ньому слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій; 
виконання керівником відповідного орга-
ну прокуратури за клопотанням прокурора 
або за клопотанням слідчого, погодженим 
з прокурором, повноважень слідчого судді, 
визначених пунктом 2 частини 1 статті 615 
КПК України, тощо.
Ще одним елементом структури кри-

мінальних процесуальних відносин є 
їх суб’єкти, під якими вчені розуміють 
суб’єктів кримінального процесу, наділених 
кримінальною процесуальною правоздат-
ністю та дієздатністю (правосуб’єктністю), 
що використовують її в ході кримінального 
провадження [5, с. 53; 7, с. 56].
Суб’єкти кримінальних процесуаль-

них відносин щодо делегування процесу-
альних повноважень підлягають визна-
ченню з урахуванням уповноважувально-
зобов’язувального характеру самих право-
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відносин. Зокрема, доречно виокремити 
дві групи суб’єктів цих правовідносин:

1. Учасники кримінального процесу зі 
сторони обвинувачення, а в окремих ви-
падках – інші залучені до кримінального 
провадження суб’єкти, яким нормами кри-
мінального процесуального закону надано 
право доручити виконання відповідних 
процесуальних повноважень іншому учас-
нику кримінального провадження, визна-
ченому законом. У вказаних правовідно-
синах вони є носієм права, у зв’язку з чим 
виступають уповноваженим суб’єктом – 
суб’єктом делегування. До їх числа, залеж-
но від виду делегування, належать слідчий, 
прокурор, а в ході здійснення міжнародно-
го співробітництва в кримінальному прова-
дженні – центральний орган України, яким 
під час досудового розслідування є Офіс Ге-
нерального прокурора (у випадках, визна-
чених частиною 1 статті 545 КПК України 
– Національне антикорупційне бюро Укра-
їни), а в ході судового розгляду – Міністер-
ство юстиції України.

2. Учасники кримінального процесу, а в 
окремих випадках – інші залучені до кримі-
нального провадження суб’єкти, яким мо-
жуть бути делеговані процесуальні повно-
важення та на яких покладається обов’язок 
їх виконання. У досліджуваних правовід-
носинах вони є носієм обов’язку, внаслідок 
чого виступають зобов’язаним суб’єктом. 
Залежно від виду делегування, ними є слід-
чий, орган досудового розслідування та 
його слідчі підрозділи, службова особа ор-
гану досудового розслідування, оперативні 
підрозділи, суд, судовий розпорядник, се-
кретар судового засідання, службова особа 
установ попереднього ув’язнення та уста-
нов виконання покарань, обласна прокура-
тура, її керівник, його перший заступник і 
заступник.
Суб’єктний склад конкретних кримі-

нальних процесуальних відносин щодо 
делегування процесуальних повноважень 
залежить від належності цих правовідно-
син до одного з їх видів – односторонніх 
або двосторонніх. Суб’єктами двосторонніх 
правовідносин є як суб’єкт, який здійснює 
делегування процесуальних повноважень, 
так і суб’єкт, якому делегуються проце-

суальні повноваження та покладається 
обов’язок їх виконання. Суб’єктом односто-
ронніх правовідносин є лише учасник кри-
мінального процесу або інший залучений 
до кримінального провадження суб’єкт, на 
якого покладається обов’язок виконання 
делегованих процесуальних повноважень 
(зокрема, секретар судового засідання, 
якому на підставі частини 4 статті 74 КПК 
України делегуються повноваження судо-
вого розпорядника, Національне антико-
рупційне бюро України, якому у випадках, 
передбачених частиною 1 статті 545 КПК 
України, делегуються повноваження Офісу 
Генерального прокурора).
Обов’язковою вимогою до суб’єктів 

кримінальних процесуальних відносин 
у цілому та правовідносин щодо делегу-
вання процесуальних повноважень, зо-
крема, є їх кримінальна процесуальна 
правосуб’єктність. На думку В.Г. Пожара, 
вона є самостійною правовою категорією, 
що свідчить про правову здатність суб’єкта 
кримінального провадження мати права і 
обов’язки, бути їх носієм на будь-якій стадії 
їх прояву (тобто реалізовувати), а також не-
сти відповідальність за неправомірну реалі-
зацію та виконання [13, с. 399].
Учасники кримінального процесу, які 

доручають виконання відповідних проце-
суальних повноважень іншому учаснику 
кримінального провадження, повинні бути 
уповноваженими на здійснення делегуван-
ня процесуальних повноважень криміналь-
ним процесуальним законом і діяти в межах 
наданих їм повноважень. При цьому норми 
останнього чітко визначають суб’єктів деле-
гування та процесуальні повноваження, які 
можуть бути ними делеговані. Порушення 
відповідних норм КПК України (зокрема, 
доручення виконання процесуальних по-
вноважень учасником кримінального про-
цесу, який не має права на їх делегування, 
доручення виконання процесуальних по-
вноважень, які не можуть бути делеговані, 
доручення виконання процесуальних по-
вноважень учаснику кримінального проце-
су, який не вправі їх виконувати тощо) при-
зводить до визнання доказів, отриманих у 
ході виконання відповідних доручень, не-
допустимими.
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Учасники кримінального процесу, яким 
делегуються процесуальні повноваження, 
мають бути уповноваженими на їх вико-
нання та діяти у межах наданих їм повнова-
жень. Межі делегованих повноважень у пе-
реважній більшості випадків визначаються 
дорученням суб’єкта делегування, хоча не 
виключається можливість їх закріплення 
нормами кримінального процесуально-
го закону (наприклад, делегування низки 
процесуальних повноважень у випадках, 
визначених статтею 615 КПК України). 
Порушення меж делегованих повноважень 
(зокрема, проведення процесуальних дій, 
виконання яких не доручалося, проведен-
ня процесуальних дій з порушенням вимог 
доручення або поза межами строку його 
виконання тощо) є підставою для визнання 
отриманих доказів недопустимими. Поряд 
із цим, до визнання доказів недопустимими 
призводять й інші порушення вимог кримі-
нального процесуального закону, допуще-
ні в ході відповідних процесуальних дій і 
пов’язані з недотриманням порядку їх про-
ведення.
Поряд із цим, залежно від характеру до-

пущеного порушення норм кримінального 
процесуального закону в ході делегування 
процесуальних повноважень суб’єкти пра-
вовідносин, які його вчинили, можуть бути 
притягнуті до цивільної, дисциплінарної 
або кримінальної відповідальності.
Наступним елементом структури кримі-

нальних процесуальних відносин є їх зміст, 
який у доктрині кримінального процесу 
традиційно поділяють на юридичний, який 
складають суб’єктивні права й обов’язки 
їх суб’єктів, та матеріальний (фактичний), 
яким є така фактична поведінка, яку упо-
вноважений може, а правозобов’язаний 
повинен учинити в кримінальному прова-
дженні [5, с. 52; 7, с. 55]. Тобто юридичним 
змістом кримінальних процесуальних від-
носин є зафіксовані в нормах КПК України 
права та обов’язки їх учасників, а фактич-
ний їх зміст – це реально здійснювані дії 
їх учасників, спрямовані на використання 
своїх прав та виконання обов’язків [3, с. 
354].
Права й обов’язки суб’єктів правовідно-

син, які складають юридичний зміст кри-

мінальних процесуальних відносин щодо 
делегування процесуальних повноважень, 
регламентовані КПК України. При цьому 
у двосторонніх правовідносинах одному їх 
суб’єкту нормами кримінального процесу-
ального закону надається право делегувати 
процесуальні повноваження, а на іншого 
суб’єкта покладається кореспондуючий 
обов’язок щодо їх виконання. Наприклад, 
прокурор, здійснюючи нагляд за додер-
жанням законів під час проведення досудо-
вого розслідування у формі процесуально-
го керівництва досудовим розслідуванням, 
уповноважений доручати слідчому про-
ведення слідчих (розшукових) або інших 
процесуальних дій (пункт 4 частини 2 стат-
ті 36 КПК України), а слідчий зобов’язаний 
виконувати доручення прокурора, які на-
даються у письмовій формі (частина 4 статті 
40 КПК України) [14], у тому числі й щодо 
проведення зазначених дій. В односторон-
ніх правовідносинах делегування процесу-
альних повноважень відбувається на під-
ставі закону, у зв’язку з чим на їх суб’єкта 
нормами кримінального процесуального 
закону покладається обов’язок виконання 
відповідних обов’язків, належних іншо-
му учаснику кримінального провадження 
або іншому залученому до кримінального 
провадження суб’єкту. Зокрема, частина 2 
статті 74 КПК України визначає обов’язки 
судового розпорядника, які покладаються 
на секретаря судового засідання на підставі 
частини 4 цієї статті [14].
Фактичний зміст кримінальних проце-

суальних відносин щодо делегування про-
цесуальних повноважень становлять кон-
кретні дії їх учасників, спрямовані на реалі-
зацію наданих їм прав і покладених на них 
обов’язків. Наприклад, надаючи слідчому 
доручення на проведення слідчих (розшу-
кових) або інших процесуальних дій, про-
курор, з огляду на вимоги пункту 4 частини 
2 статті 36 КПК України, визначає коло та-
ких дій і строк їх проведення.
Поряд із трьома наведеними елемен-

тами структури правовідносин (об’єктом, 
суб’єктами і змістом), у загальнотеоретич-
ній юриспруденції нерідко виокремлюють 
четвертий – юридичні факти [15, с. 227; 
16, с. 236]. У доктрині кримінального про-
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цесу, як і в загальнотеоретичній юриспру-
денції, термін «юридичний факт» (поряд з 
яким також вживається термін «юридич-
ний кримінальний процесуальний факт» 
[5, с. 54; 7, с. 56]) набув широкого вико-
ристання задля позначення обставин, які 
зумовлюють виникнення, зміну та при-
пинення кримінальних процесуальних 
відносин [5, с. 54; 7, с. 56; 12, с. 19; 17, с. 
171]. Водночас, питання стосовно доціль-
ності його виокремлення як самостійного 
елемента структури кримінальних процесу-
альних відносин серед учених-процесуаліс-
тів є спірним. Так, Р.І. Назаренко включає 
юридичні факти, що призводять до появи 
кримінальних процесуальних відносин (по-
ряд з їх об’єктами, суб’єктами і змістом), до 
числа елементів структури останніх, пояс-
нюючи це тим, що обрана чотириелемент-
на схема їх дослідження відповідає логіці, 
зумовленій самою сутністю правовідносин, 
а характеристика кожного із зазначених 
елементів дозволить виявити їх специфіку 
[4, с. 21-22]. І, навпаки, виходячи з того, 
що для різних правовідносин (залежно від 
їх послідовності) одна й та сама обставина 
може бути фактичним змістом (результатом 
правовідносин) і юридичним фактом, А.В. 
Мурзановська відзначає, що з точки зору 
концепції множинності кримінальних про-
цесуальних відносин самостійний розгляд 
кожного відношення не дозволяє включати 
до нього юридичні факти [1, с. 58]. Поділя-
ючи аргументацію противників виокрем-
лення юридичних фактів як самостійного 
елемента структури кримінальних про-
цесуальних відносин, потрібно вказати на 
доцільність їх дослідження в контексті роз-
криття механізму виникнення, зміни і при-
пинення кримінальних процесуальних від-
носин, у тому числі й правовідносин щодо 
делегування процесуальних повноважень.

Висновки
Кримінальні процесуальні відносини 

щодо делегування процесуальних повнова-
жень підлягають визначенню з точки зору 
двох підходів: 1) динамічного, відповідно 
до якого вони є регламентованими норма-
ми кримінального процесуального закону 
відносинами, які виникають між делегу-

ючими суб’єктами і відповідними учасни-
ками кримінального процесу або іншими 
уповноваженими суб’єктами, залученими 
до кримінального провадження, розвива-
ються та припиняються у зв’язку з пере-
дачею делегованих повноважень і спрямо-
вані на реалізацію ними відповідних про-
цесуальних прав і виконання відповідних 
процесуальних обов’язків; 2) статичного, 
згідно з яким вони є конкретним зв’язком 
між делегованими суб’єктами і відповідни-
ми учасниками кримінального процесу або 
іншими уповноваженими суб’єктами, за-
лученими до кримінального провадження, 
який виникає на підставі норм криміналь-
ного процесуального закону та характери-
зується наявністю передбачених ним про-
цесуальних прав та обов’язків, пов’язаних 
із передачею делегованих повноважень.
У структурі цих правовідносин доціль-

но виокремлювати три елементи: об’єкт, 
суб’єктів і зміст. У конкретних правовідно-
синах усі зазначені елементи визначаються 
залежно від виду делегування, а суб’єктний 
склад і зміст – також від належності цих 
правовідносин до одного з їх видів – одно-
сторонніх або двосторонніх. Виокремлення 
у структурі кримінальних процесуальних 
відносин щодо делегування процесуальних 
повноважень зазначених елементів убача-
ється достатнім для здійснення їх усебічної 
та повної характеристики.
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Vorobchak O.A. 
CRIMINAL PROCEDURAL 

RELATIONS REGARDING THE 
DELEGATION OF PROCEDURAL 

POWERS: CONCEPT AND STRUCTURE
The issue of criminal procedural relations 

regarding the delegation of procedural pow-
ers was not the subject of an independent 
study in the doctrine of criminal procedure, 
which indicates the relevance of the research 
topic, its theoretical and practical signifi cance. 
This led to setting as the purpose of the ar-
ticle the defi nition of the concept of criminal 
procedural relations regarding the delegation 
of procedural powers and the disclosure of 
their structure, taking into account the types 
of these legal relations.

The content of the main approaches to de-
fi ning the concept of criminal procedural rela-
tions and their structure is revealed. It is indi-
cated that in accordance with the approach es-
tablished in general theoretical jurisprudence, 
in the structure of legal relations their objects, 
subjects and content are distinguished.

The approaches of scientists to the defi ni-
tion of the object of criminal procedural rela-
tions and its division into types are character-
ized. The author’s defi nition of the concept 
of the object of criminal procedural relations 
regarding the delegation of procedural pow-
ers is given.

Two groups of subjects of criminal pro-
cedural relations regarding the delegation of 
procedural powers are distinguished. It is sub-
stantiated that the subject composition of spe-
cifi c legal relations depends on whether these 
legal relations belong to one of their types – 
unilateral or bilateral. It has been proven that 
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a mandatory requirement for the subjects of 
criminal procedural relations in general and 
legal relations regarding the delegation of 
procedural powers in particular is their crimi-
nal procedural legal personality.

It was established that the rights and ob-
ligations of the subjects of legal relations, 
which make up the legal content of criminal 
procedural relations regarding the delegation 
of procedural powers, are regulated by the 
Criminal Procedural Code of Ukraine. It was 
established that the actual content of these le-
gal relations is the specifi c actions of their par-
ticipants aimed at realizing the rights granted 
to them and the duties assigned to them.

The impracticality of singling out the 
fourth element – legal facts – in the structure 

of criminal procedural relations regarding 
the delegation of procedural powers has been 
proven. The expediency of their research in 
the context of revealing the mechanism of 
emergence, change and termination of crimi-
nal procedural relations is indicated.

According to the results of the study, the 
feasibility of defi ning the concept of criminal 
procedural relations regarding the delegation 
of procedural powers from the point of view 
of two approaches: dynamic and static. The 
author’s defi nitions of this concept are given 
in accordance with each of these approaches.

Key words: procedural powers, delegation 
of procedural powers, criminal procedural re-
lations, object of legal relations, subject of le-
gal relations, content of legal relations.
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ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÐÎÇÌ²ÐÓ ÒÀ Â²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß 
ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÕ ÂÈÒÐÀÒ, ÏÎÂ’ßÇÀÍÈÕ ²Ç 

ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍßÌ ÐÅ×ÅÉ ² ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

Аналіз правозастосовної практики України 
засвідчує, що в окремих випадках виникають 
складнощі чи допускаються помилки в части-
ні вирішення питання відшкодування процесу-
альних витрат у кримінальному провадженні. 
Зокрема, суди в одних випадках ухвалюють 
рішення стягнути з обвинувачених (засудже-
них) процесуальні витрати у дольовій части-
ні, в інших – солідарно. Окрім того, в окремих 
випадках судами вирішуються питання про 
стягнення процесуальних витрат з потерпілої 
особи, що суперечить нормам КПК України, 
або ж взагалі не відшкодовуються витрати за 
зберігання та перевезення речових доказів, які 
були понесені юридичною особою.
Усі речі та документи, що мають значен-

ня для встановлення істини в кримінальному 
провадженні, залежно від виду та групової при-
належності, мають зберігатися відповідно до 
законодавчо встановленого порядку, а витрати, 
пов’язані з їх зберіганням та пересиланням, 
мають бути відображені в обвинувальному 
акті, що скеровується прокурором до суду.-
У той же час, не лише для зберігання чи переси-
лання речей і документів необхідні матеріальні 
затрати, але і для їх знищення. Однак у КПК 
України не передбачено такого виду процесуаль-
них витрат, що, очевидно, є прорахунком зако-
нодавця.
Ключові слова: процесуальні витрати, кри-

мінальне провадження, види процесуальних ви-
трат, розподіл процесуальних витрат, визна-
чення розміру процесуальних витрат, рішення 
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Постановка проблеми
Аналіз слідчо-судової практики України 

свідчить про те, що розслідування кожного 
другого кримінального провадження не об-
ходиться без залучення потерпілого, кожно-
го третього провадження – свідків, експертів. 
У кожному п’ятому випадку здійснюється 
зберігання чи пересилання речей та доку-
ментів. Усе це потребує залучення коштів, 
які можуть бути стягнуті з обвинуваченої чи 
засудженої особи. Водночас, у передбачених 
кримінальним процесуальним законом ви-
падках процесуальні витрати здійснюються 
за рахунок Державного бюджету України 
(наприклад, винесення виправдувального 
вироку, вчинення кримінального правопо-
рушення невстановленою слідством особою, 
звільнення особи від оплати процесуальних 
витрат тощо).
Аналіз правозастосовної практики Укра-

їни засвідчує, що в окремих випадках вини-
кають складнощі чи допускаються помилки 
в частині вирішення питання відшкодування 
процесуальних витрат у кримінальному про-
вадженні. Зокрема, суди в одних випадках 
ухвалюють рішення стягнути з обвинуваче-
них (засуджених) процесуальні витрати у до-
льовій частині, в інших – солідарно. Окрім 
того, в окремих випадках судами вирішують-
ся питання про стягнення процесуальних 
витрат з потерпілої особи, що суперечить 
нормам КПК України, або ж взагалі не від-
шкодовуються витрати за зберігання та пе-
ревезення речових доказів, які були понесені 
юридичною особою. Таким чином, вищевка-
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зані проблеми можна пояснити недостатнім 
законодавчим регулюванням окремих поло-
жень КПК України, у частині відшкодування 
та стягнення процесуальних витрат, а також 
недостатньою теоретичною розробкою від-
повідних проблем.

Стан теоретичного дослідження
У вітчизняній науці кримінального про-

цесуального права висвітлено окремі аспек-
ти питань, що стосуються процесуальних 
витрат у кримінальному провадженні. Зо-
крема, ця проблематика розглядалась у пра-
цях С. В. Бажанова, О. В. Бауліна, Н. А. Вла-
сова, О. В. Горбачова, В. М. Демидова, 
Ю. М. Дьоміна, В. А. Дуніна, Л. Л. Кругліко-
ва, В. Т. Маляренка, В. Т. Нора, А. А. Пав-
лишина, П. Ф. Пилипчука, С. М. Стахів-
ського, Н. А. Суховенко, В. М. Тертишника, 
Р. І. Шевейка, Р. Х. Якупова та інших. Разом 
із тим більшість досліджень вищевказаних 
авторів базувались на аналізі КПК 1960 року 
або зводились до коментування окремих по-
ложень кримінального процесуального за-
конодавства чи до фрагментарного аналізу 
питань обраної тематики. Однак, незважа-
ючи на значну кількість наукових праць, які 
присвячені аналізу процесуальних витрат у 
кримінальному провадженні, багато питань 
залишається ще не дослідженими, окремі з 
них неоднозначно вирішуються в теорії і на 
практиці.
З ог ляду на зазначене метою цієї статті є 

вивчення питань щодо визначення розміру 
та відшкодування витрат, пов’язаних із збе-
ріганням речей і документів.

Виклад основних положень
Витрати, пов’язані із зберіганням речей і 

документів, є останнім видом процесуальних 
витрат, які передбачені у ст. 123 КПК Укра-
їни. Під час з’ясування змісту цих витрат, 
необхідно визначити зміст понять «річ» та 
«документи». Так, у відповідності до ЦК 
України, річчю вважається будь-який пред-
мет матеріального світу (ст.179). Вони поді-
ляються на нерухомі та рухомі речі (ст.181 
ЦК України). Документом є спеціально 
створений з метою збереження інформації 
матеріальний об’єкт, який містить зафіксо-
вані за допомогою письмових знаків, звуку, 

зображення тощо відомості, які можуть бути 
використані як доказ факту чи обставин, що 
встановлюються під час кримінального про-
вадження (ч.1 ст.99 КПК України). До до-
кументів також можуть належати матеріали 
фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші 
носії інформації (у тому числі електронні); 
матеріали, отримані внаслідок здійснення 
під час кримінального провадження заходів, 
передбачених чинними міжнародними дого-
ворами, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України; складені в по-
рядку, передбаченому КПК України, прото-
коли процесуальних дій та додатки до них, а 
також носії інформації, на яких за допомогою 
технічних засобів зафіксовано процесуальні 
дії; висновки ревізій та акти перевірок (ч. 2 
ст. 99 КПК України). Окрім того, у ч.2 ст.98 
КПК України передбачено, що документи є 
речовими доказами, якщо вони містять озна-
ки, які зазначені у ч.1 ст.98 КПК України. 
З економічної точки зору, зберігання 

спрямоване на забезпечення фізичної, біоло-
гічної, хімічної схоронності об’єктів матері-
ального світу, на недопущення негативного 
впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на 
них [1, с.558]. Натомість, з юридичної точки 
зору, зберігання передбачає вжиття віднос-
но речі всіх заходів, необхідних для недопу-
щення можливості її знищення або пошко-
дження, тобто збереження її цілісності та 
споживчих властивостей [2, с. 497]. У науці 
кримінального процесу висловлена думка, 
що однією з вимог допустимості речових до-
казів є дотримання належного порядку їх 
зберігання, який виключає можливість за-
міни, підміни, пошкодження або втрати ним 
істотних для провадження ознак [3, с.650]. У 
відповідності до п. 14 Інструкції «Про поря-
док вилучення, обліку, зберігання та переда-
чі речових доказів у кримінальних справах, 
цінностей та іншого майна органами дізна-
ння, досудового слідства і суду» від 27 серпня 
2010 р. № 51/401/649/471/23/125, підставою 
для поміщення речових доказів на збері-
гання є постанова органу досудового розслі-
дування, прокурора, судді. У КПК України 
немає чітко визначено, що орган досудового 
розслідування зобов’язаний виносити по-
станову для поміщення речових доказів на 
зберігання. Однак, у відповідності до ст.110 
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КПК України рішення слідчого, прокурора 
приймається у формі постанови. 
Що стосується документів, то вони, як 

правило, зберігаються разом із матеріала-
ми кримінального провадження (п.3 «По-
рядку зберігання речових доказів стороною 
обвинувачення, їх реалізації, технологічної 
переробки, знищення, здійснення витрат, 
пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, 
схоронності тимчасово вилученого майна під 
час кримінального провадження» від 19 лис-
топада 2012 р. № 1104). Якщо ж вони за сво-
їми властивостями (габаритами, кількістю, 
вагою, об’ємом) не можуть зберігатися разом 
з матеріалами кримінального провадження, 
то за таких умов вони зберігаються у спеці-
альних обладнаних сейфами у приміщеннях 
органу, у складі якого функціонує слідчий 
підрозділ. У разі відсутності обладнаного 
приміщення, виділяються спеціальні сейфи 
(металеві шафи) достатнього розміру (п.7 на-
званого вище Порядку від 19 листопада 2012 
р. № 1104). У таких випадках не відшкодо-
вуються процесуальні витрати на зберігання 
речей та документів, оскільки орган досудо-
вого розслідування не несе жодних матері-
альних затрат.
У теорії кримінального процесу існує по-

зиція, що зберігання речей та документів в 
індивідуальному сейфі не забезпечує належ-
ної безпеки їх схоронності, оскільки такий 
сейф спеціально не охороняється і, по суті, 
може бути зламаний, наслідком чого може 
стати знищення важливого речового дока-
зу. За таких умов пропонується змінити по-
рядок зберігання речових доказів і, зокрема, 
створення спеціальної установи, яка б була 
належно обладнана для зберігання речових 
доказів [4, с.18]. З такою позицією навряд чи 
можна погодитись, оскільки за зберігання 
речових доказів в обладнаному приміщенні 
чи спеціальному сейфі відповідальною є по-
садова особа органу, у скла ді якого функці-
онує слідчий підрозділ, що призначається 
наказом керівника такого органу або слідчо-
го підрозділу (п.8 Порядку від 19 листопада 
2012 р. № 1104). Окрім того, видається недо-
цільним створення спеціальної установи, яка 
б була належно обладнана для зберігання ре-
чових доказів, оскільки це призведе до ство-
рення додаткових процесуальних витрат.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК Украї-
ни, речові докази, що не містять слідів кримі-
нального правопорушення, у вигляді пред-
метів, великих партій товарів, зберігання 
яких через громіздкість або з інших причин 
неможливо без зайвих труднощів або витра-
ти по забезпеченню спеціальних умов збері-
гання яких співмірні з їх вартістю, а також 
речові докази у вигляді товарів або продук-
ції, що піддаються швидкому псуванню: по-
вертаються власнику (законному володіль-
цю) або передаються йому на відповідальне 
зберігання, якщо це можливо без шкоди для 
кримінального провадження; передаються 
для реалізації, якщо це можливо без шкоди 
для кримінального провадження; знищують-
ся, якщо такі товари або продукція, що під-
даються швидкому псуванню, мають непри-
датний стан;передаються для їх технологіч-
ної переробки або знищуються за рішенням 
слідчого судді, суду, якщо вони відносяться 
до вилучених з обігу предметів чи товарів, а 
також, якщо їх тривале зберігання небезпеч-
не для життя чи здоров’я людей або довкіл-
ля. Як приклад, наведемо Ухвалу слідчо го 
судді Рівненського міського суду. Прокурор 
прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 
звернувся в суд із клопотанням про вирі-
шення долі речових доказів у кримінально-
му провадженні №12012190020000108 від 29 
грудня 2012 р., за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 
КК України «Виготовлення, зберігання, 
придбання, перевезення, пересилання, вве-
зення в Ук раїну з метою використання при 
продажу товарів, збуту або збут підроблених 
грошей, державних цінних паперів, білетів 
державної лотереї, марок акцизного податку 
чи голографічних захисних елементів», ч.1 
ст.204 КК України «Незаконне виготовлен-
ня, зберігання, збут або транспортування з 
метою збуту підакцизних товарів». 
В Ухвалі цього суду було зазначено, що 

працівника ми правоохоронних органів під 
час огляду складського приміщення було 
виявлено алкогольну продукцію з підробле-
ними марками акцизного збору. Супрово-
джувальних документів та документів, що 
підтверджують якість та безпеку продукції у 
ході огляду та подальшої перевірки не вста-
новлено. У результаті огляду було вилучено 
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35135 пляшок продукції (алкогольних напо-
їв). У подальшому вилучені алкогольні напої 
було передано на відповідальне зберігання в 
приватне підприємство «Спіріт-РВ». Співро-
бітниками УДПМ ДПС у Рівненській області 
відібрані зразки для проведення необхідних 
досліджень, які в ході досудового розсліду-
вання оглянуті, сфотографовані, долучені до 
матеріалів провадження. Згідно з висновком 
експерта, з представлених на дослідження 
спиртовмісних рідин встановлено, що ріди-
ни, представлені в пляшках з етикетками не 
відповідають обов’язковим вимогам до якос-
ті продукції, що наведені в ДСТУ 4256:2003 
для алкогольних напоїв горілок (горілок осо-
бливих).
У своєму клопотанні прокурор заявляє, 

що у зв’язку з великою партією зазначеної 
продукції, а також через громіздкість остан-
ньої, її зберігання призводить до певних 
труднощів та додаткових витрат, які несе 
підприємство. Крім того, вказує, що ця про-
дукція зберігається вже понад 3 роки (термін 
дії договору зберігання закінчився), а три-
вале зберігання може бути небезпечне для 
здоров’я людей, які працюють на підприєм-
стві та довкілля. У зв’язку з цим, прокурор 
просить посприяти у вирішенні питання 
щодо подальшої долі вказаної алкогольної 
продукції. На підставі вищенаведеного, суд 
постановив рішення надати дозвіл на зни-
щення 35135 пляшок продукції (алкоголь-
них напоїв) у відповідному кримінальному 
провадженні [5].
Слід зазначити, що не лише для зберіган-

ня чи пересилання речових доказів необхід-
ні матеріальні затрати, але і для їх знищення. 
Так, для знищення речових доказів, устано-
ва, на яку покладений такий обов’язок, несе 
витрати на оплату праці працівників, які бу-
дуть залучені до цього процесу, витрати на 
залучення техніки, яка необхідна для цього 
(наприклад, вивіз сміття, утилізація тощо). 
Водночас, на законодавчому рівні не перед-
бачено витрат на знищення речових доказів. 
За таких умов пропонуємо внести зміни до 
ч.1 ст.123 КПК України і викласти її в такій 
редакції: «Витрати, пов’язані із зберіганням, 
пересиланням речей і документів, а також 
знищенням речей, здійснюються за рахунок 
Державного бюджету України в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів Украї-
ни».
У подальшому зазначимо, що витрати, 

пов’язані із зберіганням речових доказів, 
цінностей та іншого вилученого майна, несе 
орган, на зберіганні якого знаходиться ви-
лучене майно. У випадках, коли майно пе-
редається на зберігання в інші установи, під-
приємства, організації як таке, що потребує 
спеціальних умов зберігання, такі витрати 
покриваються за рахунок держави (ч.4 п.13 
Інструкції). Це положення знайшло своє ві-
дображення у ч.1 ст.123 КПК України, де за-
значено, що «витрати, пов’язані із зберіган-
ням і пересиланням речей і документів, здій-
снюються за рахунок Державного бюджету 
України в порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України». 
З вищенаведеного випливає, що збері-

гання речей і документів не може здійснюва-
тися за рахунок обвинуваченої чи засудженої 
особи, і незалежно від їх розміру та кількості, 
відповідні витрати компенсуються держа-
вою. Однак аналіз судової практики України 
засвідчує, що положення ст.123 КПК Украї-
ни застосовується не у всіх випадках, що не 
відповідає вимогам закону. Як приклад, на-
ведемо Постанову Богородчанського район-
ного суду Івано-Франківської області від 12 
квітня 2013 р. у якій зазначено, що 23 січня 
2013 року ОСОБА_1 було засуджено за ч.2 
ст.27- ч.3 ст.240 КК України «Порушення 
правил охорони або використання надр».-
У резолютивній частині вироку суду зазначе-
но, що речові докази, а саме:

- нафта в кількості 17,469 тонн, яка пере-
дана на зберігання НГВУ Надвірнанафтогаз 
ПАТ Укрнафта, - конфіскувати в дохід держа-
ви;

- нафта в кількості 50,080 тонн, яка 
передана на зберігання НГВУ Надвір-
нанафтогаз ПАТ Укрнафта - повернути 
ТзОВ БУРІНВЕСТ(ЄДРПОУ 36116923).
У подальшому вказується, що під час роз-

гляду кримінального провадження судом не 
вирішено питання процесуальних витрат. З 
матеріалів кримінального провадження ви-
пливає, що з метою збереження речових до-
казів, нафту було транспортовано від місць, де 
вона вилучена, та передано на відповідальне 
зберігання спеціалізованому підприємству - 
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нафтогазовидобувне управління «Надвірна-
нафтогаз». У зв’язку з відсутністю у вказаного 
підприємства вільних ємкостей для окремого 
зберігання нафти, слідство не заперечувало, 
щоб цей об’єм нафти був використаний у тех-
нологічному процесі для підготовки та реалі-
зації на загальних підставах.
Згідно з довідкою НГВУ «Надвірнанаф-

тогаз» від 11 квітня 2013 року, вартість при-
йому та підготовки 1 тонни нафти, видобу-
тої з родовищ «Кубаш Луква», свердловини 
«Дзвиняч -1», прийнятої на зберігання НГВУ 
Надвірнанафтогаз становить - 952,28 грн. 
При таких обставинах суд вважає, що слід 
стягнути з ОСОБА_1 процесуальні витрати 
в користь НГВУ Надвірнанафтогаз в розмірі 
16 635, 38 грн., понесених Надвірнанафто-
газ на прийом та підготовку - нафти сирої в 
кількості 17, 469 тонн у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням ОСОБА_1, за 
ч.2 ст.27 – ч.3 ст.240 КК України [6]. Під час 
постановлення відповідного рішення суд ви-
ходив з того, що засуджений незаконно отри-
мував великі прибутки за видобування нафти, 
а сума процесуальних витрат за її зберігання є 
мізерною у порівнянні з отриманими ним ко-
штами. Однак, така позиція суду суперечить 
положенням кримінального процесуального 
законодавства (ч.4 п.13 Інструкції та ст.123 
КПК України), у якому закріплений обов’язок 
сплати витрат, пов’язаних із зберіганням і пе-
ресиланням речей і документів за рахунок ко-
штів Державного бюджету України.
Наведемо інший приклад, коли судом вирі-

шувалось питання про можливість стягнення 
з особи процесуальних витрат на зберігання 
транспортних засобів. Як приклад, наведемо 
Ухвалу Тернопільського міськрайонного суду 
Тернопільської області, у якій зазначається 
про те, що особа, керуючи технічно несправ-
ним автомобілем, допустила зіткнення із мо-
тоциклом, у результаті чого водій ОСОБА_2 
отримав середньої тяжкості тілесні ушкоджен-
ня. У судовому засіданні обвинувачений ОСО-
БА_1 заявив клопотання про закриття кримі-
нального провадження та звільнення його від 
кримінальної відповідальності у зв’язку із його 
примиренням з потерпілим. Судом було задо-
волено відповідне клопотання.
При цьому, суд ухвалив рішення, що ре-

чові докази в кримінальному провадженні 

(автомобіль та мотоцикл), які знаходяться на 
зберіганні на майданчику тимчасового утри-
мання транспортних засобів слід повернути 
володільцям, а саме ОСОБА_1 та ОСОБА_2, 
відповідно, звільнивши їх обох від оплати 
витрат, пов’язаних із зберіганням вказаних 
речей (речових доказів) (безоплатно), згідно 
із заявленими обвинуваченим та потерпілим 
клопотаннями про це.
Своє рішення суд обґрунтував тим, що, 

враховуючи майновий стан як потерпілого 
так і обвинуваченого, а зокрема те, що потер-
пілий, який працює, має на утриманні 2-ох 
малолітніх дітей, його дружина - на цей час 
не працює, а перебуває у декретній відпустці 
по догляду за дитиною до 3-ох років, а також 
те, що обвинувачений, який працює, має на 
утриманні неповнолітню дитину, пристарілу 
матір (81 рік), яка проживає одна і ОСОБА_1 
є єдиним її годувальником [7].
Така позиція суду навряд чи є справедли-

вою. Зокрема, не зрозуміло, чому суд звіль-
няє потерпілого від сплати процесуальних 
витрат на зберігання транспортних засобів, 
адже аналіз кримінального процесуального 
законодавства свідчить про те, що це питан-
ня взагалі не повинно вирішуватись віднос-
н о потерпілого. Тобто ця особа у будь-якому 
випадку не повинна сплачувати жодних про-
цесуальних витрат (виняток становлять ті ви-
падки, коли потерпілий самостійно заявляє 
клопотання про виклик свідків, залучення 
спеціаліста, перекладача чи експерта). Кри-
мінальне процесуальне законодавство пови-
нно га рантувати дотримання прав потерпі-
лого на своєчасне відшкодування завданої 
йому шкоди, а не зобов’язувати його сплачу-
вати процесуальні витрати, якому і без того 
завдан о фізичної, матеріальної та моральної 
шкоди кримінальним правопорушенням.
Суд, постановляючи рішення про звіль-

нення обвинуваченого від сплати процесу-
альних витрат на зберігання речових дока-
зів, посилався на ст.119 КПК України, у якій 
вказується, що суд, враховуючи майновий 
стан особи (обвинуваченого, потерпілого), за 
власною ініціативою або за її клопотанням 
має право своєю ухвалою зменшити розмір 
належних до оплати процесуальних витрат 
чи звільнити від їх оплати повністю або част-
ково, чи відстрочити або розстрочити сплату 
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SUMMARY 
The analysis of the law enforcement practice of 

Ukraine proves that in some cases there are diffi culties 
or mistakes are made in the part of solving the issue 
of reimbursement of procedural costs in criminal 
proceedings. In particular, the courts in some cases 
decide to charge the defendants (convicted) with the 
procedural costs in a proportional part, in others - 
jointly. In addition, in some cases, the courts resolve 
the issue of recovery of procedural costs from the 
victim, which is contrary to the provisions of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine, or the costs 
of storage and transportation of physical evidence 
incurred by the legal entity are not reimbursed at all.

All things and documents that are important 
for establishing the truth in criminal proceedings, 
depending on the type and group affi liation, must be 
stored in accordance with the procedure established 
by law, and the costs associated with their storage and 
forwarding must be refl ected in the indictment, which 
is referred to the court by the prosecutor. At the same 
time, not only for storing or forwarding things and 
documents, but also for their destruction. However, 
the Code of Criminal Procedure of Ukraine does not 
provide for this type of procedural costs, which is 
obviously a miscalculation of the legislator.

Key words: procedural costs, criminal 
proceedings, types of procedural expenses, 
distribution of procedural expenses, determination 
of the size of procedural expenses, a decision on 
procedural expenses.

процесуальних витрат на визначений строк. 
У разі зменшення розміру належних до опла-
ти процесуальних витрат чи звільнення від 
їх оплати повністю або частково, відповідні 
витрати компенсуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України. Однак, знову 
ж таки, виходячи з аналізу ст.123 КПК Укра-
їни, незрозумілим є те, чому суд звільняв 
обвинуваченого від сплати процесуальних 
витрат, оскільки обов’язок їх сплати покла-
дений на державу, а не на особу, яка визнана 
винуватою у вчиненні кримінального право-
порушення.

Висновки
Усі речі та документи, що мають значен-

ня для встановлення істини у кримінальному 
провадженні, залежно від виду та групової 
приналежності, мають зберігатися відповід-
но до законодавчо встановленого порядку, а 
витрати, пов’язані з їх зберіганням та пере-
силанням, мають бути відображені в обвину-
вальному акті, що скеровується прокурором 
до суду. У той же час, не лише для зберігання 
чи пересилання речей і документів необхідні 
матеріальні затрати, але і для їх знищення. 
Однак у КПК України не передбачено тако-
го виду процесуальних витрат, що, очевид-
но, є прорахунком законодавця. А тому це 
питання повинно стати предметом розгляду 
у подальших напрацюваннях.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÑÊËÀÄÓ ÇËÎ×ÈÍÓ, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ.436-2 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Розглядається кримінально-правова ха-
рактеристика «Виправдовування, визнання 
правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України, глорифі-
кація її учасників». Аналізуються відповідні 
зміни до КК України у зв’язку з ухваленням 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлен-
ня та поширення забороненої інформаційної 
продукції» від 3 березня 2022 р. З’ясовано 
стан теоретичного дослідження криміналь-
ної відповідальності за виправдовування, ви-
знання правомірною, заперечення збройної 
агресії Російської Федерації проти України, 
глорифікація її учасників. 
Короткий огляд кримінально-правової 

літератури засвідчив, що кримінальна від-
повідальність за відповідний злочин нині ще 
не достатньо вивчена. Проаналізовано осо-
бливості об’єктивної сторони складу злочи-
ну, передбаченого ст.436-2 КК України. Він 
описаний як формальний склад злочину, що 
свідчить про те, що обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони є лише суспільно небез-
печне діяння.
Визначено, що суб’єкт цього злочину є як 

загальним, так і спеціальним. Встановлено 
особливості суб’єктивної сторони складу зло-
чину «виправдовування, визнання правомір-
ною, заперечення збройної агресії Російської 
Федерації проти України, глорифікація її 
учасників». Зокрема, констатовано, що цей 
злочин вчиняється тільки з умисною фор-
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мою вини, оскільки описаний як такий, що 
має формальний склад.
Ключові слова: виправдовування, визна-

ння правомірною, публічне заперечення, 
збройна агресія, виготовлення, поширення.

Постановка проблеми
Відомо, що збройна агресія РФ проти 

України має місце ще з 2014 р., внаслідок 
чого було окуповано АРК та створено так 
звані «ЛНР» та «ДНР». Втім як представни-
ками РФ, так і її засобами масової інформації 
заперечується факт агресії та будь-які інші 
злочинні дії російської влади. Натомість 
маніпуляти вно намагаються представити 
російсько-українську війну як «внутрішній 
конфлікт» в Україні чи «громадянську ві-
йну». 
Постановою Верховної Ради України 

від 27 січня 2015 №129-VIII визнано факт 
початку воєнної агресії РФ проти України 
з лютого 2014 року. У ній також обґрунто-
вується причетність РФ до таких терактів, 
як збиття цивільного пасажирського літака 
рейсу МН17, трагедій у Волновасі, Донецьку 
та Маріуполі, факт окупації РФ АРК тощо. 
Законом України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо регулювання 
правового режиму на тимчасово окупованій 
території України» від 21 квітня 2022 р. ви-
значено, що «збройна агресія Російської Фе-
дерації розпочалася з неоголошених і при-
хованих вторгнень на територію України 
підрозділів збройних сил та інших силових 
відомств Російської Федерації, а також шля-
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хом організації та підтримки терористичної 
діяльності, а 24 лютого 2022 року перерос-
ла в повномасштабне збройне вторгнення 
на суверенну територію України… Росій-
ська Федерація чинить злочин агресії про-
ти України та здійснює тимчасову окупацію 
частини її території за допомогою збройних 
формувань Російської Федерації, що склада-
ються з регулярних з’єднань і підрозділів, 
підпорядкованих Міністерству оборони Ро-
сійської Федерації, підрозділів та спеціаль-
них формувань, підпорядкованих іншим 
силовим відомствам Російської Федерації, їх-
ніх радників, інструкторів та іррегулярних 
незаконних збройних формувань, озброє-
них банд та груп найманців, створених, під-
порядкованих, керованих та фінансованих 
Російською Федерацією, а також за допо-
могою окупаційної адміністрації Російської 
Федерації, яку складають її державні органи 
і структури, функціонально відповідальні за 
управління тимчасово окупованими терито-
ріями України, та підконтрольні Російській 
Федерації самопроголошені органи, які 
узурпували виконання владних функцій на 
тимчасово окупованих територіях України. 
Дії Російської Федерації на території Укра-
їни грубо порушують принципи та норми 
міжнародного права» [1].
Втім, вказані злочинні дії російської 

влади заперечуються чи виправдовуються.-
А тому така ворожа пропаганда несе пряму 
загрозу суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканності, інформаційній 
безпеці України. Як наслідок, було зареє-
стровано законопроєкт від 18 лютого 2021 
р. №5102. У Пояснювальній записці до про-
екту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
посилення кримінальної відповідальності за 
виготовлення та поширення забороненої ін-
формаційної продукції» вказується, що вна-
слідок неналежного правового регулювання 
в національному  інформаційному просторі 
України останніми роками спостерігається 
низка негативних явищ, які створюють ре-
альні та потенційні загрози інформаційний 
безпеці людини і громадянина, суспільства 
і держави. Ці загрози стали істотним факто-
ром, що безпосередньо підриває інформа-
ційну безпеку держави в умовах триваючої з 

2014 р. збройної агресії Російської Федерації 
проти України. Особливоюою небезпекою 
є виготовлення та поширення в Україні ін-
формаційних матеріалів, спрямованих на 
пряме чи опосередковане виправдовування, 
визнання правомірною, заперечення зброй-
ної агресії РФ проти України,у тому числі 
шляхом представлення її як «внутрішнього 
конфлікту», «громадянського конфлікту», 
«громадянської війни», заперечення тимча-
сової окупації частини території України [2]. 
На підставі цього Законом України від 3 бе-
резня 2022 р. №2110 КК України було допо-
внено статтею 436-2 КК України, яка вста-
новлює кримінально-правову заборону за 
виправдовування, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії Російської Фе-
дерації проти України, глорифікація її учас-
ників.

Стан теоретичного дослідження
З огляду на те, що норма про відпові-

дальність за вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст.436-2 КК 
України, запроваджена лише нещодавно, 
то очевидно, що ця проблематика є недо-
статньо вивчена. Зокрема, питання протидії 
виправдовуванню, визнанню правомірною, 
запереченню збройної агресії Російської 
Федерації проти України, глорифікації її 
учасників були предметом розгляду у пра-
цях І.В. Берднік, Р.О. Мовчан, А.М. Орле-
ан, Н.С. Стефанів, М.І. Хавронюк та інші. А 
тому наукова полеміка щодо формулювання 
змісту окремих ознак цього складу кримі-
нального правопорушення лише набирає 
обертів. 
З огляду на це метою статті є криміналь-

но-правова характеристика складу злочину, 
передбаченого ст.436-2 КК України.

Виклад основних положень
При кримінально-правовій характерис-

тиці складу кримінального правопорушен-
ня розгляду потребує питання щодо його 
об’єктивних та суб’єктивних ознак. Тра-
диційно слід розпочати з вивчення об’єкту 
складу кримінального правопорушення. 
Склад злочину, передбаченого ст.436-2 КК 
України, розміщений у Розділі ХХ «Кримі-
нальні правопорушення проти миру, безпе-
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ки людства та міжнародного правопорядку». 
У теорії кримінального права загальновиз-
наною є позиція, відповідно до якої родо-
вий об’єкт кримінального правопорушення 
встановлюється шляхом аналізу назви роз-
ділу Особливої частини КК України, у якому 
наявна стаття, що передбачає відповідаль-
ність за його вчинення. Відповідно діяння, 
які містяться в одному розділі КК України, 
посягають на той самий родовий об’єкт [3, с. 
83]. А тому родовим об’єктом аналізованого 
злочину слід вважати охоронювані кримі-
нальним законом суспільні відносини щодо 
забезпечення миру, безпеки людства та між-
народного правопорядку.
Для визначення ж безпосереднього 

об’єкта складу злочину «Виправдовуван-
ня, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти 
України, глорифікація її учасників» тради-
ційно необхідно проаналізувати структуру 
суспільних відносин, які перебувають під 
кримінально-правовою охороною. Пред-
метом таких відносин є інформаційні відно-
сини, оскільки виправдовування, визнання 
правомірною, заперечення збройної агресії 
чи  виготовлення або поширення відповід-
них матеріалів здійснюється, так би мовити, 
завдяки протиправній інформаційній діяль-
ності. Такі відносини виникають з приводу 
охорони суверенітету, територіальної ціліс-
ності та недоторканності, а також інформа-
ційної безпеки України. У ЗУ «Про інфор-
мацію» від 2 жовтня 1992 р. зазначено, що 
інформація не може бути використана для 
закликів до повалення конституційного 
ладу, порушення територіальної цілісності 
України, розпалювання міжетнічної, расо-
вої, релігійної ворожнечі…» (ст.28) [4].
При цьому сторонами суспільних від-

носин є держава (з одного боку), яка вста-
новлює заборону поширення інформації, 
у якій заперечується чи виправдовується 
збройна агресія РФ проти України, та особа, 
яка вчиняє злочин, передбачений ст.436-2 
КК України (з іншого боку), хоча остання 
зобов’язана утримуватись від таких суспіль-
но небезпечних дій. А тому безпосереднім 
об’єктом розглядуваного складу злочину є 
суспільні відносини у сфері вільного поши-
рення інформації з приводу охорони суве-

ренітету, територіальної цілісності та недо-
торканності, а також інформаційної безпеки 
України.
У подальшому необхідно проаналізува-

ти його об’єктивну сторону, яка полягає у 
вчиненні наступних суспільно небезпечних 
діянь:

1) виправдовування збройної агресії 
Російської Федерації проти України;

2)  визнання правомірною збройної 
агресії Російської Федерації проти України;

3) заперечення збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України

4) глорифікація її учасників;
5) виготовлення матеріалів, у яких міс-

титься виправдовування, визнання право-
мірною, заперечення збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України;

6) поширення матеріалів, у яких міс-
титься виправдовування, визнання право-
мірною, заперечення збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України.
З аналізу диспозицій ст.436-2 КК Укра-

їни випливає, що аналізований склад зло-
чин описаний як формальний, а отже, 
обов’язковою ознакою об’єктивної сторо-
ни є лише суспільно небезпечне діяння. 
Тому більш детально зупинимось на аналі-
зі ознак його об’єктивної сторони. Так, се-
мантичний зміст поняття «виправдовувати» 
розглядається як доводити свою правоту, 
невинність; пояснювати свої вчинки, дії, 
наводити причини, які дають можливість, 
дозволяють вибачити; виявлятися правиль-
ним, таким, що справджує, підтверджує що-
небудь [5, с.459]. Семантичний зміст понят-
тя «правомірний» трактується як виправ-
даний, не випадковий [5, с.508]. Судовій 
практиці України відомі випадки притяг-
нення до кримінальної відповідальності за 
виправдовування та визнання правомірною 
збройної агресії РФ проти України. Так, ке-
рівник Чернівецької обласної прокуратури 
повідомив про підозру адвокату за фактом 
виправдовування, визнання правомірною 
збройної агресії російської федерації про-
ти України та глорифікації російських вій-
ськових (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України). За 
даними слідства, підозрюваний підтриму-
вав агресивну політику РФ та звинувачував 
українську владу в розв’язуванні та ескалації 
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конфлікту. Громадянин активно коментував 
дописи росіян на сторінці спільноти в забо-
роненій соціальній мережі «ВКонтакте», де 
звинувачував українську владу у нацизмі та 
розправі над російськомовним населенням, 
засуджував Революцію гідності. Крім того, 
у новинній стрічці російської спільноти він 
оприлюднював відеозаписи з українцями, 
які займають активну проукраїнську пози-
цію та залишав під цими відео негативні ко-
ментарі, називаючи громадян «Укро-зомба-
ками». Відповідно до висновку судово-лінг-
вістичної експертизи, у висловлюваннях 
адвоката наявні ознаки виправдовування та 
визнання правомірною збройної агресії РФ 
проти України [6].
Ще однією формою вчинення злочину, 

передбаченого ст.436-2 КК України, є за-
перечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України. Семантичний зміст по-
няття заперечення розглядається як заява 
про незгоду з ким-, чим-небудь, доказ про-
ти чогось; невизнання існування, значен-
ня, доцільності чого-небудь [5, с.250]. При 
цьому заперечення збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України вважається 
кримінально-караним, якщо воно здійснено 
як публічно, так і при окремій бесіді. Також 
необхідно встановити, що слід розуміти під 
глорифікацією осіб, які здійснюють збройну 
агресію Російської Федерації проти України, 
розпочату у 2014 році. Це поняття розгля-
дається як звеличення, прославлення [7]. 
Під виготовленням відповідних мате-

ріалів слід розуміти первинне створення 
об’єктів матеріального світу (наприклад, пі-
сень, написів, плакатів), які відображають 
виправдовування, визнання правомірною, 
чи заперечення збройної агресії Російської 
Федерації проти України, закріплюють чи 
містять на собі таку інформацію (наприклад, 
на транспортному засобі, одязі), а також їх 
розмноження чи копіювання [8, с.658]. 
Що стосується поширення такої інфор-

мації, то вона полягає у її розповсюдженні 
будь-яким способом (використання мережі 
Інтернет, вкидання в поштові скриньки, 
продаж тощо) [8, с.658]. Приклад поширен-
ня інформації злочинного змісту відображе-
ний у вироку Шевченківського районного 
суду міста Києва від 20 жовтня 2022 р. Так, 

у громадянина України В. за невстановле-
них обставин, але не пізніше 08 квітня 2022 
року виник та сформувався стійкий зло-
чинний намір, направлений на вчинення 
кримінально караних діянь, що полягають 
у поширенні матеріалів із виправдовуван-
ням, визнанням правомірною та запере-
чення збройної агресії Російської Федерації 
проти України, а також глорифікацією осіб, 
які здійснювали збройну агресію Російської 
Федерації проти України, представників 
збройних формувань Російської Федерації, 
груп найманців, створених, підпорядкова-
них та керованих Російською Федерацією.
В., у період з 08 квітня 2022 року по 14 

квітня 2022 року, на належному йому ака-
унт-профілі (інтернет-сторінці) опублікував 
ряд постів, а також висвітлив від свого імені 
ряд особистих коментарів наступного зміс-
ту, зокрема:

- 08 квітня 2022 року опубліковано 
коментар у новинній стрічці наступного 
змісту, дослівно: «Это ещё раз говорит! За-
няли, освободили - уходить нельзя! Под-
стовляете людей! Отошли от Киева, Черни-
гова, Броваров - что за маневры?! У России 
мощнейшая армия, плюс добровольцы - так 
раздавите гнид, тем более, что очаг заразы 
- Киев, Львов !... Или желаете оставить Ки-
евский режим?!...»;

- 08 квітня 2022 року опубліковано на-
ступний пост «Дорогие воины и ваше ру-
ководство! Все силы на очистку Украины за 
Львов !!! Эта зараза будет постоянно устра-
ивать провокации, убийства!... Позор фа-
шистской Украине! Какой же тварью нужно 
быть, чтоб по приказу из за моря, свои же 
города бомбить! Позор фашистской Украи-
не! Что горе принесла в страну, чтобы хозя-
ин был доволен, с народом развязать войну. 
Позор фашистской Украине! Стрелявшей в 
женщин и детей. Позор фашистской Украи-
не! Позор кровавый наших дней!»;

- 08 квітня 2022 року опубліковано пост 
шляхом здійснення репосту із власним тек-
стовим коментарем, дослівно: « Дай Бог !!! 
Про Бучу я имел ввиду, что заняв её - от-
ходить нельзя! Нельзя подставлять людей! 
Бандеровцы способны на всё!»;

- 13 квітня 2022 року опубліковано 
коментар у новинній стрічці наступного 
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змісту, дослівно: «Главная зараза в Киеве, 
Львове - почему точечно не ударите туда… 
1945-2022. Русский солдат снова освобожда-
ет Европу от нацизма!!!»;

- 14 квітня 2022 року опубліковано 
пост шляхом здійснення перепосту в 
новинній стрічці з акаунт-профілю, на яко-
му висвітлено текстовий напис наступного 
змісту, дослівно: «Уничтожение военного и 
политического руководства Украины - это 
акт гуманизма и человеколюбия. И чем 
быстрее Россия его совершит, тем больше 
жизней украинских граждан и российских 
военнослужащих сохраним… Ничего в 
мире не меняется. Русские воюют с наци-
стами, белорусы партизанят, а бандеровцы 
убивают мирное население с одобрения 
Германии»;
У зазначених поширених В. матеріа-

лах, містяться публічні виправдовування, 
визнання правомірною та заперечення 
збройної агресії Російської Федерації про-
ти України, а також глорифікація осіб, які 
здійснювали збройну агресію Російської 
Федерації проти України, представників 
збройних формувань Російської Федерації, 
груп найманців, створених, підпорядко-
ваних та керованих Російською Федера-
цією. При цьому, В., переслідуючи явно 
злочинний намір, здійснив вищевказане 
протиправне діяння в контексті триваючої 
збройної агресії Російської Федерації про-
ти України, яка розгорнута на всій її тери-
торії, отже, вчинив усі залежні від нього дії 
на шкоду інформаційній безпеці людини і 
громадянина, суспільству та держави, та 
довів свій злочин до кінця [9].
У подальшому слід зупинитися на ха-

рактеристиці суб’єкта складу злочину «ви-
правдовування, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії Російської 
Федерації проти України, глорифікація її 
учасників». З аналізу диспозицій ст.436-2 
КК України можна зробити висновок, що 
ним може виступати як загальний (ч.1, 2 
ст.436-2 КК України), так і спеціальний 
(службова особа) (ч.3 ст.436-2). Відповід-
но до ч.3 та ч.4 ст.18 КК України службо-
вими особами є особи, які постійно, тим-
часово чи за спеціальним повноваженням 
здійснюють функції представників влади 

чи місцевого самоврядування, а також по-
стійно чи тимчасово обіймають в органах 
державної влади, органах місцевого само-
врядування, на підприємствах, в устано-
вах чи організаціях посади, пов’язані з ви-
конанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій, 
або виконують такі функції за спеціальним 
повноваженням, яким особа наділяється 
повноважним органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, цен-
тральним органом державного управління 
із спеціальним статусом, повноважним ор-
ганом чи повноважною службовою особою 
підприємства, установи, організації, судом 
або законом. Службовими особами також 
визнаються посадові особи іноземних дер-
жав. Що стосується суб’єктивної сторони 
цього складу злочину, то опис ознак його 
об’єктивної сторони вказує на те, що від-
повідне посягання вчиняється з умисною 
формою вини. 

Висновки
Встановлення кримінально-правової за-

борони виправдовування, визнання право-
мірною, заперечення збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України, глорифіка-
ція її учасників є обґрунтованим кроком за-
конотворця. Втім ефективність протидії та-
ким суспільно небезпечним діянням, перш 
за все, залежить від опису ознак об’єктивної 
сторони, а тому розглядувана проблематика 
залишатиметься і надалі актуальною та зна-
чущою.
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SUMMARY 
Сriminal law characteristics of justifi cation, 

recognition as legitimate, denial of the armed 
aggression of the Russian Federation against 
Ukraine, glorifi cation of its participants is examined. 
The proper changes are analysed in the Criminal 
code of Ukraine in connection with passing an Act 
of Ukraine «On amendments to some legislative acts 
of Ukraine regarding the strengthening of criminal 
liability for the production and distribution of 
prohibited information products» from March, 3 in 
2022.

The state of theoretical study of the issue of 
criminal responsibility for justifi cation, recognition 
as legitimate, denial of the armed aggression of the 
Russian Federation against Ukraine, glorifi cation 
of its participants was conducted. A brief review 
of criminal literature has given an opportunity to 
conclude that the issue of criminal responsibility 
for the crime provided for in Article 436-2 of the 
Criminal Code of Ukraine is one of those who 
have not been properly resolved. The peculiarities 
of the objective side of this crime are analyzed. It 
is described as a formal crime, indicating that the 
obligatory indication of the objective side is only a 
socially dangerous act.

It is established that the subject of trading in 
infl uence both general and special. The peculiarities 
of the subjective part of the crime «justifi cation, 
recognition as legitimate, denial of the armed 
aggression of the Russian Federation against 
Ukraine, glorifi cation of its participants», committed 
solely with direct intent, are investigated, since the 
corresponding crime is described as having a formal 
composition.

Key words: justifi cation, recognition as lawful, 
public denial, armed aggression, production, 
distribution.
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ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÑË²Ä×ÎÃÎ (Ä²ÇÍÀÂÀ×À) ²Ç ÂÈßÂËÅÍÍß ÒÀ 
ÏÎÄÎËÀÍÍß ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍÞ

У статті підкреслено, що одним із спосо-
бів забезпечення ефективності кримінально-
го провадження є належне криміналістичне 
забезпечення діяльності слідчого (дізнавача) 
з виявлення та подолання протидії розслі-
дуванню. Зазначено, що протидія розсліду-
ванню кримінальних правопорушень – це 
цілеспрямована діяльність правопорушника 
та/чи інших зацікавлених осіб, яка може 
реалізуватися на будь-якій стадії вчинення 
протиправного діяння та/чи етапі досудо-
вого розслідування з метою перешкоджання 
працівникам правоохоронних органів уста-
новити всі обставини вчинення правопору-
шення та вирішити завдання криміналь-
ного провадження. Наголошено, що одним 
із основних завдань, яке підлягає вирішенню 
слідчим (дізнавачем) під час досудового роз-
слідування, є своєчасне виявлення та вжит-
тя необхідних заходів, спрямованих на подо-
лання протидії розслідуванню кримінальних 
правопорушень. Встановлено, що подолання 
протидії розслідуванню кримінальних пра-
вопорушень є своєрідним способом створен-
ня сприятливої для ефективного здійснення 
кримінального провадження обстановки, 
способом оптимізації діяльності слідчого 
(дізнавача) задля вирішення завдань кри-
мінального провадження, визначених кри-
мінальним процесуальним законодавством 
України. З’ясовано, що криміналістичне за-
безпечення за своєю суттю є узагальнюючим 
поняттям, яке поєднує в собі теоретичну та 
практичну складові діяльності з виявлення 
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та досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. Враховуючи сутність по-
нять криміналістичного забезпечення та 
подолання протидії розслідуванню, сформу-
льовано визначення криміналістичного за-
безпечення діяльності слідчого (дізнавача) з 
виявлення та подолання протидії розсліду-
ванню.
Ключові слова: протидія розслідуванню 

кримінальних правопорушень, виявлення та 
подолання протидії розслідуванню, кримі-
налістичне забезпечення, досудове розсліду-
вання, кримінальне провадження, слідчий, 
дізнавач.

Постановка проблеми
Незважаючи на велику кількість те-

оретичних і практичних напрацювань у 
царині боротьби з протидією досудовому 
розслідуванню, окреслена проблематика 
залишається по сьогодні актуальною. Це 
зумовлено тим, що механізми вчинення 
кримінальних правопорушень завжди ви-
дозмінюються, причому, на жаль, у бік «удо-
сконалення», що, у свою чергу, призводить 
до зменшення слідової картини таких про-
типравних діянь і виникнення труднощів 
у правоохоронних органів з її виявлення 
та своєчасного фіксування. Крім того, роз-
виток інформаційних технологій не тільки 
дозволяє оптимізувати кримінальну про-
цесуальну діяльність, але водночас вико-
ристовується в неправомірних цілях пра-
вопорушниками, у тому числі для протидії 
розслідуванню кримінальних проступків і 
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злочинів. У зв’язку з чим нагальним і необ-
хідним є дослідження криміналістичного 
забезпечення діяльності слідчого (дізна-
вача) з виявлення та подолання протидії 
розслідуванню, адже «для розроблення 
та реалізації  дієвих заходів з подолання 
протидії  розслідуванню злочинів необхідне 
всебічне й  глибоке вивчення сучасного фе-
номена протидії  як елемента протистояння 
злочинності» [1, с. 202, 203; 2, с. 281].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Поняття, форми протидії розслідуван-
ню кримінальних правопорушень, а також 
напрями, способи та засоби виявлення і по-
долання (нейтралізації, усунення) праців-
никами правоохоронних органів протидії 
розслідуванню були предметом досліджень 
у працях Л.А. Аркуши, В.П. Бахіна, П.Д. Бі-
ленчука, А.Ф. Волобуєва, М.В. Даньшина, 
В.А. Журавля, Є.Д. Лук’янчикова, В.Л. Ор-
тинського, О.В. Пчеліної, Р.Л. Степанюка, 
В.В. Тіщенка, С.С. Чернявського, В.Ю. Ше-
пітька, Р.М. Шехавцова, Б.В. Щура й інших. 
Однак, не зважаючи на різноманіття науко-
вих доробок з окресленої проблематики, 
багато питань залишаються дискусійними 
та невирішеними. Тому метою представ-
леної статті є з’ясування сутності, змісту та 
стану криміналістичного забезпечення ді-
яльності слідчого (дізнавача) з виявлення 
та подолання протидії розслідуванню. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Перед тим як з’ясувати сутність і зміст 
криміналістичного забезпечення діяльнос-
ті слідчого (дізнавача) з виявлення та подо-
лання протидії розслідуванню, варто вста-
новити, що прийнято розуміти під протиді-
єю розслідуванню кримінальних правопо-
рушень і яким чином вона може здійсню-
ватися. Зокрема, у вітчизняній криміналіс-
тичній науці під протидією розслідування 
в основному прийнято розуміти діяльність 
(систему узгоджених дій чи бездіяльності) 
правопорушників, інших зацікавлених дій, 
спрямовану на перешкоджання як вияв-
лення проявів кримінальної протиправної 
діяльності, так і вирішення завдань кримі-

нального провадження під час їх досудо-
вого розслідування [3, с. 430, 435–436; 4, 
с. 70–71; 5, с. 23; 6, с. 116]. При цьому така 
діяльність є цілеспрямованою, що виража-
ється у плануванні правопорушниками сво-
їх протиправних діянь таким чином, щоб 
факт учинення кримінального правопору-
шення не став відомим правоохоронним 
органам або хоча б мінімізувати залишену 
слідову картину, яка б дозволила встано-
вити їх причетність до скоєного діяння. 
Досить часто діяльність з протидії розслі-
дування кримінальних правопорушень 
розпочинається з моменту підготовки до їх 
учинення або ж одразу після їх скоєння, а 
значить, є невід’ємною частиною механізму 
вчинення злочину чи кримінального про-
ступку. Разом із тим діяльність, спрямована 
на створення несприятливих для досудово-
го розслідування умов, може бути частиною 
посткримінальної поведінки, яка розпочи-
нається тільки після виявлення вчинено-
го кримінального правопорушення та від-
криття кримінального провадження. 
З наведеного вище помітно, що проти-

дія розслідуванню кримінальних право-
порушень – це цілеспрямована діяльність 
правопорушника та/чи інших зацікавлених 
осіб, яка може реалізуватися на будь-якій 
стадії вчинення протиправного діяння та/
чи етапі досудового розслідування з метою 
перешкоджання працівникам правоохо-
ронних органів установити всі обставини 
вчинення правопорушення та вирішити 
завдання кримінального провадження. Ре-
алізується така діяльність у різних формах, 
які залежать від багатьох факторів: виду 
кримінального правопорушення, обстанов-
ки його скоєння, кримінального досвіду та 
наявних можливостей у правопорушника, 
тощо. Зокрема, П.М. Лепісевич, М.Д. Кур-
ляк встановили, що основними формами 
протидії розслідуванню кримінальних пра-
вопорушень залишаються «приховування 
злочинів, неправдиві свідчення, фальсифі-
кація доказів, знищення матеріалів та речо-
вих доказів у кримінальній  справі, погроза 
свідкам і потерпілим, слідчому, прокурору, 
судді, корупція серед осіб правоохоронних 
органів, негативне використання засобів 
масової  інформації , застосування фізичного 
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впливу стосовно учасників кримінального 
судочинства» [2, с. 277].
Відповідно, одним із основних завдань, 

яке підлягає вирішенню слідчим (дізнава-
чем) під час досудового розслідування, є 
своєчасне виявлення та вжиття необхідних 
заходів, спрямованих на подолання проти-
дії розслідуванню кримінальних правопо-
рушень. І чи не найбільший вклад у забез-
печення такої діяльності здійснено кримі-
налістичною наукою. Проте неможливо ви-
значити сутність і зміст криміналістичного 
забезпечення діяльності слідчого (дізнава-
ча) з виявлення та подолання протидії роз-
слідуванню без попереднього з’ясування 
трактування понять «криміналістичне за-
безпечення» і «подолання протидії розслі-
дуванню кримінальних правопорушень».
Так, категорія «криміналістичне забез-

печення», не зважаючи на начебто оче-
видний зміст, породжує в науковців жваві 
дискусії. Зокрема, одна група вчених кри-
міналістичне забезпечення розуміють як 
самостійний різновид діяльності [7, с. 113; 
8, с. 68], друга – складовий елемент діяль-
ності правоохоронних органів [9, с. 235], 
третя – функції криміналістики, елемент 
пізнання [10, с. 55], четверта – система (су-
купність) організаційно-тактичних і техні-
ко-криміналістичних засобів, криміналіс-
тичних рекомендацій та інформаційних 
технологій [11, с. 1–2]. На нашу думку, кри-
міналістичне забезпечення за своєю суттю 
є узагальнювальним поняттям, яке вклю-
чає в себе всі вищезазначені аспекти. Тоб-
то криміналістичне забезпечення водночас 
поєднує в собі теоретичну та практичну 
складові діяльності з виявлення та досу-
дового розслідування кримінальних пра-
вопорушень. Відповідно, криміналістичне 
забезпечення передбачає: 1) здійснення 
наукових досліджень у царині вироблення 
напрямів, методів і засобів криміналістич-
ного забезпечення судово-експертної ді-
яльності та діяльності правоохоронних і су-
дових органів; 2) розроблення, виготовлен-
ня та придбання криміналістичної техніки, 
інших технічних засобів, приладів тощо; 
3) підготовку та/чи підбір фахових праців-
ників (слідчих, дізнавачів, оперативних 
працівників, спеціалістів-криміналістів, 

судових експертів і т. п.); 4) створення, на-
повнення/оновлення, використання інфор-
маційних баз даних; 5) адаптацію криміна-
лістичних рекомендацій до практичних по-
треб правоохоронців і судових експертів, 
а також їх безпосереднє використання під 
час виявлення, розкриття та розслідування 
злочинів і кримінальних проступків.
Щодо трактування терміна «подолання 

протидії розслідуванню» насамперед за-
значимо, що це є активна форма діяльнос-
ті уповноважених суб’єктів, спрямована на 
своєчасне виявлення ознак протидії досу-
довому розслідуванню та вжиття заходів, 
спрямованих на її усунення або хоча б мі-
німізації її негативного впливу на хід і ре-
зультати кримінального провадження. На 
наш погляд, вдалою і такою, що в повній 
мірі розкриває сутність і напрями подо-
лання протидії розслідуванню, є дефініція, 
запропонована Р.М. Шехавцовим. Учений 
визначає вказане поняття як ситуаційно зу-
мовлене застосування методів та прий омів 
з виявлення (описання, аналіз, моделю-
вання, прогнозування), ней тралізації  (пси-
хологічного впливу, припинення психіч-
ного та фізичного тиску на учасників роз-
слідування з боку заінтересованих осіб, 
відновлення інформації , що має доказове 
значення) й  попередження протидії  розслі-
дуванню (забезпечення фізичної  безпеки 
учасників окремої  процесуальної  дії , запо-
бігання заявам з боку заінтересованих осіб 
про «незаконні» методи розслідування зло-
чину, запобігання обміну інформацією між 
співучасниками) [5, с. 16].
Також імпонує думка Б.В. Щура, згідно 

з якою подолання протидії розслідуванню 
злочинів є комплексною діяльністю, яка 
реалізується за декількома напрямами, 
основними з яких є: встановлення певних 
правил дотримання слідчої  таємниці (ви-
значення переліку відомостей  у конкретно-
му кримінальному провадженні, що станов-
лять слідчу таємницю; встановлення кола 
осіб, залучених до орбіти кримінального 
судочинства, яких необхідно попереди-
ти про нерозголошення слідчої  таємниці; 
обмеження кола осіб, які присутні під час 
провадження слідчих (розшукових) дій ; об-
меження допуску до доказової  інформації ; 
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встановлення особливостей  роботи слідчо-
оперативної  (слідчої) групи з доказової  
інформації  в кримінальному провадженні; 
встановлення заборони на невмотивовану 
передачу кримінального провадження від 
одного слідчого (дізнавача) до іншого; ви-
значення порядку взаємодії  з оперативни-
ми працівниками); ней тралізація причин 
масового виникнення слідчих помилок: ка-
дрових, методичних, організацій них, про-
цесуальних, психологічних тощо; викриття 
неправдивих показань; гарантування без-
пеки учасників кримінального процесу [12, 
с. 99–151].
З наведеного вище помітно, що подо-

лання протидії розслідуванню криміналь-
них правопорушень є одним із способів 
забезпечення ефективності досудового 
розслідування. Це є своєрідним способом 
створення сприятливої для ефективного 
здійснення кримінального провадження 
обстановки, способом оптимізації діяль-
ності слідчого (дізнавача) задля вирішен-
ня завдань кримінального провадження, 
визначених кримінальним процесуальним 
законодавством України. Разом із тим слід 
пам’ятати, що й діяльність з виявлення 
та подолання протидії розслідуванню та-
кож повинна бути ефективною, інакше її 
призначення не буде досягнуто. У цьому 
контексті слушним вбачається тверджен-
ня О.В. Пчеліної з приводу того, що «по-
долання протидії зводиться до якісного 
планування та організації кримінального 
провадження. Слідчий  повинен у повно-
му обсязі використовувати весь арсенал 
процесуальних, тактико-технічних і мето-
дичних засобів провадження досудового 
розслідування. Зокрема, правильно ви-
значити обсяг і послідовність проведення 
слідчих (розшукових) дій, використовувати 
додаткові засоби фіксації, вживати заходів 
для згарантування безпеки окремих учас-
ників кримінального провадження, здій-
снювати роз’яснювальну роботу зі свідками 
і підозрюваними, своєчасно звертатися до 
слідчого судді для застосування заходів за-
безпечення кримінального провадження 
тощо» [13, с. 631].
На те, що подолання протидії розслі-

дуванню злочинів буде ефективним тіль-

ки за умови досягнення функціонального 
призначення його засобів, наголошують 
В.С. Кузьмічов і Ю.М. Чорноус. При цьо-
му вони переконані, що основними напря-
мами подолання протидії розслідуванню 
є забезпечення одночасного максимально 
повного пізнання події  кримінального пра-
вопорушення через сприяння формуванню 
сприятливої  слідчої  ситуації  для виявлен-
ня, фіксації , вилучення і дослідження до-
казів і пізнання супутніх учиненню й  роз-
слідуванню конкретного правопорушення 
явищ протидії  розслідуванню, відображен-
ня яких у матеріалах кримінального про-
вадження дає змогу розкрити ї х вплив на 
формування доказів [14, с. 35, 36].
Враховуючи сутність понять кримі-

налістичного забезпечення та подолання 
протидії розслідуванню, можна сформува-
ти визначення криміналістичного забез-
печення діяльності слідчого (дізнавача) з 
виявлення та подолання протидії розсліду-
ванню. Зокрема, В.М. Плетенець правиль-
но підкреслює, що концепція криміналіс-
тичного забезпечення подолання протидії  
досудовому розслідуванню є комплексним 
поняттям та розглядається як галузь на-
укового знання, практична діяльність із 
реалізації  й ого рекомендацій  і положень та 
складова навчальної  дисципліни. У такий 
спосіб учений пропонує під криміналістич-
ним забезпеченням подолання протидії 
досудовому розслідуванню розуміти сукуп-
ність взаємопов’язаних між собою дій , що 
складаються з розробки криміналістичних 
рекомендацій ; ознай омлення суб’єктів роз-
слідування з можливостями застосуван-
ня наукових розробок засобів та методів 
протидії ; використанням уповноваженими 
особами правоохоронних органів криміна-
лістичних рекомендацій  у практиці вияв-
лення та розслідування кримінальних пра-
вопорушень [15, с. 54].

Висновки
Отже, криміналістичне забезпечення 

діяльності слідчого (дізнавача) з виявлення 
та подолання протидії розслідуванню – це 
поєднання теоретичного та практичного 
аспектів діяльності з визначення форм про-
тидії досудовому розслідуванню та спосо-
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бів її виявлення та подолання; розроблен-
ня криміналістичних рекомендацій щодо 
оптимального використання слідчим (ді-
знавачем) тактични х прийомів, тактичних 
комбінацій і тактичних операцій при вияв-
ленні, нейтралізації та подоланні протидії 
розслідуванню; формування в слідчого (ді-
знавача) знань про способи протидії розслі-
дуванню й відповідні їм методи виявлення 
і подолання, а також вироблення навиків 
своєчасного та правильного використання 
криміналістичних напрацювань під час ви-
явлення й усунення протидії розслідуван-
ню кримінальних правопорушень. 
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Semenogov V.V. 
FORENSIC SUPPORT OF THE 

ACTIVITY OF THE INVESTIGATOR 
(INQUIRER) TO IDENTIFY AND 

OVERCOME OPPOSITION TO THE 
INVESTIGATION

In the article has been emphasized that 
one of the ways to ensure the effectiveness of 
criminal proceedings is proper forensic sup-
port of the activity of the investigator (inves-
tigator) to identify and overcome opposition 
to the investigation. It has been noted that 
countering the investigation of criminal of-
fenses is a purposeful activity of the offender 
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and/or other interested persons, which can 
be implemented at any stage of the commis-
sion of an illegal act and/or at the stage of 
a pre-trial investigation in order to prevent 
law enforcement offi cers from establishing all 
the circumstances of the commission of the 
offense and solving the task criminal pro-
ceedings. It has been emphasized that one of 
the main tasks to be solved by the investiga-
tor (inquirer) during the pre-trial investiga-
tion is the timely identifi cation and taking of 
the necessary measures aimed at overcoming 
opposition to the investigation of criminal 
offenses. It has been established that over-
coming opposition to the investigation of 
criminal offenses is a peculiar way of creat-
ing a favorable environment for the effective 
implementation of criminal proceedings, a 
way of optimizing the activities of the investi-

gator (inquirer) in order to solve the tasks of 
criminal proceedings defi ned by the criminal 
procedural legislation of Ukraine. It has been 
found that forensic security is, in its essence, 
a generalizing concept that combines theo-
retical and practical components of detection 
and pre-trial investigation of criminal of-
fenses. Taking into account the essence of the 
concepts of forensic support and overcoming 
resistance to the investigation, the defi nition 
of forensic support of the activity of the in-
vestigator (inquirer) to detect and overcome 
resistance to the investigation has been for-
mulated.

Keywords: opposition to the investigation 
of criminal offenses, detection and overcom-
ing of opposition to the investigation, forensic 
support, pre-trial investigation, criminal pro-
ceedings, investigator, inquirer.
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ÒÀ ÞÐÈÄÈ×ÍÈÕ ÎÑ²Á Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ 

ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

Кримінальний процесуальний кодекс Укра-
їни не передбачає визначення термінів: «пред-
ставництво», «право на захист», «захист». 
Проте, питання представництва в криміналь-
ному провадженні розглядається як захист 
прав та законних інтересів окремих суб’єктів 
кримінального процесу.
Здійснення представництва, як правило, є 

процедурою залучення адвоката на різних ста-
діях кримінального провадження до проведення 
відповідних дій щодо захисту прав його учасни-
ків. До суб’єктів, яким надається професійна 
допомога представника у кримінальному про-
вадженні, відносять: потерпілого, підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка, неповнолітнього 
свідка, цивільних позивача і відповідача, а та-
кож юридичних осіб. Надання правничої допо-
моги кожному із зазначених суб’єктів є індиві-
дуальним за своїми особливостями у зв’язку з їх 
процесуальним статусом, належними права-
ми та обов’язками. Слід зазначити, що участь 
представників у кримінальних провадженнях 
відіграє важливу роль у питаннях: отримання 
належної юридичної допомоги для учасників 
провадження, проведення правового аналізу си-
туації і встановлення позиції клієнта, з метою 
досягнення ефективного результату.
Мета дослідження – правовий аналіз осо-

бливостей надання правничої допомоги фі-
зичним, юридичним особам у кримінальному 
провадженні через представництво їх прав та 
законних інтересів. 
Ключові слова: представництво, кримі-

нальне провадження, право на захист, юридич-
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на допомога, адвокат, суб’єкти кримінального 
процесу, фізичні та юридичні особи.

1. ВСТУП
Постановка проблеми

Інститут представництва займає одне з 
головних місць серед проблем криміналь-
ного процесуального права та визначає осо-
бливості правового статусу осіб, які можуть 
представляти інтереси певних суб’єктів 
кримінального провадження. Кожна осо-
ба має право на захист, на забезпечення 
дотримання прав і законних інтересів, на 
отримання відповідної правничої допомо-
ги. Представники можуть також застосову-
вати процесуальні права осіб, яких захища-
ють, окрім випадків особистої участі осіб.

 У кримінальному провадженні потерпі-
лий, підозрюваний, обвинувачений, свідок, 
цивільний позивач, цивільний відповідач, 
юридичні особи можуть мати представни-
ків. Значення та особливості надання прав-
ничої допомоги фізичним і юридичним 
особам у кримінальному провадженні є 
сьогодні питанням актуальним і таким, що 
потребує детального дослідження.

Аналіз дослідження проблеми
 Проблеми представництва дослі-

джували у своїх працях такі науковці, 
як: А.М. Бірюкова, Т.В. Варфоломєєва, 
М.І. Гошовський, Ю.М. Грошевий, С.В. Да-
виденко, В.В. Забровський, О.П. Кучин-
ська, В.Т. Нор, В.Г. Пожар, І.І. Потеружа, 
Т.І. Присяжнюк, О.В. Рибалка М.В. Се-
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наторов, Л.Д. Удалова, Н.Б. Федорчук, 
С.С. Чернявський, Л.І. Шаповалова, 
О.В. Якимчук, М.Л. Якуб, О.Г. Яновська та 
інші. Окрема увага приділялась питанням 
надання юридичної допомоги кожному 
суб’єкту, що був задіяний у кримінальному 
провадженні (потерпілий, підозрюваний, 
обвинувачений, свідок, неповнолітні свід-
ки, цивільний відповідач, цивільний пози-
вач та юридичні особи). Незважаючи на це, 
питання представництва осіб у криміналь-
ному провадженні залишається актуаль-
ним у наш час. 

Формування цілей
Метою цієї статті є правовий аналіз осо-

бливостей надання правничої допомоги фі-
зичним і юридичним особам у криміналь-
ному провадженні через представництво їх 
прав та законних інтересів.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно зі статтею 59 Конституції Укра-

їни «кожен має право на професійну прав-
ничу допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплат-
но. Кожен є вільним у виборі захисника 
своїх прав» [1]. Окрім того, ст. 20 Кримі-
нально-процесуального кодексу України 
(далі – КПК України) визначає особливості 
забезпечення захисту прав у криміналь-
ному провадженні, одна із яких полягає в 
«наданні підозрюваному, обвинуваченому, 
виправданому, засудженому можливості 
користуватися кваліфікованою правовою 
допомогою захисника» [2].
Представництво – це здійснення проце-

суальних дій визначеним законом учасни-
ком кримінального провадження, від імені 
іншої особи чи кількох осіб з метою захисту 
їх прав та законних інтересів. Під представ-
ником слід розуміти дієздатного самостій-
ного суб’єкта кримінального провадження, 
який спеціально уповноважений певним 
учасником цього провадження на реаліза-
цію належних йому процесуальних прав та 
обов’язків, з метою їх охорони та захисту.
До осіб, що можуть звернутися за юри-

дичною допомогою у кримінальному про-
вадженні, відносять: підозрюваних, обви-
нувачених, потерпілих, свідків, цивільних 

позивачів, цивільних відповідачів, а також 
юридичних осіб, третіх осіб (у справах, що 
стосуються арештованого майна), інших 
учасників, що мають визначене законом 
право на представництво власних інте-
ресів.
Кримінальне процесуальне зако-

нодавство передбачає випадки, коли 
обов’язковою є участь захисника, зокрема: 
«щодо особливо тяжких злочинів; щодо 
осіб, які підозрюються чи обвинувачуються 
в учиненні кримінального правопорушен-
ня у віці до 18 років; осіб, стосовно яких 
передбачається застосування примусових 
заходів виховного характеру; осіб, які вна-
слідок психічних чи фізичних вад (німі, 
глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою 
реалізувати свої права; осіб, що не воло-
діють мовою, якою ведеться кримінальне 
провадження; осіб, стосовно яких перед-
бачається застосування примусових захо-
дів медичного характеру або вирішується 
питання про їх застосування; щодо реабі-
літації померлої особи; щодо осіб, стосов-
но яких здійснюється спеціальне досудове 
розслідування чи спеціальне судове прова-
дження та в разі укладення угоди між про-
курором і підозрюваним чи обвинуваченим 
про визнання винуватості» [2] (ст. 52 КПК 
України). 
Водночас КПК не містить жодної нор-

ми, що передбачала б обов’язкову участь 
адвоката як представника потерпілого або 
цивільного позивача.
Потерпілий – це фізична особа, якій 

злочинними діями було завдано фізичної, 
моральної чи майнової шкоди, а також 
юридична особа, якій було завдано майно-
вої шкоди (ч. 1 ст. 55 КПК України). Пого-
джуємось з думкою Ю.В. Лисюка, що «по-
терпілий доручає представнику більшість 
дій, якщо не всі, пов’язані зі своїм захис-
том. Це, передусім, пов’язано з можливою 
відсутністю в потерпілого відповідного до-
свіду участі у кримінальному провадженні 
та належної правової підготовки, що, без-
умовно, зіграє вирішальну роль у віднов-
ленні порушених прав» [3, с. 159].
Свідок - це фізична особа, якій стали 

відомі чи могли бути відомі обставини, що 
підлягають доказуванню, і яка викликана 
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була для дачі показань у кримінальному 
провадженні. Цей суб’єкт володіє необхід-
ною для розкриття справи інформацією. 
У судовому провадженні його показання 
сприймаються судом особисто. Варто зазна-
чити, що на будь-якій стадії процесу свідок 
може залучити представника, що вирішить 
питання надання йому правової допомоги.
Як зазначає В.П. Машика: «Інститут за-

хисту прав та інтересів свідків у криміналь-
ному провадженні є незахищеним, а тому 
свідки відмовляються повною мірою на-
давати інформацію для органу досудового 
розслідування. За допомогою інформації, 
яку свідок повідомить слідчому/дізнава-
чу, останні мають можливість активізувати 
розслідування, встановити осіб, причетних 
до скоєння кримінального правопорушен-
ня» [4, с. 119].
Свідок під час процесуальних дій має 

право користуватись «правовою допомогою 
адвоката, повноваження якого підтверджу-
ються положеннями ст. 50 КПК (свідоцтво 
про право на зайняття адвокатською діяль-
ністю, ордер, договір із захисником або до-
рученням органу (установи), уповноваже-
ного законом на надання безоплатної пра-
вової допомоги) (п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК)» [2]. 
Варто зазначити, захисником у кримі-

нальному провадженні може бути адвокат, 
що здійснює захист обвинуваченого, пі-
дозрюваного, засудженого, виправданого, 
а також особи, відносно якої буде застосо-
вано примусові заходи медичного або ви-
ховного характеру чи питання про засто-
сування цих заходів вирішується, особи, 
щодо якої приймається питання видачі її 
іноземній державі (екстрадиція).
Необхідно відмітити, що важливим 

елементом встановлення правовідносин є 
належне документальне оформлення вза-
ємовідносин представника і його клієнта. 
До документів, що підтверджують повно-
важення на здійснення представництва, 
відносять: «1) свідоцтво про право на за-
йняття адвокатською діяльністю, ордер та 
договір із захисником, або дорученням ор-
гану (установи), уповноваженого законом 
на надання безоплатної правової допомоги 
– якщо представником є особа, яка має пра-
во бути захисником у кримінальному про-

вадженні; 2) копію установчих документів 
юридичної особи – якщо представником є 
керівник юридичної особи чи інша уповно-
важена законом або установчими докумен-
тами особа; 3) довіреність – якщо представ-
ником є працівник юридичної особи, яка є 
учасником провадження» [5].
Згідно із Законом України «Про адво-

катуру та адвокатську діяльність» від 5 лип-
ня 2012 року № 5076-VI. представництво 
розглядається «як вид адвокатської діяль-
ності, що полягає в забезпеченні реалізації 
прав і виконання обов’язків клієнта в ци-
вільному, господарському, адміністратив-
ному й конституційному судочинстві, в ін-
ших державних органах, перед фізичними 
та юридичними особами прав і обов’язків 
потерпілого під час розгляду справ про 
адміністративні правопорушення, а також 
прав і обов’язків потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача у кримі-
нальному провадженні» [6].
Отже, основна функція, яку здійснює 

захисник в кримінальному провадженні, – 
це забезпечення права на захист, надання 
консультацій, роз’яснення ситуації клієнту, 
участь у процесуальних діях разом із клієн-
том, написання відповідних правових до-
кументів і їх подання тощо. 
Як бачимо, захисник є важливим 

суб’єктом кримінального провадження і 
виконує роль посередника у відносинах 
між клієнтом та органом досудового розслі-
дування, судом чи прокуратурою. Учасник 
кримінального провадження також має 
право прийняти рішення і не застосовува-
ти послуги адвоката, або ж залучати його 
на будь-якій стадії кримінального процесу.
Кримінально-процесуальне законодав-

ство містить норми, згідно з якими відбу-
вається представництво неповнолітньої 
особи, а також особи, що визнана недієз-
датною чи обмежено дієздатною. Зокрема, 
у КПК України міститься положення, яке 
передбачає, що у випадку якщо підозрю-
ваним чи обвинуваченим є неповнолітня, 
недієздатна або обмежено дієздатна особа, 
до участі у процесуальних діях разом із нею 
залучається законний представник (ч. 1 ст. 
44 КПК України). Те ж саме стосується ви-
падку, коли потерпілим у кримінальному 
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провадженні є неповнолітній або особа, що 
визнана у встановленому законом порядку 
обмежено дієздатною чи недієздатною (ч. 
1 ст. 59 КПК України). Відповідно до ч. 1 
ст. 64 КПК України: «Якщо цивільним по-
зивачем є неповнолітня особа або особа, 
визнана в установленому законом порядку 
недієздатною чи обмежено дієздатною, її 
процесуальними правами користується за-
конний представник» [2].
КПК України визначає, що законними 

представниками є батьки (усиновлювачі), у 
випадку їх відсутності, тоді опікуни або пі-
клувальники особи, а також інші повноліт-
ні члени сім’ї чи близькі родичі, представ-
ники органів опіки та піклування, установ 
та організацій, під піклуванням чи опікою 
яких перебуває цей неповнолітній, недіє-
здатний або обмежено дієздатний [7].
Відповідно до ч. 1 ст. 63 КПК України 

представниками цивільного позивача чи 
відповідача в кримінальному проваджен-
ні можуть бути: особа, що здійснює захист 
у кримінальному процесі; керівник або ж 
інша особа, уповноважена законом чи уста-
новчими документами, працівник юридич-
ної особи згідно з довіреністю - у випадку, 
якщо цивільним позивачем чи відповіда-
чем виступає юридична особа [2].
Представником юридичної особи у кри-

мінальному провадженні, як правило, може 
бути керівник або інша особа, що уповно-
важена законом чи установчими докумен-
тами, а також працівник цієї юридичної 
особи згідно довіреності, або особа, що має 
право здійснювати захист у кримінально-
му провадженні. Виходячи з цього, можна 
зробити висновок, що юридична особа до-
віреністю може уповноважити свого будь-
якого працівника представляти її інтереси 
у кримінальному провадженні. 
Як зазначає О.В. Якимчук: «Представ-

ництво юридичних осіб у кримінальному 
провадженні слід розглядати у трьох фор-
мах. По-перше, представництво юридич-
них осіб у кримінальному провадженні 
є підінститутом міжгалузевого інституту 
представництва, тобто є сукупністю про-
цесуально-правових норм; по-друге, це 
процесуальна діяльність представника, яка 
є сукупністю юридичних процесуальних 

дій представника, пов’язаних із реалізаці-
єю наданих законодавцем процесуальних 
прав та обов’язків та захистом прав та ін-
тересів юридичної особи, яка є учасником 
кримінального провадження; по-третє, це 
правовідносини, які складаються між юри-
дичною особою, яка є учасником кримі-
нального провадження, її представником, а 
також з іншими учасниками кримінального 
провадження (прокурором, слідчим, обви-
нуваченим тощо) та судом» [8, с. 59]. Окрім 
того, за видом юридичної особи, їх пред-
ставництво в кримінальному провадженні 
можна поділити на: представництво, що 
здійснюється щодо юридичних осіб публіч-
ного та приватного права [9]. 
Підтримуємо думку О. В. Якимчук, що 

кримінально-процесуальне законодавство 
України містить ряд недоліків, що стосу-
ються: «самопредставництва юридичних 
осіб; прав заявника; необмеженої кількості 
представників; підстав здійснення пред-
ставництва юридичних осіб ліквідатором 
чи арбітражним керуючим; відсутності чіт-
ко встановлених вимог до документів, під-
тверджуючих повноваження представника 
юридичної особи; відсутності законодавчих 
підстав для недопуску або відводу представ-
ника юридичної особи, у випадку повідо-
млення його про підозру або за відсутності 
інформації про його місцезнаходження; від-
повідальності представника за невиконан-
ня чи неналежне виконання ним своїх про-
цесуальних обов’язків; обов’язкової участі 
представника юридичної особи; відсутності 
у суду механізму порушення питання про 
притягнення представника юридичної осо-
би до дисциплінарної відповідальності» [8, 
с. 204].

3. Висновки
Як бачимо, представництво фізичних та 

юридичних осіб є однією з гарантій реалі-
зації ними процесуальних прав і обов’язків. 
Крім того, представництво забезпечує ви-
конання завдань кримінального прова-
дження, які передбачені статтею 2 КПК 
України, а саме: охорону прав, свобод і 
законних інтересів суб’єктів кримінально-
го провадження. Здійснення учасниками 
процесуальних дій у кримінальному прова-
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дженні неможливо навіть уявити без засто-
сування інституту представництва.
Отже, представництво – процесуально-

правовий інститут, що містить сукупність 
норм, які регулюють відносини між пред-
ставником і відповідним учасником кримі-
нального провадження, а також процесу-
альна діяльність, мета та функції якої по-
лягають у відстоюванні і забезпеченні прав 
та законних інтересів особи, яку представ-
ляють, наданні правової допомоги, спри-
янні у встановленні сприятливих обставин, 
обґрунтуванні законності вимог у процесі 
здійснення кримінального судочинства.
До основних ознак, що характерні для 

представництва фізичних і юридичних осіб 
у кримінальному провадженні відносять: 
права й обов’язки належать одній особі, а 
здійснюються іншою; представник вчиняє 
визначені законом юридичні дії, які мають 
правове значення для усіх учасників про-
цесуальних правовідносин; він діє від імені 
(фізичної чи юридичної) особи та тільки в 
межах своїх повноважень; у результаті вчи-
нення процесуальних дій правові наслідки 
настають для особи, яку представляють, а 
не для представника.
До особливостей, притаманних пред-

ставництву юридичних осіб, можна відне-
сти: недопустимість одночасної участі пред-
ставника та юридичної особи, яку він пред-
ставляє, у кримінальному провадженні. Ця 
ознака відрізняє цей вид від представни-
цтва фізичних осіб; відносини представни-
цтва юридичних осіб регулюються відпо-
відними нормами КПК, інших правових 
актів; дії, вчинені представником, виража-
ють його волю та вчиняються ним самостій-
но; представник набуває свого правового 
статусу тільки після допуску його до участі 
в кримінальному провадженні; представ-
ництво здійснюється на досудовій стадії і 
у судовому провадженні; наступна особли-
вість - це універсальність представництва 
юридичних осіб у кримінальному прова-
дженні. Адже, крім керівника, представ-
никами юридичної особи в кримінальному 
провадження можуть бути інші особи, що 
уповноважені законом чи установчими до-
кументами (зокрема, арбітражний керую-
чий, розпорядник майна, ліквідатор тощо). 
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FEATURES OF THE 
REPRESENTATION OF NATURAL 

AND LEGAL PERSONS IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS

The Criminal Procedure Code of Ukraine 
does not provide for the defi nition of the 
terms: “representation”, “right to defense”, 
“protection”. However, the issue of represen-
tation in criminal proceedings is considered 
as protection of the rights and legitimate in-
terests of individual subjects acting as partici-
pants in criminal proceedings.

Representation, as a rule, is a procedure of 
involving a lawyer at various stages of the pro-
cess to take appropriate actions to protect the 
rights of participants in criminal proceedings. 
Subjects who receive professional assistance 
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from a defense attorney in criminal proceed-
ings include: victim, suspect, accused, witness, 
minor witness, civil plaintiff and defendant, 
as well as legal entities. The provision of legal 
assistance to each of the mentioned subjects 
is individual in its particularities in connec-
tion with their procedural status, appropriate 
rights and obligations. It should be noted that 
the participation of representatives in criminal 
proceedings plays an important role in mat-
ters such as: obtaining appropriate legal assis-
tance for the participants in the proceedings, 
conducting a legal analysis of the situation and 
establishing the position of the client in order 
to achieve an effective result.

Representation is the implementation of 
procedural actions by a legally defi ned partici-
pant in criminal proceedings on behalf of an-

other person or several persons with the aim 
of protecting their rights and legitimate inter-
ests. A representative should be understood as 
a competent independent subject of criminal 
proceedings, who is specially authorized by 
a certain participant in these proceedings to 
exercise his procedural rights and obligations, 
with the aim of their protection and protec-
tion.

The purpose of the research is a legal anal-
ysis of the specifi cs of providing legal assis-
tance to individuals and legal entities in crimi-
nal proceedings through the representation of 
their rights and legitimate interests.

Keywords: representation, criminal pro-
ceedings, right to defense, legal aid, lawyer, 
subjects of criminal proceedings, natural and 
legal entities.
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ÌÅÄ²ÀÖ²ÉÍÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ßÊ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß 
ÏÎÄÀÒÊÎÂÈÕ ÑÏÎÐ²Â Ì²Æ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÀÌÈ 

ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ Á²ÇÍÅÑÓ (ÑÓÁ’ªÊÒÀÌÈ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²) ÒÀ ÄÅÐÆÀÂÎÞ

Необхідність проведення податкових ре-
форм для досягнення консенсусу між приват-
ним бізнесом та державою є невід’ємною скла-
довою розвитку економіки на сьогодні, оскільки 
проблематика питання щодо оподаткування, 
завжди є актуальною, зміст проблемного пи-
тання виявляється наступним чином: “пред-
ставники державної влади хочуть збільшити 
розмір сплати податків, а суб’єкти підприєм-
ницької діяльності не розуміють навіщо плати-
ти більше”. Для вирішення цього проблемного 
питання важливим є застосування прогресив-
них та ефективних способів та механізмів ви-
рішення спорів, з метою досягнення консенсусу 
між приватним бізнесом та державою, одним 
з яких може стати податкова медіація. 
Такий механізм уже активно використову-

ється у країнах з найрозвинутішими економіка-
ми та верховенством права, серед них Бельгія, 
США, Велика Британія, Нідерланди, Канада, 
Німеччина, досвід яких і використаний у стат-
ті. При цьому, сам інститут медіації вже існує 
в Україні на законодавчому рівні з грудня 2021 
року, тому має величезні перспективи розви-
тку, оскільки імплементовано його не в усі сфе-
ри суспільного життя, а робота над недоліка-
ми Закону за остнній рік була не на часі. Сам 
інститут медіації існував в Україні неформаль-
но з часів незалежності держави, люди завжди 
хотіли знаходити компроміси, при цьому ці 
компроміси мають фіксуватися та мати силу, 
рівну судовому рішенню, щоб ні одна зі сторін не 
мала можливості відходити від домовленостей. 
Так, фактично всі розуміють що є домовленос-
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Вступ
Сьогодні податкова реформа є однією з 

найпріоритетніших у країні в розрізі євроін-
теграційних процесів та боротьби з корупці-
єю заради майбутнього економічного розви-
тку, від якого залежить усе її майбутнє. Од-
ним з напрямків роботи державної політики 

ті в багатьох ситуаціях між державою та біз-
несом, але переважно зараз усі ці домовленості 
є тіньовими та мають корупційну складову, 
має створюватись майданчик, де бізнес зможе 
знаходити компроміси з державою, при цьому 
публічно та справедливо.
Іноземний досвід провідних країн світу роз-

глядається з боку практичного застосування в 
Україні  відповідно до наших реалій сьогодення. 
Визначено позитивні ефекти податкової 

медіації, що мають вплив як на податкові ор-
гани, так і на платників податків. Детально 
проаналізовано позитивні та негативні фак-
тори використання податкової медіації, з ура-
хуванням досвіду зарубіжних країн, у яких пра-
вова практика оподаткування має надзвичайно 
багатий інструментарій альтернативного ви-
рішення податкових спорів між суб’єктами під-
приємницької діяльності та представниками 
державної влади. Розроблено пропозиції щодо 
врегулювання механізму податкової медіації на 
законодавчому рівні.
Ключові слова: медіаційна процедура, по-

даткові спори, платники податків, приватний 
бізнес, суб’єкти підприємницької діяльності. 
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у сфері оподаткування приватного бізнесу це 
створення культури сплати податків, коли 
платити податки буде не для дурнів, а вигід-
но і іміджево. При цьому, держава має мати за 
мету не тільки наповнити казну та покарати 
ухильників, а й мотивувати суб’єктів підпри-
ємницької діяльності не допускати ухилень 
від сплати податків та надати можливість 
переходу на законну організацію роботи та 
виправлення помилок. Одним з напрямків 
підвищення культури сплати податків може 
стати впровадження інституту податкової ме-
діації. Саме комунікація між представниками 
приватного бізнесу представниками органів 
державної влади зможе забезпечити вирішен-
ня проблем вигідно для обох сторін, що може 
стати тим механізмом, завдяки якому приват-
ні підприємці почнуть бути заінтересованими 
у сплаті податків, а держава наповнить каз-
ну та вирішить проблему такого “тіньового” 
приватного бізнесу, через відмову суб’єктів 
підприємницької діяльності від ухилення від 
сплати податків.
Напрям податкової медіації вивчали та до-

сліджували такі вчені: Залуський Ю., Подік І., 
Єфіменко Л., Середа А. та інші. 
Метою дослідження є вивчення інституту 

податкової медіації та міжнародного досвіду 
використання медіаційної процедури вирі-
шення спорів у державній податковій політи-
ці та розгляд шляхів запровадження податко-
вої медіації в Україні.

Результати
Багато в чому активне поширення по світу 

альтернативних способів вирішення податко-
вих спорів пов’язано з розвитком нового під-
ходу організації взаємодії платника податків 
(суб’єктів підприємницької діяльності) та по-
даткового органу, - підходу, який заснований на 
співпраці та пошуку шляхів порозуміння між 
податковим органом та платником податку. 
Цей спосіб називається податковою медіаці-
єю, котра активно впроваджується по всьому 
світу. 
Для розгляду будь-якого питання необ-

хідно почати з дослідження його понятійної 
бази, так в Україні вже існує впроваджене за-
конодавцем поняття медіації.
Медіація - це позасудова добровільна, кон-

фіденційна, структурована процедура, під час 

якої сторони за допомогою медіатора (меді-
аторів) намагаються запобігти виникненню 
або врегулювати конфлікт (спір) шляхом пе-
реговорів (пункт 4 частини першої статті 1 За-
кону України «Про медіацію») [1].
При цьому, законодавчо на сьогодні ніяк 

не впроваджено поняття податкової медіації, 
тому варто звернутися до іноземного досвіду 
та позицій науковців, щоб розібратися з по-
датковою медіацією та її структурою. Так, за 
приклад взято досвід Бельгії.
Процедуру податкової медіації було за-

проваджено у Бельгії у 2007 р., але на практи-
ці до червня 2010 р. вона не працювала через 
юридичні та політичні проблеми, пов’язані 
з проведенням закону в життя. Мета проце-
дури медіації – сприяти зниженню кількості 
оскаржуваних рішень податкових органів. 
Податкове законодавство стає складнішим, і 
державі необхідно зробити все можливе, щоб 
платники податків погодилися з податками, 
які їм треба платити.

1 червня 2010 р. у податковій адміністрації 
засновано Колегію Служби податкової медіа-
ції з однаковою кількістю співробітників, які 
розмовляють нідерландською та французь-
кою мовами. Призначено членів Колегії, які 
керують службовцями колегії – помічниками 
у спорах між податковою службою та платни-
ками податків. Дії членів Колегії Служби по-
даткової медіації абсолютно незалежні: звіль-
нити співробітників можна лише у разі грубих 
порушень, вони не перебувають у прямому 
підпорядкуванні міністра фінансів (податкова 
адміністрація входить до структури міністер-
ства). Тож медіатори є державними службов-
цями, але виступають повністю незалежни-
ми у спорах між податковою та боржником 
(суб’єктом підприємницької діяльності).
Податкова медіація можлива лише після 

початку обов’язкового досудового оскаржен-
ня. Призначений співробітник заслуховує 
обидві сторони, пропонує вирішення пробле-
ми, що виникла, і оформляє рекомендацію, 
яка не має обов’язкової сили для сторін спору. 
При цьому, необхідно при введенні подібних 
норм в Україні пам’ятати законодавчі реалії 
та процедурні строки в податковому праві, 
оскільки строк оскарження до вищестоящого 
органу передбачає усього лише 10 днів з дати 
отримання податкового повідомлення-рішен-
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ня (Згідно з абзацом першим – четвертим п. 
56.3 ст. 56 ПКУ). Така процедура оскаржен-
ня рішень ставить у рамки боржників та дер-
жаву, на думку автора, можливість провести 
медіаційну процедуру має бути наявна неза-
лежно від моменту або етапу оскарження, при 
тому така можливість має бути наявна як для 
податкової, так і для боржника (суб’єкта під-
приємницької діяльності).
Податкова медіація застосовується до всіх 

податків - ПДФО, податку на прибуток, ПДВ, 
реєстраційних зборів, податків на спадщину 
і так далі, крім податків регіонального або 
місцевого рівнів (наприклад, податку на не-
рухомість). Але можливість її використання 
платниками податків у тій чи іншій формі за-
лежить від виду податку.
Заяву про податкову медіацію можна по-

дати у письмовій чи усній формі, використо-
вуючи електронну пошту, факс чи будь-який 
інший вид комунікації. У нашій країні під час 
діджиталізації всіх видів послуг зручно було б 
надсилати податкові повідомлення-рішення 
прямо у Дію, як це відбувається з повістками, 
при цьому з можливістю в один дотик запро-
понувати податкову медіацію чи оскаржити 
таке повідомлення-рішення. 
Колегія Служби податкової медіації має 

право відмовити у прийнятті заяви у випад-
ках, коли очевидна обґрунтованість претен-
зій платника податків або коли платник по-
датків (суб’єкт підприємницької діяльності) 
«не переговорив із податковою адміністра-
цією».
Протягом 15 днів Колегія Служби подат-

кової медіації має визначити, буде заява допу-
щена до розгляду чи ні. Колегія Служби по-
даткової медіації розглядає заяви, беручи до 
уваги принципи об’єктивності, автономності 
та незалежності, та тлумачить факти відпо-
відно до податкового законодавства. Перед 
тим, як видати остаточний висновок, закон 
дозволяє Колегії Служби податкової медіації 
поставити запитання сторонам та попросити 
додаткові документи.
Згодом Служба податкової медіації скла-

дає звіт, який подається обом сторонам (по-
датковій адміністрації та платнику податків). 
Якщо сторони не дійдуть згоди, позиції та за-
уваження, що розходяться, будуть відображе-
ні у звіті.

Найважливіше, що слід зазначити, – Служ-
ба податкової медіації не приймає рішення, її 
звіт не є обов’язковим для сторін, тобто вони 
можуть не враховувати її зауважень та реко-
мендацій. Крім того, позиція Служби подат-
кової медіації не має сили прецеденту та діє 
лише для сторін.
Однак Служба податкової медіації має 

право видати рекомендації не тільки подат-
ковій адміністрації та платнику податків – про 
те, як поводитися при виникненні певної про-
блеми, а й законодавчим органам – щодо май-
бутніх поправок до податкового законодав-
ства (виходячи з принципу «правила повинні 
бути ясними, легко застосовними на практи-
ці»). При цьому Служба податкової медіації не 
тлумачить законодавство.
У звіті Служби податкової медіації містять-

ся рекомендації, як краще організувати подат-
кові органи та що потрібно зробити, щоб кому-
нікація між представниками податкової служ-
би була більш ефективною. Так, наприклад, у 
звіті за 2010 р. запропоновано такі зміни [2].
Такий механізм може значно розвантажи-

ти судову гілку влади та дозволити дійти по-
розуміння ще на досудовому або позасудово-
му етапі. 
Треба розуміти, що зараз механізм досу-

дового врегулювання в Україні повністю не-
діючий, достатньо переглянути статистику 
позитивних рішень в оскарженні податкових 
повідомлень-рішень до вищестоящого орга-
ну, що практично у всіх ситуаціях безкорис-
но, хоча натомість у судовому порядку оскар-
ження рішень від 40 до 70% приймаються на 
користь платника податків (суб’єкта підпри-
ємницької діяльності). При цьому звичайні 
строки оскарження податкового повідомлен-
ня-рішення займають у середньому 40-120 
днів, у судовому порядку у середньому від 3 
до 7 місяців, а іноді і більше. 
Так, введення механізму податкової медіа-

ції дозволить не тільки додати новий механізм 
захисту своїх прав через компромісне рішен-
ня, розвантажить судову систему та дозволить 
пришвидшити розгляд питання [3]. 
Окрім Бельгії, медіація в податковій сфері 

застосовується в таких країнах, як Австралія, 
Велика Британія, Ізраїль, Іспанія, Нідерлан-
ди, Німеччина та США. Обов’язковий поря-
док досудового врегулювання податкових 
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спорів запроваджено в Австралії, Великій 
Британії, Нідерландах і Німеччині, завдя-
ки чому в судовому порядку розглядається 
близько 10% спорів у сфері оподаткування. 
У США за допомогою податкової медіації ви-
рішується більше 85% податкових спорів, а у 
судовому порядку розглядається лише 7%.
Ми маємо можливість виділити найкраще 

з міжнародного досвіду та застосовувати свої 
національні зміни, котрі логічно випливають 
з ментального фону. 
У Нідерландах податкова медіація виріз-

няється безкоштовністю процедури, якщо 
вона ініційована в податковому органі, та не-
залежними медіаторами. Посредником є ме-
діатора, який керується правилами поведінки 
та кодексом етики Нідерландської федерації 
медіаторів як запорука якості.
У США передбачено кілька варіантів при-

мирних процедур: – програму швидкого ви-
рішення спору, програму швидкої медіації 
та програму постапеляційної медіації, також 
діє програма постапеляційної медіації, у якій 
працівник апеляційної інстанції Податкової 
служби вирішує окреслену проблему, при цьо-
му платник податків (суб’єкт підприємницької 
діяльності) має право ініціювати застосування 
медіації для вирішення податкового спору.
Особливістю податкової медіації у Німеч-

чині, котра нам повністю не підходить, є те, 
що медіація не фінансується урядом, а вартість 
послуг медіатора законодавчо не встановлена 
(це питання узгоджується під час укладання 
угоди про надання медіаційних послуг. При-
чиною того, що держава не піклується про це 
питання та його забезпечення, призведе до тієї 
ж практики, як і з судовими спорами, поки ще 
не виникла масована культура відстоювати свої 
права, через витрати на ці питання.
У Великій Британії заявка на застосу-

вання медіації для вирішення спору по-
дається онлайн, участь у процесі медіації є 
обов’язковою для обох сторін, медіатор до-
помагає розглянути всі можливі варіанти 
вирішення конфлікту, але право приймати 
рішення належить лише платнику податків 
(суб’єкту підприємницької діяльності) і пра-
цівнику податкового органу - мабуть найціка-
віший досвід для українських реалій.
У Канаді також можна виділити цікаві 

особливості, а саме конфіденційність не тіль-

ки об’єкта суперечки, але і його комерційної 
інформації, сприяння збереженню партнер-
ських відносин між платниками податків 
(суб’єктами підприємницької діяльності) і по-
датковими органами, письмове оформлення 
(у формі договору) лише досягнення згоди, 
добровільність або обов’язковість залежно від 
провінції, а також функціонування Асоціації 
фіскальної медіації [4].

Висновок
Виходячи з іноземного досвіду податкової 

медіації, де спостерігається позитивна динамі-
ка вирішення спорів між державою та плат-
ником податку (суб’єктом підприємницької 
діяльності), вважаю за необхідне введення в 
Україні механізмів податкової медіації. При 
цьому, для нашої держави не можна застосо-
вувати тільки модель однієї з країн у розрізі 
зарубіжного досвіду. 
Одним із пріоритетних напрямків дій є 

створення служби окремих представників 
податкової медіації, поза Державною по-
датковою службою, котрі будуть проводити 
вирішення спору між податковою службою 
та платником податків (суб’єктом підприєм-
ницької діяльності). Це мають бути саме не-
залежні особи, котрі будуть заінтересовані 
допомогти не тільки податковій службі стяг-
нути податковий борг, а і платнику (суб’єкту 
підприємницької діяльності) вирішити про-
блеми, які призвели до ухилення від сплати 
податків або виділить причини неправоти у 
формуванні боргу податковою службою.
Сама процедура має бути безкоштовною 

та обмеженою в строках (протягом розумного 
строку), оскільки це одразу зацікавить заявни-
ка, який не згоден з боргом, у розрізі відсут-
ності сплати судового збору, та розгляду судо-
вої процедури оспорювання чи стягнення.
Важливо ввести постмедіаційну процедуру, 

щоб вирішення спору було взаємним та всі сто-
рони виконали свої зобов’язання. Також про-
цедура має бути повністю конфіденційною, аж 
до досягнення результату, а сторони не повинні 
мати можливості використовувати інформацію 
досягнуту під час медіаційної процедури надалі 
в судовому порядку, оскільки це може стати ме-
ханізмом для подальших маніпуляцій.
При цьому важливий і досвід Брита-

нії, яка взагалі цю процедуру привела в 
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SUMMARY 
The need for tax reforms to achieve consensus 

between private business and the state is an integral 
component of economic development today, as the is-
sue of taxation is always relevant, the content of the 
problematic issue is as follows: “representatives of the 
state authorities want to increase the amount of tax pay-
ments , and business entities do not understand why 
they should pay more.” To solve this problematic issue, 
it is important to use progressive and effective methods 
and mechanisms of dispute resolution, with the aim of 
reaching a consensus between private business and the 
state, one of which can be tax mediation.

Such a mechanism is already actively used in coun-
tries with the most developed economies and the rule of 
law, including Belgium, the USA, Great Britain, the 
Netherlands, Canada, and Germany, whose experience 
is used in the article. At the same time, the institution 
of mediation itself has already existed in Ukraine at the 
legislative level since December 2021, therefore it has 
great prospects for development, since it has not been 
implemented in all spheres of public life, and the work 
on the shortcomings of the Law for the last year was not 
on time. The institution of mediation itself has existed 
informally in Ukraine since the independence of the 
state, people have always wanted to fi nd compromises, 
while these compromises should be fi xed and have the 
same force as a court decision, so that none of the par-
ties has the opportunity to deviate from the agreements. 
Yes, in fact, everyone understands that there are agree-
ments in many situations between the state and busi-
ness, but mostly now all these agreements are shadowy 
and have a corruption component, a platform must be 
created where business can fi nd compromises with the 
state, at the same time publicly and fairly.

The foreign experience of the world’s leading coun-
tries is considered from the point of view of practical 
application in Ukraine in accordance with our present 
realities.

The positive effects of tax mediation, which have 
an impact on both tax authorities and taxpayers, have 
been identifi ed. The positive and negative factors of the 
use of tax mediation are analyzed in detail, taking into 
account the experience of foreign countries, in which 
the legal practice of taxation has an extremely rich tool-
kit for alternative resolution of tax disputes between 
business entities and representatives of state authorities. 
Proposals for regulating the tax mediation mechanism 
at the legislative level have been developed.

Keywords: mediation procedure, tax disputes, tax-
payers, private business, business entities.

обов’язковість, коли обидві сторони протягом 
обмеженого строку при заявці однієї зі сторін 
зобов’язані брати участь у процедурі медіації. 
Так, медіаційна процедура стає не просто од-
ним із варіантів у механізмі розгляду спорів, 
а держава вже стимулює мирні домовленості 
між собою та платниками податку (суб’єктом 
підприємницької діяльності). 
Звичайно, важливо діджиталізувати вка-

зану послугу, кожен має мати в наявності мож-
ливість ініціювати медіаційну процедуру заяв-
кою онлайн. При такому розкладі платники 
податків (суб’єкти підприємницької діяльнос-
ті) матимуть відкритий доступ до викорис-
тання медіаційної процедури та з будь-якого 
місця, зможуть, враховуючи різні життєві си-
туації, скористатися можливістю проведення 
процедури в режимі офлайн або ж дистанцій-
но, враховуючи свої умови роботи та життєві 
обставини, які безпосередньо впливають на 
організацію роботи в умовах сьогодення.
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ÖÈÂ²ËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß Â²ÄÍÎÑÈÍ 
Ç ÍÀÄÀÍÍß ÏÎÑËÓÃ Ó ÑÔÅÐ² ÏÑÈÕ²×ÍÎÃÎ 

ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ ÏÑÈÕÎÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ

Стаття присвячена дослідженню питань цивіль-
но-правового забезпечення регулювання сфери надання 
психологічної допомоги в умовах такого нового та неочі-
куваного виклику для всієї цивілізованої спільноти, як по-
вномасштабна війна в Україні. Військова інтервенція рф 
загострила проблеми у сфері охорони психічного здоров’я 
(спричинила глибокі, складні та стійкі психічні травми 
у людей), що потребує посилення глобальної підтримки 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки всіх, 
хто переживає війну. 

У публікації проаналізовані інституційні зміни сис-
теми психічного здоров’я України та обґрунтовано важ-
ливість ефективного правового регулювання організації 
процесу надання психологічної допомоги. 

Представлений комплексний огляд та надана оцінка 
чинної нормативно-правової бази, що регламентує відно-
сини з надання послуг у сфері психічного здоров’я та пси-
хосоціальної підтримки під час воєнних дій. Виокремлено 
важливість створення дієвої моделі надання психологіч-
них послуг для окремих категорій громадян соціального 
характеру (діти; здобувачі освіти; особи, які звільняються 
або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, чле-
нам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (помер-
лих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) 
Захисників та Захисниць України), що постраждали вна-
слідок воєнної агресії; внутрішньо переміщені особи; особи, 
постраждалі від насильства тощо) під час воєнного стану.

Виокремлено особливості цивільно-правового регу-
лювання надання психологічних послуг. Представлений 
багатокомпонентний підхід до розуміння категорій 
«послуга у сфері психічного здоров’я», «психологічна по-
слуга», «послуга з психосоціальної підтримки», «послуги з 
психологічної допомоги та реабілітації», «психосоціальна 
послуга» за яким, у загальному розумінні, формою реалі-
зації конституційного права людини на охорону здоров’я 
є право на медичну послугу, яка спрямована на особис-
те немайнове благо особи – здоров’я, а в спеціальному 
сенсі - з огляду на існуючу загрозу психічному здоров’ю 
людини внаслідок збройної агресії росії та оголошення в 
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Україні воєнного стану - право на психологічну послугу є 
невід’ємною складовою права на охорону здоров’я, зокрема 
психічне, та спрямоване на забезпечення благополучного 
стану людина, за яким вона може реалізувати власний 
потенціал, впоратися із життєвими стресами, продук-
тивно та плідно працювати, а також робити внесок у 
життя своєї спільноти.

Резюмуючи визначені основні вектори осучаснення 
законодавства у сфері надання психологічної допомоги в 
умовах повномасштабної війни та зростаючого попиту 
населення на психологічні послуги, зокрема, автором об-
ґрунтував необхідність унормування понятійно-катего-
ріального апарату у сфері надання психологічної допомо-
ги; чіткої регламентації порядку, форм та видів послуг у 
сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. 
Інтегрування психологічної підтримки в усі сфери жит-
тєдіяльності людини потребує також належної правової 
регламентації відносин у сфері здійснення професійної 
немедичної діяльності компетентних психологів з на-
дання психологічних послуг; чітке формулювання пра-
вового модусу суб’єктів цих відносин; розмежування сфер 
платної та безоплатної психологічної допомоги; визна-
чення стандартів якості послуг; унормування низки ор-
ганізаційно-правових питань (саморегулювання, серти-
фікація, ліцензування, відповідальність та ін.).

Вбачається, що розв’язання сформульованих у пу-
блікації науково-теоретичних та практичних проблем 
повинно ґрунтуватись на балансі інтересу людини та 
суспільства (аналіз поточних потреб населення та про-
гнозування, як вони можуть зростати, з урахуванням 
впливу наслідків війни на психіку людей). Такий підхід 
відповідатиме запиту українців на дотримання фунда-
ментальних принципів громадянського суспільства та 
впровадження європейського досвіду регулювання при-
ватноправових відносин.

Ключові слова: психічне здоров’я, медична допомо-
га, послуги, медичні послуги, психосоціальна підтримка, 
послуги з охорони психічного здоров’я, психологічна допо-
мога, психологічні послуги, психотерапевтичні послуги, 
психолог, соціальні послуги. 
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Постановка проблеми
Прагнення України до розбудови ці-

лісної та ефективної системи охорони пси-
хічного здоров’я, яка б функціонувала в 
єдиному міжвідомчому просторі та, відпо-
відно, забезпечувала якісне життя людини 
для нашої країни не є новим гаслом. Сво-
го часу на нормативному рівні у Концепції 
розвитку охорони психічного здоров’я в 
Україні на період до 2030 року, схваленій роз-
порядженням КМУ від 27.12.2017 р. № 1018-р 
[1], уже були окреслені основні компонен-
ти проблеми у сфері охорони психічного 
здоров’я в Україні. Однак, сучасні виклики, 
обумовлені спочатку пандемією коронові-
русної хвороби, а потім повномасштабним 
вторгненням рф, особливо на тлі тотальної 
цифровізації всіх сфер суспільного життя, 
лише загострили потребу розбудови мо-
дерної вітчизняної моделі системи психо-
логічного здоров’я та психологічної допо-
моги, яка б охоплювала якісні психологічні 
послуги, запит на які сьогодні є надзвичай-
но високим. Адже війна, що створює реаль-
ні загрози життю, здоров’ю, майну людини, 
беззаперечно, є стресом, причиною знерво-
ваності, тривоги і т.п. для всіх пересічних 
громадян. Вбачається, що саме військова 
агресія росії стала тим каталізатором, що 
змінив загальнодержавну візію на психічне 
здоров’я та психологічну допомогу, психо-
логічні послуги, взагалі. 
Низький пріоритет психічного здоров’я 

та неефективність державної системи охо-
рони психічного здоров’я, який спосте-
рігався впродовж останніх років наразі 
змінився активними ініціативами та за-
гальною переоцінкою питання ментально-
го здоров’я населення. Підтвердженням 
інституційних змін системи психічного 
здоров’я стали динамічні нормотворчі про-
цеси щодо врегулювання відносин з надан-
ня психологічної допомоги, що, на нашу 
думку, безпосередньо пов’язані з оголо-
шенням в Україні воєнного стану. Зокрема, 
нещодавно на 75-й сесії Всесвітньої асамб-
леї охорони здоров’я (надалі - ВООЗ), пер-
шою леді країни була репрезентована На-
ціональна програма психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки (надалі - Про-
грама), мета якої створення української 

моделі системи психічного здоров’я та пси-
хосоціальної підтримки, а підґрунтям цієї 
Програми мають стати засадничі світові 
принципи та стандарти. З-поміж основних 
завдань, визначених Програмою, є розбу-
дова ефективної системи якісних і доступ-
них послуг із психічного здоров’я. Окрім 
того, впродовж 2022 року була прийнята 
низка нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на унормування відносин з надання 
психологічної допомоги як в окремих сфе-
рах, так і щодо окремої категорії громадян. 
З цього приводу слід зазначити, що наразі 
в Україні триває відкритий відбір суб’єктів 
надання послуг із психологічної реабіліта-
ції для ветеранів і членів їх сімей, активно 
удосконалюються сфера психологічних по-
слуг і соціально-педагогічного патронажу 
суб’єктів навчально-виховного процесу для 
всіх закладів освіти.
Варто також звернути увагу на той чин-

ник, що в Україні тривалий час у питаннях 
надання психологічної допомоги панує 
певний нігілізм щодо розуміння змісту пси-
хологічної допомоги взагалі, та диферен-
ціації психологічних, психотерапевтичних 
та психіатричних послуг, так само щодо 
визначення суб’єктів їх надання, методів, 
форм, зокрема. 
Враховуючи вищевикладене, комплек-

сне висвітлення теоретико-прикладних 
проблем розбудови ефективної модерної 
системи надання послуг із надання послуг 
у сфері психічного здоров’я та психосоці-
альної підтримки крізь призму тривалої 
військової агресії з боку рф є надзвичайно 
актуальним питанням як у юридичній на-
уці, так і в галузі психології та психотерапії, 
педагогіки, публічного управління тощо. 

Стан опрацювання цієї проблематики
Мультидисиплінарна природа окре-

мих аспектів досліджуваної проблеми під-
тверджена значною низкою наукових до-
сліджень. Певні питання надання психо-
логічних послуг досліджувались у роботах 
фахівців у галузі психології, психотерапії та 
психіатрії, педагогіки і соціології. У юри-
дичній площині сфера психологічних по-
слуг у контексті права на медичну допомогу 
та медичні послуги розглядалась у працях 
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С. Б. Булеци, А.А. Герц, В.В. Горбунової, 
Є.В. Карпенка, Р.А. Майданика, Г. Миро-
нової, М.В. Менджул, Н.Б. Побіянської, 
О.С. Пояснюк, В.О. Савченка, І.Я. Сенюти, 
В.Ю. Стеценко, Р.О. Стефанчука, Н.С. Хат-
нюк, Є.О. Харитонова та ін. Проте питання 
оцінки ефективності правового регулюван-
ня відносин з надання психологічних по-
слуг у надзвичайно складних умовах війни 
потребує додаткового аналізу. Окрім того, 
сьогодні бракує наукових досліджень ци-
вільно-правового регулювання відносин з 
надання психологічної допомоги, зокрема, 
професійних психологічних послуг різним 
категоріям отримувачів послуг.

Мета статті на підставі аналізу чинного 
та перспективного законодавства, що ре-
гламентує порядок надання психологічної 
допомоги, – здійснити науково-теоретичну 
оцінку теоретико-прикладних аспектів до-
сліджуваної проблеми, з конкретними про-
позиціями по удосконаленню законодав-
ства та формулюванням авторської дефіні-
ції психологічної допомоги та визначенням 
цивільно-правової природи психологічної 
послуги як об’єкта правовідносин.

Виклад основного матеріалу
Психічне травмування у людей, які жи-

вуть в умовах війни, що стало масовим яви-
щем в Україні, є беззаперечним фактом. 
Навіть люди із високим рівнем стресостій-
кості не можуть не відчути вплив війни. За 
таких умов запит на психологічну допомо-
гу є надзвичайно високим, а професійність 
та доступність отриманих послуг з віднов-
лення та збереження психічного здоров’я 
не менше важливі, ніж якісні стандарти та 
протоколи щодо надання медичних послуг 
зі збереження фізичного здоров’я.
Досліджуючи питання створення сучас-

ної моделі надання психологічних послуг 
в межах цієї публікації, вбачається доціль-
ним зупиниться на науково-теоретичному 
осмисленні основних категорій досліджува-
ної сфери суспільних відносин. Варто зупи-
ниттись на розумінні самого поняття «пси-
хологічна допомога». 
Слід зазначити, що в Україні наразі від-

сутній спеціальний закон (на кшталт Зако-

нів України «Про психіатричну допомогу» 
чи «Про соціальні послуги»), який би без-
посередньо визначав організаційно-право-
ві засади провадження діяльності з надан-
ня професійних психологічних послуг осо-
бами із вищою немедичною освітою (магіс-
терським ступенем за фахом «психологія») 
та унормував відносини з надання психоло-
гічної допомоги населенню.
Ідея прийняття спеціального норматив-

ного акта у цій сфері не є новою для науко-
вої психологічної та юридичної спільноти. 
На відсутності комплексної системи пере-
вірки відповідності психологів кваліфіка-
ційним вимогам на різних етапах їх про-
фесійної діяльності та необхідності норма-
тивного врегулювання ліцензування/сер-
тифікації психологічної допомоги, а також 
визначенні гарантій захисту прав клієнтів, 
що в подальшому стане найкращим резуль-
татом психологічного втручання, наголо-
шував у своїх фундаментальних досліджен-
нях С.І. Яковенко [2, с. 12]. 
Свого часу розробкою проєкту Закону 

України «Про надання психологічної до-
помоги населенню» (надалі - Проєкт) за-
ймалась робоча група під керівництвом 
дійсного члена НАПН України, д.псих.н., 
проф. С. Максименка, до складу якої також 
увійшли досвідчені науковці, психологи і 
юристи [3, c. 2].
У Проєкті була запропонована наступна 

дефініція поняття «психологічна допомо-
га»: «… - це професійна психологічна під-
тримка та сприяння, що надаються людині, 
сім’ї або групі осіб з метою вирішення їхніх 
психологічних проблем, подолання склад-
ної психологічної ситуації, сприяння соці-
альній адаптації, саморозвитку, самореалі-
зації, реабілітації тощо ...» [3, с. 6].
Більш розгорнуте визначення містить-

ся у Проєкті Наказу МОЗ України «Про 
затвердження Порядку надання психоло-
гічної допомоги», що був нещодавно пред-
ставлений для громадського обговорення: 
«… психологічна допомога – різновид до-
помоги у сфері охорони здоров’я з метою 
профілактики чи лікування розладів психі-
ки та поведінки, подолання складних жит-
тєвих обставин чи вирішення інших про-
блем психічного здоров’я, яка надається у 
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формі психотерапії, психологічної консуль-
тації, першої психологічної допомоги, кри-
зового психологічного втручання, психо-
логічного втручання низької інтенсивності 
чи психологічної реабілітації…» [4]. Слід 
зауважити, що в пояснювальній записці до 
цього проєкту наказу розробники помил-
ково формулюють мету прийняття акта як 
удосконалення організації та забезпечення 
потреб населення в отриманні послуг з пси-
хіатричної допомоги та реабілітації. Наразі 
організаційно-правові засади надання саме 
психіатричної допомоги вже врегульовані 
на рівні спеціального Закону України «Про 
психіатричну допомогу». Тому певний ні-
гілізм щодо диференціації психологічної, 
психотерапевтичної, психіатричної допо-
моги та розумінні змісту такої діяльності, та 
суб’єктів надання такої допомоги зустріча-
ється не лише в пересічних громадян.
Вищеназваним проєктом наказу також 

запропоновано скасування Наказу МОЗ 
України від 15.04.2008 р. № 199 «Про за-
твердження Переліку методів психоло-
гічного і психотерапевтичного впливу» 
(надалі - Перелік) [5], який, на думку про-
фесійних психологів, є архаїчним та не від-
повідає сучасним стандартам та методам 
психологічної допомоги. Така пропозиція 
є слушною та не викликає зауважень. На-
разі у досі чинному Переліку відсутнє нор-
мативне розуміння поняття «психологічна 
допомога», а йдеться про ісучасні методи 
психологічного і психотерапевтичного 
впливу, як спрямовані дії на психіку люди-
ни, усвідомленого або неусвідомленого ха-
рактеру за допомогою переконання, психо-
логічного преформування або сугестії для 
формування певної системи уявлень, дій та 
відношень, які суб’єктивно сприймаються 
особою як особисто приналежні [5].
Аналіз чинного законодавства дає мож-

ливість провести порівняльно-правовий 
аналіз чинних нормативних дефініцій по-
няття «психологічна допомога» із запропо-
нованими у проєктах відповідних норма-
тивно-правових актів. Зокрема, за чинною 
Постановою КМУ від 29.11.2022 р. № 1338, 
якою гарантовано надання безоплатної 
психологічної допомоги ветеранам та чле-
нам їх сімей, психологічна допомога – це 

діяльність, спрямована на професійну до-
помогу особі, яка має ризик розвитку роз-
ладів психіки та поведінки, сприяння осо-
бі в психосоціальній адаптації до зміненої 
життєвої ситуації, осмисленні її досвіду, 
розширенні самоусвідомлення та можли-
востей самореалізації, а також допомогу 
з метою розв’язання психологічних про-
блем, зумовлених складними життєвими 
обставинами, кризовим станом, надзвичай-
ною ситуацією та/або катастрофою, воєнни-
ми діями [6].
Відповідно до оновленого Класифікато-

ра медичних інтервенцій НК 026:2021 [7] 
психологічну допомогу віднесли до реабілі-
таційної і паліативної допомоги, тому варто 
також проаналізувати дефініцію психоло-
гічної допомоги за спеціальним законодав-
ством.
Згідно з ч. 1. ст. 1 Закону України «Про 

реабілітацію у сфері охорони здоров’я» пси-
хологічна допомога в реабілітації - діяль-
ність, спрямована на відновлення та під-
тримку функціонування особи у фізичній, 
емоційній, інтелектуальній, соціальній та 
духовній сферах із застосуванням методів 
психологічної та психотерапевтичної допо-
моги у формах психотерапії, психологічно-
го консультування або першої психологіч-
ної допомоги [8].
Отож, слід констатувати відсутність у 

чинному та перспективному законодавстві 
єдиної загальноприйнятної дефініції, яка 
б охоплювала основні ознаки цього виду 
допомоги. На нашу думку, такими ознака-
ми психологічної допомоги мають стати, у 
першу чергу, професійність. У Проєкті та 
Постанові КМУ від 29.11.2022 р. № 1338 
є вказівка на цю ознаку «професійна пси-
хологічна підтримка» / «діяльність, спря-
мована на професійну допомогу», що ж до 
проєкту наказу МОЗ України, то в запро-
понованому визначенні йдеться лише про 
певний різновид допомоги у сфері охоро-
ни здоров’я. Саме професійність надавачів 
психологічних послуг є гарантією якос-
ті надання психологічної допомоги, тому 
встановлення чітких кваліфікаційних ви-
мог також потребує нормативного врегу-
лювання. По-друге, це діяльність з надан-
ня психологічних послуг, що спрямована 
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на відновлення та збереження психічного 
здоров’я. З цього приводу варто зазначити, 
що в міжнародно-правових актах визна-
ється право кожної людини на найвищий 
досяжний рівень фізичного і психічного 
здоров’я, що підтверджує тезу про важли-
вість психічного здоров’я.
На нашу думку, психологічна допомога 

– це вид професійної діяльності, що вклю-
чає комплекс психологічних послуг, спря-
мованих на профілактику, діагностику, лі-
кування психічних розладів, реабілітацію з 
метою відновлення та збереження психіч-
ного здоров’я.
Не випадково в авторській дефініції 

нами запропоновано замінити невичерп-
ний перелік форм психологічної допомоги 
терміном «психологічні послуги». Вбача-
ється, що така конструкція більш вдало від-
дзеркалює зміст цього виду допомоги. 
Не применшуючи значення та науко-

вий доробок розробників Проєкту, які за-
значали, що прийняття закону унормує 
відносини у сфері надання психологічних 
послуг, жодної згадки про психологічні по-
слуги, а тим паче нормативної дефініції ав-
торами законопроєкту не запропоновано. 
Аналіз чинного та перспективного законо-
давства у досліджуваній сфері суспільних 
відносин дає підстави стверджувати, що 
саме питання про психологічні послуги є 
наріжним каменем. У нормативно-право-
вих актах, що регламентують відносини з 
надання психологічної допомоги хаотично 
застосовуються термінологічний ряд: пси-
хологічні послуги, послуги з охорони пси-
хічного здоров’я, психосоціальні послуги, 
послуги з психіатричної допомоги та реабі-
літації, послуги з психологічної допомоги, 
при цьому жодних визначень та критеріїв 
їх розмежування не пропонується.
Свого часу нормативна дефініція пси-

хологічних послуг містилась у ст. 5 Зако-
ну України «Про соціальні послуги» від 
19.06.2003 р. (втратив чинність): « … пси-
хологічні послуги - надання консультацій з 
питань психічного здоров’я та поліпшення 
взаємин із соціальним оточенням, застосу-
вання психодіагностики, спрямованої на 
вивчення соціально-психологічних харак-
теристик особистості, з метою її психологіч-

ної корекції або психологічної реабілітації, 
надання методичних порад…» [9]. У чин-
ному Законі України «Про соціальні послу-
ги» від 19.01.2019 р. [10], який регламентує 
відносини з надання соціальних послуг (у 
тому числі і психологічних), фінансування 
яких здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів, спеціальних 
фондів, коштів підприємств, установ та ор-
ганізацій, плати за соціальні послуги тощо, 
такого виду соціальної послуги, як психо-
логічна, на відміну від попереднього зако-
ну, взагалі не виокремлено. 
Науково-теоретичне розуміння психоло-

гічних послуг представлено за результатами 
дисертаційного дослідження О.С. Пояснік, 
яка пропонує тлумачити психологічні/пси-
хотерапевтичні послуги як професійну неме-
дичну діяльність компетентного психолога/
психотерапевта, що спрямована на надання 
клієнту психологічної чи психотерапевтич-
ної допомоги, що включає психологічну 
профілактику, психологічну діагностику, 
психологічну терапію та, у необхідних ви-
падках, – післяпсихотерапевтичний нагляд 
з метою забезпечення стану врівноваженос-
ті та гармонії психіки клієнта [11, с. 15]. 
На нашу думку, висновки, сформульо-

вані дослідницею, виключають можливість 
надання таких послуг іншими особами, на-
приклад, особами з вищою медичною осві-
тою, адже психологічні/психотерапевтичні 
послуги можуть надаватись особами з ме-
дичною освітою, тому ознака – немедична 
діяльність компетентного психолога/психо-
терапевта не може бути кваліфікуючою для 
цього виду послуг.
Варто зазначити, що така законодавча 

прогалина в чіткому тлумаченні поняття 
«послуга» зумовлює стан правової неви-
значеності в розумінні сутності послуг як 
об’єкта цивільних прав, спричиняє появу 
різних поглядів на послугу як об’єкт ци-
вільних прав. Зауважуємо, що після при-
йняття ЦК України, закріплення правово-
го регулювання послуги як об’єкта цивіль-
них прав, наукові пошуки у цьому напрямі 
тривають, що зумовлено процесами вдо-
сконалення міжнародно-правових інститу-
цій, пов’язаних із впровадженням глобаль-
них цифрових змін [12].
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Розглядаючи послугу взагалі як благо, 
що слугує задоволенню потреб замовника 
послуги, сучасні психологічні послуги набу-
вають нового змісту під впливом такого не-
передбачуваного виклику, як війна. Про-
блеми, з якими стикнулися пересічні укра-
їнці, потребують нових підходів та розбу-
дови нової моделі взаємин між психологом 
та отримувачем послуг задля забезпечення  
психічного здоров’я людини.
Резюмуючи викладене, відмітимо, що 

психологічна послуга є об’єктом цивільних 
прав та відповідає всім узагальнювальним 
рисам, притаманним цивільним послугам 
як об’єктам, але характеризується специ-
фічними ознаками, що вирізняють її поміж 
інших видів послуг, зокрема:

- спрямованість дій послугонадавача на 
задоволення потреби споживача послуги в 
особливих нематеріальних духовних бла-
гах – відновлення та збереження психічно-
го здоров’я;

- з метою забезпечення належного ви-
конання зобов’язань з надання психоло-
гічних послуг в окремих галузях (напри-
клад освіта) розроблені стандарти та алго-
ритми дій;

- сфера надання психологічних послуг 
– галузь поєднує приватні та публічні від-
носини, але відносини, що ґрунтуються на 
засадах юридичної рівності, слід кваліфіку-
вати як цивільно-правові.
Отож, як у нормативних актах слід кон-

статувати відсутність єдиної правової пози-
ції щодо трактування понять «психологічна 
допомога» і «психологічна послуга», так і в 
наукових розробках панує дискусійність з 
цього приводу.

Висновки
Незважаючи на масштабність і склад-

ність проблеми, адже сьогодні значна кіль-
кість українців потребує психологічної до-
помоги, а розлади психічного здоров’я за-
лишаються основним фактором захворюва-
ності та інвалідності серед населення світу, 
вітчизняна система надання психологічних 
послуг різним категоріям отримувачів по-
слуг динамічно розбудується, оновлюється 
спеціальна нормативна база, стартує за-

гальнонаціональна ініціатива із зміцнення 
психічного здоров’я.
Наразі слід констатувати відсутність 

загальноприйнятного, уніфікованого як 
нормативного, так і науково-теоретично-
го трактування психологічної допомоги 
та психологічної послуги. Якнайшвидше 
унормування відносин з надання психо-
логічних послуг, виокремлення психоло-
гічної допомоги у сфері охорони здоров’я 
поміж інших видів, чітка конкретизація ви-
дів психологічних послуг, запровадження 
стандартів надання психологічної допомо-
ги, конкретизація суб’єктів з визначенням 
їх правових модусів на рівні спеціального 
Закону України «Про психологічну допо-
могу» сприятиме забезпеченню доступності 
психологічних послуг та сприятиме роз-
будові сучасної моделі надання якісних та 
професійних психологічних послуг. 
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I. Svitlak 
CIVIL LAW REGULATION OF RELA-

TIONS IN THE PROVISION OF SERVIC-
ES IN THE FIELD OF MENTAL HEALTH 

AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT
Article is devoted to the study of civil law 

regulation of the sphere of psychological as-
sistance in the conditions of such a new and 
unexpected challenge for the entire civilized 
community as a full-scale war in Ukraine.

The military intervention of the Russian 
Federation has exacerbated mental health 
problems (caused deep, complex and persis-
tent mental trauma in people), which requires 
strengthening of global support for mental 
health and psychosocial support for all those 
who are experiencing war.

The publication analyzes institution-
al changes in the mental health system of 
Ukraine and substantiates the importance of 
effective legal regulation of the organization 
of the process of providing psychological as-
sistance.

The article provides a comprehensive 
overview and assessment of the current legal 
framework governing the provision of mental 
health and psychosocial support services in 
times of war.

The importance of creating an effective 
model of psychological services for certain cat-
egories of citizens of social nature (children; 
students; persons discharged or released from 
military service, war veterans, persons with 
special services to the Motherland, family 
members of such persons and family members 
of deceased war veterans and family members 
of deceased defenders of Ukraine) who suf-
fered as a result of military aggression; inter-
nally displaced persons; persons affected by 
violence, etc.

The author highlights the features of civil 
law regulation of psychological services, pres-
ents a multicomponent approach to under-
standing the categories of “mental health ser-
vice”, “psychological service”, “psychosocial 
support service”, according to which, in a gen-
eral sense, the form of realization of the con-
stitutional human right to health care is the 
right to a medical service aimed at the person-
al non-property benefi t of a person - health, 
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and in a special sense - in view of the existing 
threat to human mental health as a result of 
the armed aggression of Russia and the dec-
laration of martial law in Ukraine - the right 
to psychological services is an integral part of 
the right to health care, in particular mental 
health, and is aimed at ensuring a well-being 
of a person, in which he or she can realize his 
or her own potential, cope with life stresses, 
work productively and fruitfully, and contrib-
ute to the life of his or her community.

Summarizing, the main vectors of modern-
ization of legislation in the fi eld of psychologi-
cal assistance in the conditions of a full-scale 
war and the growing demand of the popula-
tion for psychological services are identifi ed, 
in particular, the author substantiates the 
need to standardize the conceptual and cate-
gorical apparatus in the fi eld of psychological 
assistance; clear regulation of the procedure, 
forms and types of services in the fi eld of men-
tal health and psychosocial support.

The integration of psychological support 
into all spheres of human life also requires 
proper legal regulation of relations in the 
fi eld of professional non-medical activities of 

competent psychologists in the provision of 
psychological services; clear formulation of 
the legal modus operandi of these relations; 
delimitation of the spheres of paid and free 
psychological assistance; defi nition of quality 
standards for services; regulation of a number 
of organizational and legal issues (self-regula-
tion, certifi cation, licensing, liability, etc.).

It is believed that the solution of scientifi c, 
theoretical and practical problems formulated 
in the publication should be based on the bal-
ance of human and social interests (analysis 
of the current needs of the population and 
forecasting how they may grow, taking into ac-
count the impact of the consequences of the 
war on the psyche of people). This approach 
will meet the demand of Ukrainians for the 
observance of fundamental principles of civil 
society and the implementation of European 
experience in the regulation of private law re-
lations.

Keywords: mental health, medical care, 
services, medical services, psychosocial sup-
port, mental health services, psychological 
care, psychological services, psychotherapeu-
tic services, psychologist, social services.
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ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ ÙÎÄÎ ÍÀÄÀÍÍß 

ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ Ó ÑÔÅÐ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ 
ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ ÐÅ×ÎÂÈÕ ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ

Зазначена стаття присвячена висвітлен-
ню правової основи надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно. Розглянуто законодавчі та підзаконні 
акти, що регулюють надання публічних послуг 
в діяльності органів виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування та виокремлено норма-
тивно-правові акти, що регулюють надання 
публічних послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно.
Правові акти, які регулюють суспільні від-

носини надання публічних послуг суб’єктами 
публічної адміністрації у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно, кла-
сифіковано за: юридичною силою (закони Укра-
їни, підзаконні нормативні акти); об’єктом 
регулювання (ті, які регулюють поведінку лю-
дей, визначають права й обов’язки суб’єктів 
звернення щодо надання публічних послуг як 
учасників адміністративно-правових відно-
син; та ті, які визначають правовий статус 
підрозділів державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно); предметом регулювання 
(нерухоме майно (квартира, будинки, гаражі 
тощо); консультаційна допомога, довідкова та 
інформаційна робота, оформлення матеріалів 
з питань нерухомого майна).
На підставі аналізу нормативно-правових 

актів до основних прогалин у правовому регу-
люванні надання публічних послуг суб’єктами 
публічної адміністрації у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно у цьо-
му напрямі віднесено: відсутність концепції 
надання публічних послуг підрозділами з дер-
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жавної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно; нормативна незакріпленість критері-
їв оцінювання ефективності якості надання 
публічних послуг діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації; порушення принципів надання 
публічних послуг, колізії в нормативно-право-
вому регулюванні надання публічних послуг у 
сфері державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно тощо
Ключові слова: власність, державна реє-

страція, державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно, нормативно-правовий акт, 
публічна послуга.

Вступ
В умовах оголошеного напряму децен-

тралізації місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації в Україні вимага-
ється проведення реформування системи 
публічних послуг, спрощення процедури їх 
надання. Суб’єктам звернення за отриман-
ням публічних послуг у сфері державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме майно 
є фізична особа, яка вступає у відносини з 
органами публічної адміністрації з метою 
захисту свого права на власність, а саме під 
час державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, визнання права власності 
на гараж, визнання права власності на до-
моволодіння, визнання права власності на 
кооперативну квартиру тощо. 
Втім аналіз видів публічних послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно, що надаються відпо-
відним суб’єктам (фізичним та юридичним 
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особам), характеризується низьким рівнем 
розробки та певною невизначеністю регла-
менту надання таких послуг, не зважаючи 
на численні реформаційні процеси, що по-
стійно відбуваються в цій сфері. 
Під час надання публічних послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно на сьогодні існують 
проблеми, які потребують нагального ви-
рішення: непрофесійність державних 
службовців, які надають публічні послуги 
у сфері державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно; самовільне тлумачен-
ня нормативно-правових актів; неможли-
вість застосування реальних важелів впли-
ву, у т. ч. притягнення до відповідальності 
службовців, які надають зазначені публічні 
послуги тощо. Крім того, під час надання 
публічних послуг у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно 
існує можливість виникнення корупційних 
ризиків, подолання яких повинно стати не 
лише практичним завданням діяльності 
суб’єктів публічного адміністрування, але 
й об’єктом проведення в Україні комплек-
сних наукових досліджень дисертаційного 
та монографічного рівнів.
Громадяни у відносинах із владою є не 

прохачами, а суб’єктами звернення послуг. 
До того ж держава в особі публічно-влад-
них органів орієнтується на потреби особи, 
так само як у приватному секторі надавачі 
публічних послуг орієнтуються на потреби 
споживача, його запити та очікування [19, 
с. 23].
У зв’язку з цим у науковій літературі 

починають звертати увагу на діяльність ви-
конавчої влади щодо надання публічних 
послуг, оскільки цей напрямок становить 
найважливішу складову управлінської ді-
яльності, походить від загального змісту 
державного управління, становить змістову 
характеристику діяльності тощо.
Однак питанням розгляду право-

вої основи надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері 
державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно майже не вивчалося. 

Метою цієї статті є розгляд норматив-
но-правових актів надання публічних по-

слуг суб’єктами публічної адміністрації з 
державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно. 

Виклад основного матеріалу
Відповідно до ст. 3 Конституції України 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави [8]. 
Серед міжнародних договорів, які ре-

гулюють окремі аспекти діяльності органів 
реєстрації прав, можна назвати: Гаазька 
конвенція від 05.10.1961 р.[7]; Конвенція 
про захист прав людини і основних свобод 
від 04.11.1950 р. (ратифіковано Україною 
17.07.1997 р.) [5]; Міжнародна конвен-
ція про правову допомогу (країни СНД) 
1993 р., яка набула чинності для Украї-
ни 14.04.1995 р.[6]. Відповідно до Наказу 
Мін’юсту «Про запровадження безпосе-
редніх зносин органів юстиції України в 
рамках Конвенції про правову допомогу та 
правові відносини у цивільних, сімейних 
та кримінальних справах 1993 р. в частині 
виконання доручень у цивільних справах» 
від 02.08.2007 р. № 597/5, на виконання ст. 
5 Конвенції в редакції Протоколу до неї, з 
01.10.2007 р. було визначено органи, що 
уповноважені на здійснення безпосередніх 
зносин з відповідними уповноваженими 
органами Договірних Сторін Протоколу. 
Такими органами стали Західне міжрегі-
ональне управління Міністерства юстиції 
(м. Львів), Південне міжрегіональне управ-
ління Міністерства юстиції (м. Одеса), Пів-
денно-Західне міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), 
Південно-Східне міжрегіональне управ-
ління Міністерства юстиції (м. Дніпро), 
Північно-Східне міжрегіональне управлін-
ня Міністерства юстиції (м. Суми) ,Східне 
міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (м. Харків), Центральне міжрегі-
ональне управління Міністерства юстиції 
(м. Київ), Центрально-Західне міжрегіо-
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нальне управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький) [13]; Договір між Укра-
їною та Чеською республікою про правову 
допомогу і правові відносини у цивільних 
справах, набув чинності 18.11.2002 р.; Уго-
да між Україною та Турецькою Республі-
кою про правову допомогу та співробітни-
цтво у цивільних справах, набула чинності 
02.05.2004 р. – ст. 27 закріплює, що до не-
рухомості й права власності на неї застосо-
вується законодавство Договірної Сторо-
ни, на території якої знаходиться нерухо-
ме майно. Аналогічні Договори підписані 
Україною із КНР (підписаний 31.10.1992 
р., ратифікований 05.02.1993 р.), Республі-
кою Польща (ратифікований 04.02.1994 р.) 
Литовською Республікою (ратифікований 
17.12.1993 р), а також Естонією та Грузією.
Повертаючись до національного зако-

нодавства, яке використовується органами 
державної реєстрації прав у процесі вико-
нання функцій і завдань держави, до пер-
шої групи можна зарахувати ті акти, норми 
яких, як правило, є матеріальними та ре-
гламентують загальні питання правового 
режиму об’єктів, які підлягають державній 
реєстрації – речові права та їх обтяження.
ЦК України від 16.01.2003 р. встанов-

лює, що «до нерухомих речей (нерухоме 
майно, нерухомість) належать земельні ді-
лянки, а також об’єкти, розташовані на 
земельній ділянці, переміщення яких є 
неможливим без їх знецінення та зміни їх 
призначення» (ст. 181 ЦК). Саме цей акт 
закріплює положення про те, що право 
власності та інші речові права на нерухомі 
речі, обтяження цих прав, їх виникнення, 
перехід і припинення підлягають держав-
ній реєстрації, яка є публічною, оскільки 
здійснюється відповідним органом вла-
ди (ст. 182 ЦК) [20]. Цей кодифікаційний 
акт також розкриває широке коло питань 
матеріального права, які кожного дня ви-
користовуються в роботі державними ре-
єстраторами, а саме: загальні положення 
про право власності, підстави його набуття 
і припинення; розкриває основні питання 
спільної власності на майно, речові права 
на чуже майно; зобов’язальне право роз-
криває основний зміст та вимоги до право-
чинів, на підставі яких може переходити 

право власності на об’єкти нерухомості, та 
які підлягають державній реєстрації (до-
говори купівлі-продажу, дарування, міни, 
оренди, іпотеки, договори довічного утри-
мання та ін.); у книзі про спадкове право 
висвітлено положення, які регламентують 
порядок оформлення права на спадщину, 
предметом якої є нерухоме майно, та ви-
значають документи, на підставі яких ука-
зане право виникає.
Сімейний Кодекс України від 10.01.2002 

р.[18] розкриває відносини права особистої 
приватної власності чоловіка та дружини та 
права спільно сумісної власності подружжя, 
якщо власність складається з нерухомого 
майна, права на які підлягають державній 
реєстрації.
Земельний Кодекс України від 

25.10.2001 р. [2] зазначає, що земля є осно-
вним національним багатством, що перебу-
ває під особливою охороною держави».
Він закріплює форми власності на зем-

лю і передбачає можливість використан-
ня земельних ділянок на засадах спільної 
власності; допускає можливість набуття у 
приватну власність земельних ділянок фак-
тично з усіх категорій земель; передбачає 
проведення розмежування земель держав-
ної і комунальної власності; визначає пе-
релік земель, які не можуть передаватись 
у приватну власність; закріплює способи 
та механізм придбання громадянами та 
юридичними особами земельних ділянок 
у власність; встановлює перелік повнова-
жень органів виконавчої влади та місцево-
го самоврядування в галузі земельних від-
носин.
Господарський кодекс України від 

16.03.2003 р.[1] встановлює правові основи 
господарської діяльності, яка базується на 
різноманітності суб’єктів господарювання 
різних форм власності.
Окрім Кодексів, до першої групи можна 

зарахувати інші акти законодавства, матері-
альні норми яких можуть використовувати 
в повсякденній діяльності підрозділи орга-
нів публічної адміністрації: Закони Украї-
ни «Про нотаріат» [16]; «Про іпотеку» [15], 
який регулює основні питання, пов’язані 
з таким видом забезпечення виконання 
зобов’язання нерухомим майном, як іпоте-
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ка (із цього приводу необхідно зазначити, 
що іпотека відповідно до Закону № 1952-
ІV [12] чомусь розглядається як інше ре-
чове право, а не як вид обтяження (п.2 ч. 
1 ст.1 Закону України «Про іпотеку»). Вар-
то усунути протиріччя в указаних актах та 
привести норми Закону № 1952-ІV у відпо-
відність до Закону України «Про іпотеку»; 
«Про оренду землі» [17], де вирішуються 
такі питання, як об’єкт, суб’єкт оренди та 
істотні умови договору оренди, включаючи 
права та обов’язки сторін; «Про виконавче 
провадження» [11]; Кодексу України з про-
цедур банкрутства [4]; Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Укра-
їни: «Про затвердження Порядку прове-
дення технічного обстеження і прийняття 
в експлуатацію індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових, дачних бу-
динків, господарських (присадибних) бу-
дівель і споруд, будівель і споруд сільсько-
господарського призначення, що за класом 
наслідків (відповідальності) належать до 
об’єктів з незначними наслідками (СС1), 
збудовані на земельній ділянці відповідно-
го цільового призначення без дозвільного 
документа на виконання будівельних ро-
біт» (вже нове 2018 р.)[14] та ін.
Закон України «Про адміністративні 

послуги» [9] визначає основні концепту-
альні засади, на підставі яких здійснюється 
надання адміністративних послуг: встанов-
лює принципи, на яких базується держав-
на політика в указаній сфері; основні ви-
моги до порядку надання, строків, оплати 
адміністративних послуг та регулює поря-
док їх надання центром адміністративних 
послуг. Цікаво, що зазначений норматив-
но-правовий акт розпочав свою дію ще з 
07.09.2013 р., приступити до виконання 
своїх обов’язків центри надання адміні-
стративних послуг (далі – ЦНАП) мали з 
01.01.2014 р.
Не можемо не зупинитися на розгляді 

адміністартивної процедури надання пу-
блічних послуг у сфері державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно. Меха-
нізм нормативного регулювання у вигляді 
існування великої кількості правових ак-
тів різної юридичної сили, які начебто по-

кликані доповняти й конкретизувати один 
іншого стосовно регламентації адміністра-
тивних відносин у сфері надання публічних 
послуг у сфері державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно, але у реаль-
ності створюють ґрунт для колізій через 
суперечності окремих їх норм. Вирішення 
цієї проблеми в аспекті адміністративного 
оскарження ми вбачаємо у фактичній на-
буття чинності Закону України «Про адмі-
ністративну процедуру» [10] від 17 лютого 
2022 року № 2073-IX. Щодо вітчизняного 
адміністративного судочинства, то КАСУ 
[3] як кодифікований акт уже неодноразово 
піддавався змінам і доповненням з огляду 
на практику застосування та зміну соціаль-
них умов; триває юридично-технічна робо-
та в напрямі його удосконалення. 
Отже, вищезазначені нормативно-пра-

вові акти регулюють суспільні відносини 
державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно, у тому числі деякі з них і на-
дання публічних послуг, та класифіковано 
за: юридичною силою (закони України, під-
законні нормативні акти); об’єктом регулю-
вання (ті, які регулюють поведінку людей, 
визначають права й обов’язки суб’єктів 
звернення надання публічних послуг як 
учасників адміністративно-правових від-
носин; та ті, які визначають правовий ста-
тус підрозділів державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно); предметом 
регулювання (нерухоме майно (квартира, 
будинки, гаражі тощо); консультаційна до-
помога, довідкова та інформаційна робота, 
оформлення матеріалів з питань нерухомо-
го майна).
На підставі аналізу нормативно-право-

вих актів до основних прогалин у правово-
му регулюванні надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері 
державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно у цьому напрямі віднесено: 
відсутність концепції надання публічних 
послуг підрозділами з державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно; норма-
тивна незакріпленість критеріїв оцінюван-
ня ефективності якості надання публічних 
послуг діяльності суб’єктів публічної адмі-
ністрації; порушення принципів надання 
публічних послуг, колізії в нормативно-
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правовому регулюванні надання публічних 
послуг у сфері державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно тощо. 

Література
1. Господарський кодекс України : Закон 

України від 16.01.2003 р. № 463-ІV. Відомості 
Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.

2. Земельний Кодекс України : Закон 
України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. Відо-
мості Верховної Ради України. 2002. № 3 4. 
Ст. 27.

3. Кодекс адміністративного судочин-
ства України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відо-
мості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, 
№ 37. Ст. 446.

4. Кодекс України з процедур бан-
крутства 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII. 
Голос України від 20.04.2019. № 77.

5. Конвенция о защите прав челове-
ка и основных свобод. Права человека: сб. 
универс. и регион, междунар. док. М., 1990. 
URL.: http://conventions.coe.int/treaty/rus/
treaties/html/005.htm

6. Конвенція про правову допомогу і 
правові відносини у цивільних, сімейних 
і кримінальних справах (укр/рос): Міжна-
родний документ від 22.01.1993 р. Офіцій-
ний вісник України. 2005. № 44. Ст. 2824

7. Конвенція, що скасовує вимогу ле-
галізації іноземних офіційних документів 
(укр/рос): Гаазька конвенція від 05.10.1961 
р. Офіційний вісник України. 2003. № 46. 
Ст. 2419.

8. Конституція України. Відомості Вер-
ховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

9. Про адміністративні послуги : За-
кон України від 06.09.2012 р. № 5203-VІ. 
Відомості Верховної Ради України. 2013.-
№ 32. Ст. 409.

10. Про адміністративну процедуру: 
Закон України від 17 лютого 2022 року-
№ 2073-IX. Голос України від 15.06.2022.-
№ 123

11. Про виконавче провадження: закон 
України від 02.06.2016 № 1404-VIII. Відо-
мості Верховної Ради України від 22.07.2016 
— 2016 р., № 30, стор. 5, стаття 542

12. Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 
Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-

ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004.-       
№ 51. Ст. 553.

13. Про запровадження безпосеред-
ніх зносин органів юстиції України в 
рамках Конвенції про правову допомогу 
та правові відносини у цивільних, сімей-
них та кримінальних справах 1993 року 
в частині виконання доручень у цивіль-
них справах: наказ Міністерства юстиції 
України від 02.08.2007 р. № 597. URL.: 
http:// www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
v597_323-07

14. Про затвердження Порядку про-
ведення технічного обстеження і при-
йняття в експлуатацію індивідуальних 
(садибних) житлових будинків, садових, 
дачних будинків, господарських (при-
садибних) будівель і споруд, будівель і 
споруд сільськогосподарського призна-
чення, що за класом наслідків (відпові-
дальності) належать до об’єктів з незна-
чними наслідками (СС1), збудовані на зе-
мельній ділянці відповідного цільового 
призначення без дозвільного документа 
на виконання будівельних робіт: наказ 
Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального гос-
подарства України від 03.07.2018 № 158. 
Офіційний вісник України від 31.08.2018 — 
2018 р., № 66, стор. 28, стаття 2242, код 
акта 91358/2018

15. Про іпотеку : Закон України від 
05.06.2003 р. № 898-IV. Відомості Верховної 
Ради України. 2003. № 38. Ст. 313.

16. Про нотаріат : Закон України від 
02.09.1993 р. № 3425-ХІІ. Відомості Верхо-
вної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.

17. Про оренду землі : Закон України 
від 06.10.1998 р. № 161-XIV. Відомості Вер-
ховної Ради України. 1998. № 46–47. Ст. 280.

18. Сімейний Кодекс України : Закон 
України від 10.01.2002 р. № 2947-III. Голос 
України. 2002. № 38

19. Тимощук В.П. Адміністративна 
процедура та адміністративні послуги. За-
рубіжний досвід і пропозиції для України. 
К.: Факт, 2003. С. 23.

20. Цивільний Кодекс України: Закон 
України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомос-
ті Верховної Ради України. 2003. № № 40–44. 
Ст. 356.



123

Ìà÷óñüêèé Î.Ì. - Ïðàâîâ³ çàñàäè ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ïóáë³÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿...

Machuskyi Oleh Mykolaiovych
judge, Industrial District Court of the city 

of Dnipropetrovsk
LEGAL PRINCIPLES OF 

THE ACTIVITIES OF PUBLIC 
ADMINISTRATION SUBJECTS 

REGARDING THE PROVISION OF 
PUBLIC SERVICES IN THE FIELD 

OF STATE REGISTRATION OF REAL 
RIGHTS TO REAL PROPERTY

The specifi ed article is devoted to the coverage of 
the legal basis for the provision of public services by 
subjects of public administration in the fi eld of state 
registration of property rights to immovable property. 
Legislative and by-laws regulating the provision 
of public services in the activities of executive and 
local self-government bodies were considered, and 
regulatory legal acts regulating the provision of public 
services in the fi eld of state registration of property 
rights to immovable property were singled out.

Legal acts that regulate social relations in the 
provision of public services by subjects of public 
administration in the fi eld of state registration of 
property rights to immovable property are classifi ed 
according to: legal force (laws of Ukraine, bylaws); the 
object of regulation (those that regulate the behavior 
of people, determine the rights and obligations of 

the subjects of the appeal regarding the provision 
of public services as participants in administrative-
legal relations; and those that determine the legal 
status of the subdivisions of the state registration of 
property rights to immovable property); the subject 
of regulation (real estate (apartment, houses, 
garages, etc.); consulting assistance, reference and 
information work, preparation of materials on real 
estate issues).

Based on the analysis of legal acts, the main 
gaps in the legal regulation of the provision of 
public services by subjects of public administration 
in the fi eld of state registration of property rights 
to immovable property in this direction include: 
lack of concept of provision of public services by 
units for state registration of property rights to 
immovable property; regulatory looseness of criteria 
for evaluating the effectiveness of the quality of 
public service provision of public administration 
entities; violation of the principles of the provision 
of public services, confl icts in the legal regulation 
of the provision of public services in the fi eld of 
state registration of property rights to immovable 
property, etc.

Key words: property, state registration, state 
registration of real property rights, regulatory act, 
public service.
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÓÂÀËÜÍ² ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯ Â ÑÈÑÒÅÌ² 
ÖÈÂ²ËÜÍÈÕ ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍ. ÀÍÀË²Ç ÎÑÍÎÂÍÈÕ 

ÒÅÍÄÅÍÖ²É ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÐÅ×ÎÂÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

У статті проаналізовано розвиток окре-
мих забезпечувальних конструкцій у цивіль-
ному праві України. Доводиться належність 
забезпечень до системи зобов’язальних право-
відносин як суттєвого елементу функціону-
вання зобов’язань у суспільстві та розвинених 
економіках. Наголошується важливість роз-
витку забезпечувальних конструкцій як одного 
з основних показників розвиненості цивільного 
правопорядку та функціонування цивільного 
обороту країни у сфері договірних правовідно-
син. Схарактеризовано сучасний стан речо-
во-правових непоіменованих способів забезпе-
чення, зокрема: утримання титулу, ескроу, 
репо. Зазначено позитивні аспекти пов’язані 
із наявністю перелічених конструкцій, окре-
мі проблемні питання функціонування в ци-
вільному праві України та деякі шляхи їх ви-
рішення станом на сьогодні та подолання в 
майбутньому. Вказано на взаємозв’язок роз-
витку теорії зобов’язань і теорії забезпечень, 
та окремі ризики, що можуть поставати пе-
ред зобов’язальними правовідносинами в най-
ближчому майбутньому.
Ключові слова: цивільні правовідносини, 

зобов’язання, забезпечення зобов’язань, фі-
дуція, утримання титулу продавцем, ескроу, 
репо, смарт-контракт, блокчейн, технічний 
алгоритм. 
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пласт цивільних правовідносин, як відноси-
ни, пов’язані із забезпеченням зобов’язань. 
Актуальність аналізу забезпечувальних пра-
вовідносин полягає в тому, що конструкції 
які використовують учасники цивільних 
правовідносин, характеризують загальний 
стан цивільного обороту, ступінь довіри 
контрагентів один до одного, а також до 
ефективності органів, що здійснюють пра-
восуддя.
Сучасна доктрина цивільного права ви-

значає основні із забезпечувальних кон-
струкцій як способи (види) забезпечення 
зобов’язання, однак окрім визначених зако-
нодавцем способів забезпечення зобов’язань 
[18], у цивільному праві існують інші забез-
печувальні механізми. Останні заслуговують 
особливої уваги оскільки теж дуже активно 
використовуються світовою спільнотою в 
правових та економічних відносинах. Укра-
їнський законодавець теж прагне створити 
позитивний економічний клімат, тому вда-
ється до їх імплементації в цивільне зако-
нодавство України в рамках міжнародного 
партнерства та євроінтеграції.
Способи забезпечення виконання 

зобов’язань відображають приватний та 
державний інтерес щодо забезпечення ста-
більності цивільно-правових відносин та 
її напрям щодо максимального забезпе-
чення прав та законних інтересів креди-
торів. Виходячи з цього, проходжуємося 
із твердженням, що через забезпеченість 
зобов’язання стимулюється боржник до 
їх виконання, кредитор досягає мети ви-

Постановка проблеми
Розглядаючи цивільні правовідносини 

протягом усього періоду їх існування, від за-
родження їх в античних суспільствах до су-
часного періоду, неможливо оминути такий 



125

×ó÷âàãà Ê.Ï. - Çàáåçïå÷óâàëüí³ êîíñòðóêö³¿ â ñèñòåì³ öèâ³ëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí...

конання зобов’язання, а в державі забез-
печується суспільний порядок, у тім числі 
й під загрозою негативних наслідків по-
рушення зобов’язання, що передбачені ст. 
611 ЦК України. До того, чим менше дер-
жава втручається у приватні відносини, тим 
менші її витрати на здійснення правосуддя. 
Звідси випливає визначення способів за-
безпечення виконання зобов’язань як за-
гального елемента правопорядку у приват-
ній сфері, що призводить до упевненості в 
стабільності цивільно-правових і, зокрема, 
зобов’язальних правовідносин та на стадії 
виконання зобов’язань [14, с. 331-332].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблематика способів забезпечення 
зобов’язань та інших забезпечувальних кон-
струкцій є актуальним питанням серед бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Основними напрямками наукової роботи 
є визначення правової природи та особли-
востей окремих забезпечень, пошук та по-
долання специфічних проблем функціону-
вання забезпечувальних конструкцій, аналіз 
зарубіжного досвіду в цій сфері та встанов-
лення зв’язків теорії забезпечень із теорією 
зобов’язань.
Зокрема, зазначені питання були дослі-

джені у працях таких учених, як Г. В. Бу-
яджи, І. Ю. Громницька, І. В. Давидова, 
Н. О. Дудлів, А. О. Згама, Г. І. Копцюх, 
Н. О. Нерсесов, І. В. Нестеренко, Е. А. Пав-
лодський, І. О. Проценко, С. В. Сарбаш, 
О. В. Ткаченко, О. Чуб, Т. М. Ямненко. 

Мета і завдання дослідження
Метою статті є розглянути та проана-

лізувати розвиток способів забезпечення 
зобов’язань, що безпосередньо передбачені 
цивільним законодавством, а також інших 
забезпечувальних конструкцій, що присут-
ні в цивільних правовідносинах. Важливим 
постає питання з’ясування речово-правової 
природи таких забезпечувальних конструк-
цій як ескроу, утримання титулу, репо. Та-
кож особливої уваги заслуговує окреслення 
майбутніх напрямків розвитку забезпечень 
та зобов’язальних правовідносин у цілому.

Виклад основного матеріалу
Спеціальні забезпечувальні міри, що за-

стосовуються лише для забезпечення тих 
зобов’язань, для яких вони безпосередньо 
встановлені законом або договором, у циві-
лістиці називаються способами забезпечен-
ня вико нання зобов’язань [17, с. 490]. Вони 
мають факультативний характер до осно-
вного зобов’язання (окрім гарантії) і можуть 
бути відсутні при наявності у боржника ви-
сокої ділової репутації та високого ступеня 
довіри між сторонами зобов’язання. Допус-
тимість їх застосування зумовлюється видом 
та характером зобов’язання, волевиявлен-
ням його сторін. Вони визначаються угодою 
сторін або встановлюються законодавством, 
перш за все, в інтересах кредитора [14, с. 
332].
Найбільш поширеною класифікацією 

способів забезпечення – їх поділ на особис-
тісні (зобов’язально-правові) і речово-пра-
вові. Сутність особистісного забезпечення 
полягає у встановлені на користь кредито-
ра додаткового обов’язку боржника (при 
неустойці чи задатку), або іншої особи при 
поруці, або гарантії, відповідно цей додат-
ковий обов’язок і виступає механізмом за-
безпечення для кредитора. На відміну від 
цього, речово-правові способи забезпечен-
ня встановлюють можливість власної само-
стійної поведінки відносно виокремленої ін-
дивідуальної речі боржника або іншої особи 
(майнового поручителя). Оскільки забезпе-
чувальні речові права тісно пов’язані із ре-
човими правами загалом, вони залежать від 
догматичних підходів до концепції речових 
прав та їх законодавчого визначення. Саме 
тому їх перелік підпадає під дію принципу 
«numerus clausus» і відповідно може бути 
розширеним лише законодавцем, натомість 
зобов’язальні способи не мають вичерпно-
го переліку і сторони можуть передбача-
ти власні способи забезпечення. Через цю 
суттєву відмінність, акцентування уваги на 
речових забезпеченнях дозволяє побачити 
динаміку сприйняття їх законодавцем і роз-
виток забезпечень у системі цивільного пра-
ва України загалом. 
Сучасні відносини у сфері економіки та 

цивільного обороту неможливо уявити без 
кредитування та позик. Доступ усіх учасни-
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ків до цих інститутів пожвавлює цивільний 
оборот, покращує рівень життя та надає 
можливість вийти на економічний ринок 
новим «гравцям». Однак, через значну не-
довіру до контрагентів, зараз досить склад-
но знайти кредитора, який уклав би договір 
кредиту або позики, не посиливши свою 
правову позицію одним із засобів забезпе-
чення виконання зобов’язання. 
Речово-правові засоби забезпечення 

традиційно застосовуються для цивільних 
правовідносин, пов’язаних з наданням гро-
шових сум. Протягом тривалого часу ЦК 
передбачав два таких способи – заставу і 
притримання, та існувала дискусія з приво-
ду введення нового способу забезпечення – 
довірчої власності. Варто зазначити, що Мі-
ністерство юстиції України зайняло жорстку 
і категоричну позицію щодо непідтримання 
зазначеної ініціативи та всіляко заперечува-
ло будь-які спроби уведення цього виду за-
безпечення у право України. Проте, Зако-
ном № 132-IX від 20.09.2019, Главу 49 було 
доповнено параграфом 8 «Довірча влас-
ність». Поява нового інституту пов’язана 
із намаганням покращити інвестиційний 
клімат в Україні, адже такий засіб забезпе-
чення є досить поширеним для західних 
юрисдикцій. Передача права власності як 
забезпечення зобов’язань прямо передбаче-
на в Директиві Європейського парламенту 
і Ради Європейського Союзу про механізми 
фінансового забезпечення від 06.06.2002-
№ 2002/47 [1, с. 22-23]. Також причиною 
цього нововведення стала одна з головних 
проблем економіки України – відсутність 
можливості залучити до вітчизняного бізне-
су кредитні кошти через завищені кредитні 
ставки, які, у свою чергу, обґрунтовуються 
високими ризиками несвоєчасного повер-
нення або взагалі неповернення таких ко-
штів, про що говориться в Пояснювальній 
записці до проєкту вищезазначеного Закону 
України від 29 серпня 2019 року [13] [11, с. 
351].
На наш погляд, хоча довірча власність 

(фідуція) передбачена в законодавствах ба-
гатьох країн Європи, для українського пра-
вового і соціального простору ця конструк-
ція є шкідливою, оскільки ставить кредито-
ра у занадто сильне становище, зокрема в 

частині механізму звернення стягнення на 
майно та примусового стягнення майна. 
Через те, що основними користувачами 

цієї конструкції виступатимуть банки, вико-
ристовуючи її як альтернативу заставі, це за-
грожує зменшенням обсягу прав боржників 
за кредитними зобов’язаннями та створен-
ню «безальтернативного» способу забезпе-
чення, шляхом зловживання економічною 
владою. Відтак, варто погодитись, що за-
провадження в національну систему права 
України характерного для іншої правової 
сім’ї інституту є вимушеною мірою згідно з 
соціально-економічними реаліями, що на 
сьогодні склалися в українському суспіль-
стві, незважаючи на те, що це викликає пев-
ні складнощі [11, с. 353].
Система речово-правових забезпечу-

вальних конструкцій є досить розгалуже-
ною, деякі інститути виходять за межі пе-
реліку способів забезпечення зобов’язань 
(непоіменовані способи) або не є способа-
ми забезпечення в класичному розумінні, 
проте можуть виконувати забезпечувальні 
функції (квазізабезпечення). Непойменова-
ний спосіб забезпечення виконання кредит-
них зобов’язань установлюється сторонами 
на майбутні випадки порушення договірних 
умов контрагентом. Водночас непойменова-
ні способи забезпечення відіграють важли-
ву роль і до моменту порушення зобов’язань 
позичальником, адже вони не лише стиму-
люють останнього повернути кредит і про-
центи за ним, а й можуть бути спрямовані на 
резервування джерел для майбутніх виплат 
за кредитом, створюючи тим самим необхід-
ні передумови для сприятливої реалізації 
забезпечувального механізму на стадії май-
нових наслідків. Резервування майнового 
джерела відбувається шляхом депонування 
коштів, передачі предмета забезпечення у 
володіння кредитодавця, укладення дого-
ворів, тощо. Такими засобами можуть висту-
пати договори: частково пойменовані зако-
нодавчо (договір ескроу, лізингу); непойме-
новані законодавчо (купівля-продаж цінних 
паперів або валюти із зобов’язанням зворот-
ного викупу через певний строк – РЕПО) [8, 
с. 31-32].
Однією з таких конструкцій виступає 

утримання правового титулу (права влас-
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ності) продавцем на продані і передані по-
купцеві товари. Переважна більшість пра-
вових систем сприйняли концепцію утри-
мання правового титулу. Більше того, цей 
інструментарій є надзвичайно розповсю-
дженим на практиці. Так, за даними дослід-
ників, у Великобританії 92% компаній вико-
ристовують різноманітні застереження про 
утримання титулу. Також значна увага при-
діляється і вченими, тому сучасна західноєв-
ропейська цивілістика має значну кількість 
досліджень цього інституту і він отримав за-
кріплення на міждержавному рівні, зокрема 
у ст. 4 Європейської директиви 2000 / 35 / 
ЕС [15, с. 11]. У ст. 697 ЦК України законо-
давець надає можливість сторонам договору 
використовувати цей забезпечувальний за-
сіб: «Договором може бути встановлено, що 
право власності на переданий покупцеві то-
вар зберігається за продавцем до оплати то-
вару або настання інших обставин. У цьому 
разі покупець не має права до переходу до 
нього права власності розпоряджатися това-
ром, якщо інше не встановлено договором, 
законом або не випливає із призначення та 
властивостей товару» [18]. 
В історичному аспекті треба відзначити, 

що до прийняття ст. 697 ЦК вітчизняні ци-
вільні кодекси аналогічного положення не 
містили. Під час радянського періоду будь-
якого розвитку цей інститут не здобув, зо-
крема через негативне ставлення цивілістів 
до цієї конструкції, а також з економічних 
та політико-правових міркувань. Передусім, 
усунення основних користувачів – приват-
них підприємств та закріплення планово-
адміністративної системи, яка базувалася 
на державній власності, а отже таке забез-
печення не було необхідним, адже з обох 
боків контрагентом виступала держава (у 
вигляді державних підприємств) і у випадку 
порушень застосовувала зовсім інші меха-
нізми. Отримання Україною незалежності 
і розвиток ринкової економіки дозволили 
законодавчо закріпити цей інститут і відпо-
відно надали можливість користуватися цим 
механізмам учасникам правовідносин. На 
сьогодні цей інститут має усталену практику 
використання учасниками цивільних пра-
вовідносин у сферах продажу як рухомого 
майна, так і нерухомості.

Наступним забезпечувальним механіз-
мом є ескроу. Ескроу є контрактною уго-
дою, згідно з якою третя сторона отримує 
та видає грошові кошти або документи для 
основних учасників трансакції. Виплата за-
лежить від умов, погоджених сторонами, 
що здійснюють операції. Ескроу відомий у 
Сполучених Штатах в контексті нерухомості 
(зокрема, у іпотечних кредитах). У Великій 
Британії ескроу-рахунки часто використову-
ють під час операцій з приватною власністю 
[4, с. 782]. 
Однак українське законодавство має 

своєрідне бачення ескроу. Правове регу-
лювання відносин, які виникають із цього 
договору, містить суперечності порівняно з 
традиційним його розумінням, що має міс-
це в низці країн світу. Нині серед науков-
ців відсутня узгодженість стосовно правової 
природи договору умовного депонування 
(ескроу), його предмета й об’єкта, кваліфіка-
ції сторін тощо. Крім того, в Україні прак-
тика застосування договору умовного депо-
нування (ескроу) наразі теж не сформована, 
незважаючи на законодавче закріплення 
відносин ескроу [6, с. 36]. Юристи-практики 
вважають, що ескроу є прогресивним кро-
ком до імплементації європейського зако-
нодавства в Україні. Однак вони вказують 
на практичні складнощі функціонування 
цього інституту, оскільки під час досліджен-
ня можливостей відкриття рахунку ексроу, 
виявилося, що лише деякі банки можуть за-
пропонувати клієнтам відкриття ескроу ра-
хунку та лише в межах окремої процедури 
[9]. Також виникає питання фахової підго-
товки банківських працівників, здатних на-
давати адекватну оцінку заставному майну 
та управляти ризиками, що супроводжують 
операції, пов’язані з ескроу-рахунками, зо-
крема, кредитними та операційними ризи-
ками [2, с. 42]. 
Таким чином, ескроу може слугувати 

ефективним забезпечувальним механізмом 
для учасників цивільних відносин у різно-
манітних сферах, однак задля максимальної 
ефективності цього інституту треба працю-
вати в напрямку його розвитку, а саме: по-
трібна низка змін у законодавстві, а також 
покращення політико-правової ситуації у 
сфері банківської діяльності, зокрема поши-
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рення можливості відкриття ескроу-рахун-
ків у банках. 
Особливої уваги заслуговує договір 

РЕПО, оскільки він також може викорис-
товуватися як забезпечення особами, які 
мають цінні папери і хочуть використати їх 
як забезпечення. Поняття «договір РЕПО» 
походить від англійських термінів «repo», 
що в перекладі означає продаж зі зворотнім 
викупом та «repurchase agreement» – угода 
про зворотній викуп [20, с. 159]. Спеціаліст 
з цінних паперів Н. О. Нерсесов зауважує, 
що характерним для репорта є те, що влас-
ник цінних паперів відчужує їх іншій особі з 
тією ціллю, щоб останній до визначеного в 
майбутньому моменту продав цінні папери 
відповідно до встановленої заздалегідь ціни 
[10, с. 245], яка є вищою ніж ціна першого 
продажу. Відповідно різниця між сумами 
складає винагороду за кредитну операцію. 
Не менш важливо відзначити, що за дого-
вором РЕПО повертаються не ті ж самі, а 
еквівалентні цінні папери [12, с. 47-48]. Та-
кож у випадку використання РЕПО в якості 
забезпечення слід врахувати, що РЕПО не є 
способом забезпечення, тому з визначення 
договору РЕПО повинні бути видно всі його 
істотні умови, в ньому повинні бути визна-
чені випадки необхідності укладення гене-
ральної угоди між сторонами або попере-
днього договору щодо зворотного продажу 
об’єкта [12, с. 52].
Довгий час вадами в розвитку ринку 

РЕПО в Україні була відсутність: законодав-
чого закріплення поняття договору РЕПО; 
уніфікованих процедур здійснення РЕПО 
на біржах; саморегулюючого механізму для 
забезпечення належного виконання угод 
РЕПО; стандартизованого типового догово-
ру РЕПО [19, с. 74]. Проте наразі, активні 
зміни у сфері біржової діяльності, зокрема 
внесення змін у основний закон що її регу-
лює, який в чинній редакції має назву ЗУ 
«Про ринки капіталу та організовані товар-
ні ринки», уже визначає такий договір [5], 
а вітчизняні біржі намагаються уніфікувати 
та стандартизувати механізм застосування 
РЕПО.
Однак потрібно відзначити, що сучас-

ний стан забезпечувальних механізмів ха-
рактеризується не лише поступовим вве-

денням новел у цивільне законодавство 
України, але існують глобальні чинники і 
тенденції, що можуть значно вплинути на 
їх функціонування. Наприклад, І.В. Да-
видова, аналізуючи історичний розвиток 
правочинів, вказує на те, що забезпечення 
можливості в межах закону вчиняти право-
чини в електронній формі, без укладення 
паперових договорів, присутності сторін 
при його укладенні тощо є лише «пере-
хідним» етапом та дає підґрунтя (осно-
ву) для формування правочинів «нового 
типу» (так званих «розумних» контрактів, 
які частіше позначаються терміном «смарт-
контракти»). Важливо, що такі контракти 
будуть підкріплені технологією блокчейну, 
щодо якого вже приймаються кроки осмис-
лення і додання правової основи зокрема, 
в Японії, Сінгапурі, Гонконгу, Великобри-
танії, Китаї, Україні [3, с. 143-144]. Також 
Україна поряд з такими європейськими 
країнами, як Великобританія, Франція, Ес-
тонія, Німеччина та Швеція, увійшла в рей-
тинг 14 країн – лідерів з впровадження тех-
нології блокчейн. Крім того, сюди увійшли 
такі країни, як США, Канада, Австралія, 
Бразилія, Ізраїль, Китай, Дубай та Грузія, 
що свідчить на користь перспективності 
впровадження цієї технології і спонукає 
інші країни запроваджувати цю технологію 
[3, с. 152-154].
На практиці, виникнення такого типу 

правочинів змінює цілу систему функці-
онування зобов’язань (а також забезпе-
чень), адже якщо говорити про класичний 
вид договору, то завжди є ймовірність, 
що одна зі сторін його порушить. Зараз з 
метою «мотивування» учасників договору 
вести себе чесно держава використовує 
юридичні механізми (зокрема забезпе-
чення зобов’язань), судову систему, на що 
витрачається багато часу, коштів і рішен-
ня не завжди є справедливими. Викорис-
тання блокчейну дозволить прискорити, 
спростити і здешевити процедуру, адже 
для укладення контракту необхідна участь 
обох сторін, і ні одна, ні друга не можуть 
обдурити систему (блокчейн) з уже зада-
ними параметрами виконання договору 
[3, с. 150-151]. Враховуючи наведені тези, 
вважаємо, що вплив технологій на цивіль-
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ні правовідносини (у сфері зобов’язань) 
передбачає трансформацію договірних 
правовідносин, яка, у свою чергу, може 
призвести до втрати актуальності всіх за-
безпечувальних механізмів, оскільки по-
треба в них буде поступово зникати через 
неможливість порушення договорів. Біль-
ше того, така «самовиконуваність» дого-
вору відкриває можливість генералізації: 
якщо індивідуальна норма договору може 
стати технологічно обов’язковою, чому та-
кою не може бути загальна норма закону 
[16, с. 53]. Відповідно, така трансформа-
ція може вплинути не тільки на цивільні 
правовідносини, а і на підхід до їх врегу-
лювання з боку законодавця і спричинити 
технологічну алгоритмізацію цивільних 
правовідносин та законодавства. 

Висновки
На підставі вищевикладеного можна 

зробити висновки, що цивільне законодав-
ство у сфері забезпечень поступово оновлю-
ється різноманітними забезпечувальними 
конструкціями, як серед способів забезпе-
чення, так і поза ними (квазізабезпечення). 
Останні здатні ефективно виконувати забез-
печувальні функції, при цьому вони не по-
требують звернення до суду, що позитивно 
впливає на завантаженість судової системи. 
Такі новели зустрічають критику щодо не-
обхідності або розуміння законодавцем тон-
кощів їх функціонування. 
Поруч з цим, сучасна парадигма розви-

тку зобов’язань та договірного права нара-
жає на небезпеку саме існування забезпе-
чувальних конструкцій. Тому виникає нова 
проблематика, що потребує значної уваги, а 
саме: обґрунтування необхідності забезпе-
чень у технологічному світі, де не існує по-
рушення договорів. 
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SUMMARY 
On the basis of the above, it can be concluded that 

the civil legislation in the fi eld of enforcement of obliga-
tion is gradually being updated with various enforce-
ment structures, both among the methods of enforce-
ment (national law category) and outside of them (qua-
si-security). The latter are able to comply enforcement 
functions effectively, while they do not need to go court, 
which has a positive effect to minimize the burden of 
the judicial system. Such novellas face criticism regard-
ing the necessity or the legislator’s understanding of the 
subtleties of their functioning.

In addition, the modern paradigm of the develop-
ment of obligations and contract law endangers the 
very existence of security structures. Therefore, a new 
issue arises that requires considerable attention, namely: 
substantiating the need for enforcement in a technolog-
ical world where violation of contracts is not possible.
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ÌÅÄ²ÀÖ²ß ßÊ ÏÎÇÀÑÓÄÎÂÈÉ ÑÏÎÑ²Á 
ÂÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÑÏÎÐ²Â ÙÎÄÎ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÏÐÀÂÀ 

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²

Розвиток інформаційного суспільства 
ставить перед суспільством ряд викликів, що 
стосуються, зокрема, захисту прав інтелекту-
альної власності в мережі Інтернет, відповід-
ного функціонування організацій колективно-
го управління правами авторів, захисту прав 
патентовласників тощо. Тому актуальним 
питанням є застосування альтернативних 
процедур врегулювання спорів у сфері права 
інтелектуальної власності, особливо медіації. 
Адже вирішення конфліктів у цій галузі має 
важливе значення і потребує відповідного пра-
вового регулювання із урахуванням позитивно-
го досвіду зарубіжних країн.
Альтернативне врегулювання спорів є уза-

гальненим поняттям, що застосовується для 
визначення ряду підходів та методів, які спря-
мовані на вирішення спорів мирним некон-
фліктним шляхом. Це можуть бути перегово-
ри між двома сторонами або багатосторонні 
переговори, медіація, формування консенсусу, 
арбітраж. У цьому дослідженні вважаємо за 
необхідне проаналізувати інститут медіації 
в порівнянні з іншими способами вирішення 
спорів у галузі інтелектуальної власності.
Останнім часом до процесу медіації все 

більше інтересу проявляє бізнес. Адже трива-
лість і вартість судових розглядів, результат 
вирішення спорів у суді часто призводять до 
невдоволення сторін конфлікту. Як показує 
практика, застосування медіації у цьому пи-
танні є досить ефективною, адже ухвалю-
ються рішення, які є прийнятними для сто-
рін, зокрема, і щодо спорів, які виникають при 
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використанні результатів інтелектуальної 
діяльності. 
Метою цієї статті є правовий аналіз ін-

ституту медіації як альтернативного способу 
врегулювання спорів щодо захисту прав інте-
лектуальної власності.
Ключові слова: медіація, вирішення спо-

рів, примирні процедури, посередництво, по-
годжувальні процедури, захист прав, право 
інтелектуальної власності, позасудові способи 
врегулювання конфліктів.

1. ВСТУП
Постановка проблеми

Однією з основних умов євроінтеграції 
України є вдосконалення законодавства у 
сфері інтелектуальної власності відповідно 
до міжнародно-правових стандартів. Розви-
ток інформаційних цифрових технологій, 
надання послуг через Інтернет сприяють 
швидкому поширенню та всезагальній до-
ступності до об’єктів права інтелектуальної 
власності, що часто призводить до пору-
шень авторських прав.
Причиною порушення прав щодо 

об’єктів інтелектуальної власності є приро-
да цих об’єктів, що дає можливість легко та 
швидко їх відтворювати і розповсюджувати. 
У світовій практиці функціонують різні фор-
ми захисту порушених прав. Але захист їх 
у судовому порядку вимагає багато ча су, ко-
штів і зусиль. Тому все більшого поширення 
та суспільного визнання набуває медіація як 
форма захисту прав на об’єкти інтелектуаль-
ної власності.
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Аналіз дослідження проблеми. Актуаль-
ність застосування медіації для вирішення 
спорів у галузі інтелектуальної власності 
досліджували у працях такі науковці, як:-
Н. Л. Бондаренко-Зелінська, Л. І. Бурова,-  
І. Василенко, Г. Єрьоменко, М. Я. Поліщук, 
Н. Потоцький, Ю. В. Розман, Д. В. Смер-
ницький та інші. Проте, необхідно визначи-
ти проблеми та перспективи застосування 
медіації як альтернативного способу врегу-
лювання конфліктів щодо об’єктів права ін-
телектуальної власності. 
Формування цілей. Метою цієї статті є 

правовий аналіз інституту медіації як поза-
судового способу врегулювання спорів у га-
лузі захисту прав інтелектуальної власності.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Глобалізація інтелектуальної власності та 

прагнення інтеграції України до Європей-
ського Союзу вимагає вдосконалення пра-
вового регулювання та механізмів захисту 
авторських прав, розширення суб’єктного 
складу і т.д. У цьому напрямі було прийнято 
Закон України «Про Загальнодержавну про-
граму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» від 18 
березня 2004 року № 1629-IV, схвалено Стра-
тегію розвитку інформаційного суспільства в 
Україні, затверджену Розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 15 травня 2013 р. 
№ 386-р, прийнято Закон України «Про ме-
діацію» від 16 листопада 2021 року № 1875-
IX та інші нормативно-правові акти.
Зокрема, поняття медіації визначено в 

Законі України «Про медіацію». Згідно з 
п.4 ч.1. ст.1 Закону: «медіація - позасудова 
добровільна, конфіденційна, структурована 
процедура, під час якої сторони за допомо-
гою медіатора (медіаторів) намагаються за-
побігти виникненню або врегулювати кон-
флікт (спір) шляхом переговорів» [1].
Крім того, відносини, які пов’язані із за-

хистом прав в Інтернеті, регулюються Де-
кларацією Комітету міністрів Ради Європи 
«Про права людини і верховенство закону 
в інформаційному суспільстві», Декларацією 
«Принципів побудови інформаційного сус-
пільства», «Хартією глобального інформа-
ційного суспільства», Будапештською кон-
венцією «Про кіберзлочинність» тощо. 

Вище зазначені міжнародно-правові 
акти мають забезпечити дотримання прав та 
інтересів людини в епоху розвитку Інтерне-
ту та високих технологій, вони визначають 
рамки діяльності держав у нових умовах та 
готують підвалини «для оновлення євро-
пейської Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод в умовах станов-
лення нової групи прав людини, пов’язаної 
з цифровими технологіями» [2]. Положення 
зазначених міжнародних документів спри-
яють виробленню збалансованого підходу 
щодо вирішення проблеми співвідношення 
інтелектуальної власності й інформаційних 
потреб особи та суспільства в цілому.
Прагнення України інтегрувати у світо-

ву спільноту зумовлює необхідність при-
ведення її законодавства відповідно до 
міжнародних стандартів у сфері захисту 
прав інтелектуальної власності. Зокрема, 
це стосується виконання Закону України 
«Про Загальнодержавну програму адап-
тації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу». Отже, одним 
із напрямів реформування системи захисту 
інтелектуальної власності є використання 
механізмів медіації у сфері інтелектуальної 
власності. 
Варто зазначити, що «у Норвегії спеці-

альний закон про процедуру медіації був 
прийнятий ще у 1991 році, у Швеції – в 2002 
році, Російській Федерації – 2010 році, в Бі-
лоруській Республіці закон вступив у силу 
лише з 24 січня 2014 року» [3]. 
На підставі досвіду зарубіжних країн 

можна зробити висновки, що медіація має 
відповідні переваги у порівнянні з судовим 
розглядом справи:

1) відсутність чітких процесуальних 
меж сприяє вільній атмосфері і готовності 
сторін конфлікту до співпраці;

2) вона сприяє швидкому розгляду 
спору, у порівнянні з судовим розглядом, 
оскільки суди є перенавантаженими;

3) під час прийняття судового розгля-
ду задоволеною, як правило, залишається 
лише одна сторона, рішення на користь якої 
було ухвалене, а при укладанні медіаційної 
угоди задоволеними є обидві сторони, що 
приймають спільне рішення на добровіль-
них засадах;
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4) прийняття рішення сторонами 
конфлікту формує усвідомленню факту, що 
це рішення їх спільне, вони його досягли 
шляхом консенсусу, що стимулює їх до до-
бровільного виконання цієї медіаційної уго-
ди;

5) судовий розгляд, як правило, має 
ретроспективний характер та спрямований 
на те, аби дати правову оцінку й ухвалити 
рішення відносно правовідносин, що мали 
місце у минулому, проте процес медіації має 
спрямування на перспективу, адже сприяє 
плідній співпраці сторін у майбутньому [4, с. 
1312-1313].
Як вважає С. Ф. Демченко, фундамен-

тальні відмінності між судовим розглядом 
та медіацією полягають у тому, що «суддя 
вислуховує сторони і, ґрунтуючись на від-
повідних статтях закону, виносить рішення. 
Тоді як завдання медіатора набагато склад-
ніше: він має допомогти конфліктуючим 
сторонам самим знайти рішення спірного 
питання. Тож медіатор повинен мати ще й 
інші конкретні знання. Знати, як організу-
вати процес розв’язання конфлікту так, щоб 
його сторони були залучені в процес добро-
вільного творчого пошуку такого рішення 
їх спору, яке задовольняло б обидві сторони 
і відкривало нові можливості їх подальшої 
взаємодії» [5, c. 48].
Н. А. Нижанковська та А. К. Шереметьє-

ва відрізняють процедуру медіації від інших 
способів врегулювання спорів за допомогою 
ознак (характеристик):

1) на відміну від розгляду спору в суді, 
вступ сторін у процес медіації - добровіль-
ний, при цьому медіатор вільно обрається 
сторонами (у цьому відношенні медіація по-
дібна до третейського суду); 

2) у процедурі медіації присутніми є тіль-
ки сторони, їх представники та медіатор, що 
відрізняє її від судового розгляду, на якому 
можуть бути присутні й інші особи;

3) медіація - простий та зрозумілий про-
цес врегулювання спору, яким самі сторони 
і керують. У судовому ж засіданні сторони 
не беруть участі щодо ухвалення рішення - 
це є функція судді. У медіації сторони самі 
приймають рішення. При цьому медіатор 
ніяких рішень не приймає та не дає реко-
мендацій;

4) сторони у суді зобов’язані підкоритися 
рішенню, навіть якщо вони цим рішенням 
незадоволені. Проте, медіація – це процес, у 
якому не вирішується нічого без згоди сто-
рін спору. В ході цієї процедури рішення 
приймаються лише за згодою сторін, та коли 
обидві сторони беруть на себе обов’язки ви-
конувати прийняті ними спільні рішення; 

5) одним із завдань суду є визначення, 
хто із сторін - правий, а хто - винен. Меді-
ація ж спочатку націлена на інше – сторони 
обговорюють різні варіанти врегулювання 
конфлікту за допомогою посередника та 
спільно обирають той, що обидві сторони 
визнали найкращим; 

6) ризик медіації мінімальний, кожна 
сторона у будь-який момент має право від-
мовитися від переговорів. Окрім того, меді-
ація проводиться конфіденційно. Це зали-
шається між сторонами та медіатором» [6, с. 
1165].
У державах ЄС під медіацією розуміють 

не тільки спосіб альтернативного врегулю-
вання спорів, де конфлікт уже виник, але і 
спосіб, що використовується з метою запо-
бігання виникнення конфлікту в майбут-
ньому, що, безперечно, розширює межі та 
можливості застосування медіації. Зокрема, 
медіацію угоди застосовують, коли конфлік-
ту не існує, задля уникнення виникнення 
його у майбутньому. Тобто медіатор допо-
магає сторонам реалізувати переговори з 
метою укладення максимально вигідної для 
них угоди.
При цьому медіатор є незалежним та не-

упередженим, він не зацікавлений у резуль-
таті вирішення спору і виконує функцію 
сприяння сторонам, згладжуючи відміннос-
ті їх бачення, нагадуючи про важливі для 
кожної із сторін аспекти угоди, створюючи 
та підтримуючи атмосферу довіри. 
Отже, «медіація» - це альтернативна про-

цедура врегулювання спорів (англійською 
– «Alternative Dispute Resolution»), що відбу-
вається із залученням медіатора. Основним 
її завданням є встановлення і сприяння 
ведення діалогу між сторонами задля до-
сягнення взаємовигідного для сторін спору 
рішення. Сторони медіації самостійно і до-
бровільно приймають рішення щодо цього 
спору.
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Слід зазначити, що у наш час можна 
застосовувати медіацію в окремих спорах 
з інтелектуальної власності. Як зазначає-
Н. В. Троцюк: «Відповідно до процедур 
міжнародної некомерційної організації - 
Internet Corporation for Assigned Namesand 
Numbers – є можливість застосування меді-
ації з вирішення доменних спорів, що вва-
жається найбільш ефективним позасудовим 
механізмом вирішення спорів цієї катего-
рії. Застосування цієї процедури можливе в 
будь-якому акредитованому арбітражному 
органі, однак найбільш популярним зали-
шається Центр арбітражу й медіації ВОІВ» 
[3]. 
Варто відмітити, що в Україні, як i в пе-

реважній більшості країн Європи, судовий 
розгляд є основною формою захисту пору-
шених, оспорюваних прав та законних ін-
тересів сторін. Проте, ця форма є далеко не 
завжди швидкою, якісною та такою, що за-
довольняє інтереси суспільства.
Варто зазначити, що спори у галузі ін-

телектуальної власності, які можливо вирі-
шити за допомогою медіації, поділяються на 
категорії:

1) спори, що виникають у зв’язку із вико-
ристанням без згоди правовласника об’єктів 
інтелектуальної власності; 

2) спори, що виникають у питанні надан-
ня правовласниками дозволів третім особам 
щодо використання об’єктів інтелектуаль-
ної власності, а також за рішенням суду у 
примусовому порядку і т.д.; 

3) конфлікти, які виникають між 
суб’єктами права інтелектуальної влас-
ності і користувачами у зв’язку із невико-
нанням або неналежним виконанням до-
говорів, зокрема, у сфері розпорядження 
майновими правами. У цьому випадку за-
стосування медіації є можливим на стадії 
їх укладення, якщо сторони не зможуть ді-
йти згоди відносно істотних і додаткових 
умов договору.
Як зазначає І. Василенко, «за допомогою 

медіації можна вирішувати спори у сфері ін-
телектуальної власності щодо: 

1) ліцензування та передачі прав інте-
лектуальної власності;

2) порушень прав інтелектуальної влас-
ності;

3) права власності на винахід; 
4) авторства на винахід, якщо третя сто-

рона зробила суттєвий внесок тощо» [7].
Окрім того, медіація застосовується за-

лежно від виду об’єкта права інтелектуаль-
ної власності, права щодо яких порушені: 

1) при порушенні авторських та суміж-
них прав; 

2) порушення прав на об’єкти промисло-
вої власності; 

3) порушення прав щодо засобів індиві-
дуалізації.
Процедура медіації щодо спорів у га-

лузі інтелектуальної власності, як правило, 
включає етапи:

1) укладення угоди щодо проведення 
медіації;

2) формування претензій від сторін і 
можливих варіантів врегулювання спору;

3) пошук основних причин спору;
4) з’ясування шляхів та способів досяг-

нення консенсусу;
5) підписання сторонами медіаційної 

угоди як результату вирішення спору. Існу-
ють й інші пропозиції в питанні структуру-
вання медіації [8]. 
Варто зазначити, що медіація є дуже 

ефективним механізмом врегулювання спо-
рів у більшості європейських країнах, що 
її інтегрували в судову систему, адже вона 
може зменшити навантаження на суддів 
і скоротити час, необхідний для розгляду 
справ [9]. Отже, застосування медіації спри-
яє скороченню витрати громадян і судової 
системи в цілому, підвищенню рівня доступ-
ності правосуддя.

3. Висновки
Як бачимо, у наш час взаємодія систем 

вирішення спорів - судової і альтернатив-
ної є невідворотним фактом, адже одним 
з основних завдань держави є захист прав 
громадян шляхом створення ефективного 
механізму здійснення правосуддя. Ці сис-
теми вирішення спорів взаємопов’язані 
між собою та сприяють досягненню спіль-
ної мети – справедливого врегулювання 
спорів. 
Медіація ж є основою альтернативного 

врегулювання спорів, що полягає у вирі-
шенні конфліктів із залученням медіатора, 
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який допомагає здійснити аналіз конфлік-
тної ситуації так, щоб сторони самостійно 
змогли прийняти взаємовигідний варіант 
рішення. На відміну від судового процесу, 
сторони під час медіації доходять згоди са-
мостійно. При цьому медіатор не може при-
ймати рішення, що стосується суті спору, а 
сторони самостійно розробляють можливі 
варіанти його врегулювання. Медіатор ж 
допомагає сторонам налаштувати комуніка-
цію і створити комфортні умови перемовин, 
також інструктує їх стосовно процедурних і 
допомагає дійти угоди. Як бачимо, головна 
мета медіації – це допомога сторонам знайти 
рішення проблеми шляхом розширення їх 
можливостей і покращення відносин між 
ними.
Проте, щоб медіація мала належне за-

стосування в Україні, необхідною є відпо-
відна підготовка фахівців, що володітимуть 
не тільки професійними знаннями, а і пси-
хологічними навичками з метою вирішення 
спору. Тому потрібно звернути увагу щодо 
підвищення правової грамотності медіато-
рів, організувати компанії в ЗМІ та соціаль-
них мережах, що донесуть інформацію до 
суспільства про цей інститут, його переваги, 
особливості застосування як ефективного та 
перспективного механізму альтернативного 
врегулювання спорів щодо об’єктів права 
інтелектуальної власності.

Література
1.  Про медіацію: Закон України від 16 

листопада 2021 р. № 1875-IX. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text

2. Медіація в державах Європей-
ського Союзу. URL: http://ukrainepravo.
com/international_law/european_union_law/
mediatsiya-v-derzhavakh-evropeyskogo-
soyuzu/.

3. Троцюк Н.В. Медіація як альтерна-
тивний спосіб вирішення спорів у сфері ін-
телектуальної власності. Юридичний вісник. 
2016. №4(41). URL: https://jrnl.nau.edu.ua/
index.php/UV/article/view/11141/14813 

4. Курс цивільного процесу: підручник 
/за ред. В.В. Комарова. Харків: Право, 2011. 
1352 с.

5. Демченко С.Ф. Медіація та додер-
жання публічного порядку як складові 

функціонування модельних господарських 
судів. Вісник господарського судочинства. 2009. 
№ 5. С. 48.

6. Шереметьева А.К. Медиация как 
гражданско-правовой способ урегулирова-
ния конфликтов в сфере интелектуальной 
собственности. Ученые заметки ТОГУ. 2013. 
№ 4. Т. 4. С. 1162-1168.

7. Василенко І. Перспективи застосу-
вання медіації у захисті права інтелектуаль-
ної власності (2017) URL: http://human-rights.
unian.ua/403458-perspektivi-zastosuvannya-
mediatsiji-u-zahisti-prav-intelektualnoji-
vlasnosti.html. 

8. Кронда О. Ю. Медіація в інтелекту-
альному праві. Порівняльно-аналітичне пра-
во. 2014. № 1. С. 89-90.

9.  Досвід зарубіжних країн щодо впро-
вадження медіації та можливість його за-
стосування в Україні. Часопис Національно-
го університету «Острозька академія». Серія 
«Право». 2019. № 2(20). URL: http://lj.oa.edu.
ua/articles /2019/n2/19samzvu.pdf.

References
1. Pro mediatsiiu: Zakon Ukrainy vid 16 

lystopada 2021 r. № 1875-IX. [On mediation: 
Law of Ukraine dated November 16, 2021. № 
1875-IX]. Retrieved from: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1875-20#Text [in Ukrainian].

2. Mediatsiia v derzhavakh Yevropeiskoho 
Soiuzu (2019). [Mediation in the states of 
the European Union]. Retrieved from: 
http://ukrainepravo.com/ international_
law/european_union_law/mediats iya-v-
derzhavakh-evropeyskogo-soyuzu/ [in 
Ukrainian].

3. Trotsiuk, N.V. (2016). Mediatsiia yak 
alternatyvnyi sposib vyrishennia sporiv u 
sferi intelektualnoi vlasnosti. [Mediation as an 
alternative way to resolve disputes in the fi eld 
of intellectual property]. Yurydychnyi visnyk 
- Legal Bulletin, №. 4(41). Retrieved from: 
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/
view/11141/14813 [in Ukrainian].

4. Kurs tsyvilnoho protsesu: pidruchnyk /za 
red. Komarova, V.V. (2011). [Civil procedure 
course: textbook / edited by V.V. Komarova]. 
Kharkiv: Pravo, 2011, 1352. [in Ukrainian].

5. Demchenko, S.F. (2009). Mediatsiia 
ta doderzhannia publichnoho poriadku 



136Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2022

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

yak skladovi funktsionuvannia modelnykh 
hospodarskykh sudiv [Mediation and 
observance of public order as components of 
the functioning of model commercial courts]. 
Visnyk hospodarskoho sudochynstva - Herald of 
economic justice. 2009, №. 5, 48 [in Ukrainian].

6. Sheremetyeva, A.K. (2013). 
Medyatsyia kak hrazhdansko-pravovoi 
sposob urehulyrovanyia konfl yktov v sfere 
yntelektualnoi sobstvennosty [Mediation as a 
civil law method of confl ict resolution in the 
sphere of intellectual property]. Uchenye zametky 
TOHU- Scholarly notes of TOGU, № 4, Vol. 4, 
1162-1168 [in Ukrainian].

7. Vasylenko, I. (2017). Perspektyvy 
zastosuvannia mediatsii u zakhysti prava 
intelektualnoi vlasnosti [Prospects for the use 
of mediation in the protection of intellectual 
property rights]. Retrieved from: http://
human-rights.unian.ua/403458-perspektivi-
zastosuvannya-mediatsiji-u-zahisti-prav-
intelektualnoji-vlasnosti.html [in Ukrainian].

8. Kronda, O. Yu. (2014). Mediatsiia v 
intelektualnomu pravi [Mediation in intellectual 
law]. Porivnialno-analitychne pravo - Comparative 
and analytical law, № 1, 89-90 [in Ukrainian].

9. Dosvid zarubizhnykh krain shchodo 
vprovadzhennia mediatsii ta mozhlyvist 
yoho zastosuvannia v Ukraini (2019). [The 
experience of foreign countries regarding 
the implementation of mediation and the 
possibility of its application in Ukraine]. 
Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka 
akademiia». Seriia «Pravo» - Journal of the National 
University «Ostroh Academy». «Law» series, № 
2(20). Retrieved from: http://lj.oa.edu.ua/
articles/2019/n2/19samzvu.pdf [in Ukrainian].

MEDIATION AS AN OUT-OF-
JUDICIAL METHOD OF SETTLEMENT OF 

DISPUTES RELATING TO OBJECTS OF 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The development of the information so-

ciety presents society with a number of chal-

lenges related, in particular, to the protection 
of intellectual property rights on the Internet, 
the appropriate functioning of organizations 
for the collective management of authors’ 
rights, the protection of the rights of patent 
owners, etc. Therefore, the application of al-
ternative dispute resolution procedures in the 
fi eld of intellectual property law, especially 
mediation, is an urgent issue. After all, the 
resolution of confl icts in this fi eld is important 
and requires appropriate legal regulation, 
taking into account the positive experience of 
foreign countries.

Alternative dispute resolution is a gen-
eralized concept used to defi ne a number of 
approaches and methods aimed at resolving 
disputes in a peaceful, non-confl ictual way. 
It can be negotiations between two parties or 
multilateral negotiations, mediation, consen-
sus building, arbitration. In this study, we con-
sider it necessary to analyze the institution of 
mediation in comparison with other ways of 
resolving disputes in the fi eld of intellectual 
property.

Recently, business has shown more and 
more interest in the mediation process. After 
all, the duration and cost of court proceedings, 
the result of resolving disputes in court often 
lead to dissatisfaction of the parties to the con-
fl ict. As practice shows, the use of mediation in 
this matter is quite effective, because decisions 
are made that are acceptable to the parties, in 
particular, regarding disputes that arise when 
using the results of intellectual activity. There-
fore, mediation as a form of protection of in-
tellectual property rights is gaining more and 
more widespread and public recognition.

The purpose of this article is a legal analysis 
of the institution of mediation as an alternative 
way of settling disputes in the fi eld of protec-
tion of intellectual property rights.

Keywords: mediation, dispute resolution, 
conciliation procedures, protection of rights, 
intellectual property law, out-of-court methods 
of confl ict resolution.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ÇÀÕÈÑÒÓ 
ÒÂÀÐÈÍ Â²Ä ÆÎÐÑÒÎÊÎÃÎ ÏÎÂÎÄÆÅÍÍß

Наукова стаття присвячена міжнарод-
но-правовим стандартам захисту тварин від 
жорстокого поводження.  Розкрито правове 
рулювання захисту тварин у вітчизняному 
законодавстві, а також виявлено прогалини 
в нормативно-правових актах. Зосереджено 
увагу на проблемі застосування міжнародних 
нормативно-правових актів у справах про 
жорстоке поводження та налагодження меха-
нізму такого використання. Звернуто увагу не 
тільки на посилення відповідальності за жор-
стоке поводження з тваринами, але й на про-
цес відкриття кримінального провадження 
або ж провадження в справах про адміністра-
тивні право порушення. Варто зазначити, що 
впровадження боротьби зі жорстокістю над 
тваринами матиме над звичайний результат 
для майбутнього суспільства, адже зарод-
ки жорстокості треба викорінювати в будь-
якому разі. Хочу наголосити, що основними 
причинами жорстокого ставлення до тварин 
є саме вплив негативних психічних і соціаль-
них чинників.
Ключові слова: жорстоке поводження, на-

силля, тварина, правове регулювання, забезпе-
чення захисту, міжнародно-правові стандар-
ти.
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ні природні зв’язки. Варто зазначити, що 
завдання шкоди тваринам дає негативний 
відгук для життя людей як виду, бо все в 
природі взаємопов’язано між собою. Жор-
стокість над тваринами є виявом низького 
рівня моральності, порушення громадсько-
го порядку. 
Ця тема, безперечно, є актуальною та 

стала предметом багатьох досліджень ві-
тчизняних і зарубіжних учених. Якщо роз-
глядати праці вітчизняних учених, то саме 
в дисертації І.І. Лобова, статтях О.В. Бо-
гатової, В.С. Мірошніченко, О.О. Шуміла 
тощо розглядалися питання щодо захисту 
тварин від жорстокого поводження. Вели-
ка кількість статей і монографій присвяче-
на саме кримінально-правовому аналізу цієї 
проблеми, але варто зазначити, що право-
ве регулювання захисту диких тварин від 
жорсткого поводження охоплюється перш 
за все екологічним правом.
Наша держава є другою пострадян-

ською країною, після Латвії, котра у 2006 
р. ухвалила Закон України «Про захист 
тварин від жорстокого поводження» (далі 
– Закон), який істотно обмежує жорстокі 
дії людини щодо домашніх, мисливських, 
безпритульних, сільськогосподарських тва-
рин, а також тварин, яких використовують 
у наукових дослідженнях і в освітньому 
процесі тощо. 
У статті 1 Закону надається визначен-

ня тварини як біологічного суб’єкта, що 
належить до фауни: сільськогосподарські, 
домашні, дикі, зокрема домашня й дика 

Важливість захисту тварин від жорсто-
кого поводження визнано й закріплено 
на міжнародному рівні. Саме Європей-
ська конвенція про захист домашніх тва-
рин 1987 р. наголошує, що захист і гуман-
не ставлення до тварин є безпосереднім 
обов’язком людини, адже їх пов’язують тіс-
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птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, 
циркові [1]. Одночасно законодавець дає 
визначення жорстокому поводженню з 
тваринами як знущання з тварин, зокрема 
безпритульних, що спричинило мучення, 
завдало їм фізичного страждання, тілесні 
ушкодження, каліцтво або призвело до за-
гибелі, нацьковування тварин одна на одну 
та на інших тварин, вчинене з хуліганських 
чи корисливих мотивів, залишення до-
машніх і сільськогосподарських тварин на-
призволяще, зокрема порушення правил 
утримання тварин [1]. Треба наголосити, 
що на законодавчому рівні закріплено всі 
істотні ознаки жорстокого поводження, що 
дає змогу здійснити ідентифікацію діяння 
у разі порушення нормативних приписів 
особою.
Також у Законі було визначено понят-

тя гуманного ставлення до тварин - дії, що 
відповідають вимогам захисту тварин від 
жорстокого поводження й передбача ють 
доброзичливе ставлення до тварин, спри-
яння їхньому благу, поліпшення якості їх-
нього життя тощо [1]. Варто зазначити, що 
цей перелік є невичерпним, але він ство-
рює уявлення про відмежування гуманно-
го ставлення до тва рин від жорстокого за 
їхніми суттєвими ознаками[7, с. 225].
Важливу роль у процесі правового регу-

лювання захисту тварин від жорстокого по-
водження відіграє Європейська конвенція 
про захист домашніх тварин, незважаючи 
на те, що вона регулює лише захист певно-
го виду тварин (а саме домашніх). Ця Кон-
венція встанов лює моральний обов’язок 
людини щодо захисту й гуман ного ставлен-
ня до тварин, вказує на цінність домашніх 
тварин для суспільства, а також на те, що 
їх пов’язують особливо тісні зв’язки. Стат-
тя 3 Європейської конвенції закріплює, що 
ніхто не повинен завдавати для домашньої 
тварини непотрібного болю, страждання 
або пригні чення. Ніхто не повинен залиша-
ти домашньої тварини. Останній обов’язок, 
на жаль, дуже часто порушується, урахову-
ючи кількість безпритульних тварин, які 
мешка ють на вулицях [2].
Ураховуючи процеси європейської ін-

теграції, яка передбачає інтенсифікацію 
економічних, політичних, культурних від-

носин, впровадження у вітчизняне зако-
нодавство засад європейської нормативно-
правової бази, наша держава під час розро-
блення механізму правового регулювання 
поводження з тваринами має можливість 
застосовувати положення таких норматив-
них актів:

- щодо диких тварин (Конвенція про 
охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі 1979 р);

- щодо тварин-компаньйонів (Євро-
пейська кон венція про захист домашніх 
тварин 1992 р., Регламент № 998/2003 Єв-
ропейського Парламенту та Ради Європи 
про вимоги стосовно стану здоров’я тварин, 
що застосо вуються під час некомерційного 
перевезення домашніх тварин);

- щодо тварин, які використовують-
ся в сільському господарстві (Європейська 
конвенція про захист тварин під час між-
народного перевезення 1968 р., Європей-
ська конвенція про захист сільськогоспо-
дарських тварин 1976 р., Європейська кон-
венція про захист тварин, призна чених на 
забій, 1979 р.);

- щодо тварин, які експлуатуються за-
для дозвілля (Регламент Європейської Ко-
місії про вимоги стосовно стану здоров’я 
циркових тварин під час перевезення між 
державами-членами, Директива Ради Єв-
ропи про утри мання диких тварин у зо-
опарках);

- щодо тварин, яких використовують 
для проведення наукових і промислових 
дослідів (Європейська конвенція про за-
хист хребетних тварин, що використову-
ються для експериментів або в інших нау-
кових цілях 1986 р., Дирек тива Ради Євро-
пи 2010/63/ЄС про захист тварин, викорис-
товуваних у наукових цілях, Рекомендація 
Європейської Комісії про настанови щодо 
приміщень і піклування про тварин, які ви-
користовуються для експериментальних та 
інших наукових цілей).
У 2019 р. було внесено законопроєкт № 

2351 щодо імп лементації положень деяких 
угод і директив ЄС у сфері охорони тварин-
ного та рослинного світу, що передбачає 
посилення відповідальності за жорстоке 
поводження. Головна мета цього законо-
проєкту полягає у впрова дженні гуманних 
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засад поводження із тваринами, які зазна-
чено в міжнародних договорах, учасником 
яких є Україна. Заступником голови Комі-
тету Верховної Ради з питань екологічної 
політики та природокористування було за-
значено, що стаття 89 Кодексу України про 
адміні стративні правопорушення, якою 
передбачено покарання за жорстоке по-
водження з тваринами, практично не діє, 
адже вона не узгоджена із Законом Украї-
ни «Про захист тварин від жорстокого по-
водження» [3].
Вищезазначений законопроєкт перед-

бачає внесення змін до Закону «Про захист 
тварин від жорстокого пово дження», а саме 
доповнення про заборону утримання вед-
медів, тигрів, левів та інших диких тварин 
біля закладів громадського харчування, го-
телів, інших місць, де демон страція диких 
тварин є неприйнятною, а також у приват-
них будинках і на приватних подвір’ях, 
адже утримувати цих тварин мають право 
лише зоопарки [3].
Також передбачається зменшення віку, 

з якого особа може притягатися до кримі-
нальної відповідальності за жорстоке пово-
дження, а саме до 14 років. Буде збільшу-
ватися кримінальна відповідальність у пев-
них випадках, а діяння, які нині є адміні-
стративними, будуть криміналізуватися [3].
Законопроєкт містить положення, за 

якими слідчий буде зобов’язаний призна-
чити експертизу причин смерті тварини, а 
не просто знищувати труп. Законопроєк-
том також передбачаються зміни щодо: за-
борони жебраку вання з тваринами, підви-
щення стандартів поводження із сільсько-
господарськими тваринами, заборони ев-
таназії як методу регулювання чисельності 
тварин тощо [3].
Зважаючи на почастішання випадків 

жорстокого вбив ства тварин, ще у 2017 р. 
було внесено зміни до Кримі нального ко-
дексу України в частині, що регулює саме 
жор стоке поводження з тваринами (стаття 
299 Кодексу). За дії, коли тварину було по-
калічено або вбито, нацьковування однієї 
тварини на іншу, публічний заклик до жор-
стокого поводження з тваринами передба-
чено арешт на термін до шести місяців або 
обмеження волі на термін до трьох років. 

У минулій редакції за такі дії передбачався 
штраф або арешт на термін до шести міся-
ців. За ті ж дії в при сутності малолітнього 
або неповнолітнього, або вчинені повтор-
но, або вчинені групою осіб передбачено 
позбав лення волі на термін від п’яти до 
восьми років [4].
Україна ратифікувала положення Єв-

ропейської Кон венції про захист домашніх 
тварин у 2014 р., але суттє вих змін щодо 
цього законодавство не зазнало. Таке став-
лення законодавця до цієї теми викликає 
багато питань, адже через суттєві прога-
лини в чинному законодавстві щодо за-
хисту тварин від жорстокого поводження 
є про блеми щодо застосування на практиці 
норм, які містяться в Законі України «Про 
захист тварин від жорстокого пово дження», 
у статтях Кримінального кодексу та Кодек-
су про адміністративні правопорушення [7, 
с. 225].
Варто зазначити, що тварини часто ви-

ступають об’єктом для тестування косме-
тичних засобів і засобів, які ми викорис-
товуємо в побуті. Крем для рук, спрей від 
кома рів і навіть туалетний папір тестують 
на тваринах. Для проведення певного виду 
досліджень часто спеціально розводять тва-
рин або ж виловлюють безпритульних. Ві-
део проведення зазначених експериментів 
вражають своєю жорстокістю, адже тесту-
вання косметичних або інших засобів не 
обмежується нанесенням крему на шкіру, 
це здійснення ін’єкцій, примусового вве-
дення компонентів під шкіру, у шлунок 
тощо. Нині існує рішення того, як обме-
жити кількість проведення таких жорсто-
ких дослідів.
Перш за все треба утримуватися від ку-

півлі таких засобів від фірм, які проводять 
дослідження над тва ринами. Існує сайт те-
геге.реіа.огд, що є інформаційним порта-
лом - Люди за етичне ставлення до тварин 
(Реоріе ґог іЬе ЕіЬісаІ Тгеаїтепі оґ АпітаЬ 
- РЕТА). Цей сайт містить повну інформа-
цію щодо певного виробника кос метики із 
зазначенням, чи є він сгиеїіу-ґгее (вільний 
від жорстокості) чи ні.
Нині велика кількість держав приділяє 

увагу саме забороні та відмові в тестуванні 
косметики на твари нах. Першою країною, 
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яка у 2002 р. заборонила досліди над твари-
нами заради перевірки придатності косме-
тики та інших побутових засобів, є Англія. 
Щодо країн Євро пейського Союзу, то ще 
у 2004 р. було встановлено забо рону тес-
тування готової косметичної продукції на 
твари нах. У 2009 р. країни ЄС вводять за-
борону рекламування косметичних засобів, 
які було протестовано на тваринах. Вели-
ким здобутком стала заборона продажу за-
собів, які тестуються на тваринах на тери-
торії ЄС узагалі, але вели ким мінусом цієї 
заборони є те, що вона зачіпає лише нові 
продукти на ринку, оминаючи старі, які 
вже закріпилися на європейському ринку.
На щастя, завдяки плідній праці бага-

тьох лабораторій світу було розроблено 
альтернативи для тестування косме тики. 
Ці альтернативні засоби або мінімізують 
шкідливий вплив, або ж зовсім відкидають 
участь тварин у дослідах. До таких засобів 
належать:

- тести з використанням білкової мемб-
рани;

- клінічні дослідження на доброволь-
цях;

- комп’ютерне моделювання;
- медична візуалізація (перевірка 

впливу ліків на метаболізм шляхом мікро-
дозування);

- тести іп УІІГО (тест у пробірці) на мо-
делі людської шкіри тощо [7, с. 226].
На жаль, Україна майже не використо-

вує досвід зару біжних країн щодо альтер-
нативних засобів для тестування космети-
ки та побутової хімії. На думку автора, тре-
ба розробити дієвий механізм контролю за 
косметичними та хімічними експеримен-
тами шляхом закріплення відпо відного 
обов’язку представників Державної еколо-
гічної інспекції та громадських екологічних 
інспекторів, зокрема спеціального обліку та 
звітності про проведення дослідів над тва-
ринами. Також варто закріпити заборону 
тесту вання продукції саме на законодавчо-
му рівні, розробити макети локальних актів 
для державних і недержавних інституцій, 
які проводять тестування.
Наступною проблемою в межах дослі-

джуваної тема тики є використання тварин 
та їх експлуатація в цирках. Відповідно до 

статті 25 Закону «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» особа, яка утри-
мує тварину, використання якої в цирко-
вих, спортивних та інших видовищних 
заходах є неможливим, зобов’язана забез-
печити вказаній тварині умови утримання 
відповідно до вимог цього Закону [1]. По-
трібно зазначити, що понад 27 країн Євро-
пи зробили вибір на користь техноло гій, 
заборонивши експлуатацію диких живих 
тварин у цирках. Найбільш вдалим при-
кладом є цирк Копсаііі в Німеччині. Праця 
15 програмістів і техніків дала змогу від-
творити оригінальні голограми тварин і 
врятували живих тварин від виснажливих, 
тривалих і найчастіше жорстоких трену-
вань [7, с. 226].
До марафону заборони експлуатації тва-

рин у цирках приєдналися такі держави, як 
Хорватія, Австрія, Болга рія, Данія, Сербія, 
Македонія, Естонія та Словенія, шля хом 
ухвалення на національному рівні заборо-
ни вико ристання тварин у подібних роз-
важальних закладах. Такі країни, як Чехія, 
Швеція, Норвегія та Фінляндія, розро били 
певні обмеження, які суттєво полегшують 
життя тварин у цирках [5].
Заборону використання диких тварин 

у цирках було ухвалено й на рівні міст, зо-
крема, влітку 2017 р. місто Нью-Йорк вста-
новило таку заборону. Варто зазначити, що 
проблемою жорстокої експлуатації тварин 
перейма ються не тільки окремі держави 
та міста, але й самі цирки. Зокрема, цирки 
Сігсш 8тігкиз, Сіщие гіи 8о1еі1, Р1уіп§ Рги-
іі Ріу Сігсш, Сігсш Уагдаз, 7 Ріпдегз Сігсш 
самостійно відмовилися від використання 
тварин. Варто зазначити, що ці цирки не 
втратили своїх глядачів, навпаки, певні 
технічні нововведення та старанність акро-
батів стали при чиною збільшення аудито-
рії цирків [6, с. 349-352].
Варто нагадати, що у 2018 р. Міністер-

ством екології та природних ресурсів було 
внесено законопроєкт до Кабі нету Міні-
стрів про внесення змін до законодавства 
щодо захисту тварин від жорстокого пово-
дження. Саме цей законопроєкт пропонує 
заборонити використання диких тварин у 
цирку. Нормами законопроєкту встанов-
лено перехідний період у п’ять років для 
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вироблення механізму передачі тварин до 
природно-заповідних фондів, інших відпо-
відних установ і закріплення режиму їх по-
дальшого проживання.
Українські міста також внесли свій 

вклад щодо забо рони експлуатації тварин 
у цирках. Наприклад, Чернівці та Київ за-
боронили пересувні цирки з тваринами 
на своїх територіях. Виконавчий комітет 
Львівської міської ради ухвалив рішення 
«Про гуманне ставлення до тварин», у яко-
му зазначається, що експлуатація тварин у 
цирках і дельфінаріях є неприпустимою.
Отже, проблема правового регулювання 

захисту тва рин від жорстокого поводжен-
ня є досить важливою в бага тьох аспектах. 
Перш за все це природний аспект, адже, 
як автор зазначав вище, усе в природі пе-
ребуває в безпосе редньому взаємозв’язку. 
По-друге, гуманне ставлення до тварин є 
одним із вирішальних чинників для фор-
мування здорового світогляду теперішньо-
го та майбутнього сус пільств, адже будь-яке 
насильство завжди є негативним, незалеж-
но від його об’єкта. По-третє, кожна твари-
на є живою істотою, яка також потребує за-
хисту, як і людина [7, с. 227].
Щодо ситуації в нашій державі, то від-

повідне законо давство перебуває лише на 
стадії становлення. Звичайно, у законодав-
чому доробку містяться ратифіковані акти 
міжнародного права, Закон України «Про 
захист тварин від жорстокого поводжен-
ня», норми юридичної відпо відальності, 
локальні акти, які здійснюють регулюван-
ня в цій сфері, розглядається законопроєкт 
із важливими нормами щодо цього питан-
ня. Але потрібен комплексний підхід до за-
конодавчого вдосконалення цієї проблеми. 
Ситуація потребує не лише впровадження 
нової редакції статті 299 Кримінального ко-
дексу та криміналізації про типравних дій, 
які перебувають у КУпАП, але й впрова-
дження дієвого механізму забезпечення 
захисту тварин у реальному житті, а не на 
папері.
Першим кроком до створення такого 

механізму має бути закріплення відповідно-
го обов’язку представників Державної еко-
логічної інспекції та громадських екологіч-
них інспекторів щодо контролю та нагляду 

за проведен ням досліджень над тварина-
ми, щоб уникнути випадків жорстокого по-
водження з ними. Також варто здійснюва-
ти фінансування та підтримку програм, які 
пропагують, впро ваджують у життя гуман-
не ставлення до тварин і заборо няють ді-
яльність цирків, дельфінаріїв, зоопарків та 
інших закладів утримання тварин у неволі, 
де порушено норми щодо захисту тварин 
від жорстокого поводження [7, с. 228].
Отже, варто звернути увагу не тільки на 

посилення відповідальності за жорстоке по-
водження з тваринами, але й на процес від-
криття кримінального провадження або ж 
провадження в справах про адміністратив-
ні право порушення. Адже часто на вбив-
ство або знущання над тваринами просто 
закривають очі, тоді як фактично тва рини 
є беззахисними. Деякі люди сприймають 
тварин як власність і забувають про те, що 
вони є живими істо тами, здатними на від-
чуття фізичного болю та емоцій них страж-
дань. Але правові тенденції та громадські 
рухи у сфері захисту тварин загалом і від 
жорстокого пово дження зокрема дають 
підстави констатувати позитивну динаміку 
й стверджувати, що суспільство рухається у 
правильному напрямку.
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INTERNATIONAL LEGAL 

STANDARDS FOR THE PROTECTION OF 
ANIMALS AGAINST CRUELTY

The scientifi c article is devoted to international 
legal standards for the protection of animals from 
cruelty. The legal regulation of animal protection 
in domestic legislation was revealed, and gaps in 
regulatory legal acts were also revealed. Attention 
is focused on the problem of the application of 
international legal acts in cases of ill-treatment 
and the establishment of a mechanism for such use. 
Attention was drawn not only to the strengthening of 
responsibility for animal cruelty, but also to the process 
of opening criminal proceedings or proceedings in 
cases of administrative offenses. It is worth noting 
that the implementation of the fi ght against cruelty 
to animals will have an extraordinary result for the 
future society, because the germs of cruelty must be 
eradicated in any case. I would like to emphasize that 
the main causes of cruelty to animals are precisely 
the infl uence of negative mental and social factors.

Key words: cruelty, violence, animal, legal 
regulation, provision of protection, international 
legal standards.
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ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÎ¯ ÄÎÐÎÃÈ ÇÀ ÖÈÂ²ËÜÍÈÌ 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті досліджується предмет договору 
на будівництво (капітальний ремонт, рекон-
струкцію) автомобільної дороги за цивільним 
законодавством України. У ході дослідження ав-
тор розглянув наявні підходи різних науковців 
щодо визначення поняття «предмет договору 
підряду». На підставі проведеного аналізу зако-
нодавства України, що регулює істотні умови 
цивільно-правових договорів та наукової літе-
ратури з цього питання автор акцентує увагу 
на змісті понять предмет та об’єкт договору 
на будівництво (капітальний ремонт, рекон-
струкцію) автомобільної дороги та немож-
ливості їх ототожнення. Автор зазначає, що 
предмет договору на будівництво автомобільної 
дороги має свою специфіку, обумовлену, перш за 
все, його складною структурою та конкретним 
цільовим призначенням об’єкта будівництва 
(забезпечення автомобільного руху). Автором 
досліджує питання місця автомобільних доріг 
у системі об’єктів цивільних прав за цивільним 
законодавством України.
Ключові слова. Договір, договір підряду, до-

говір будівельного підряду, автомобільні дороги, 
предмет договору на будівництво (капітальний 
ремонт, реконструкцію) автомобільної дороги.
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ви не може існувати і розвиватися без існу-
вання розгалуженої системи автомобільних 
доріг, яка забезпечує реалізацію логістич-
них маршрутів, бізнес-зв’язків, туристич-
ного потенціалу тощо. Крім того, розвиток 
автомобільної дорожньої інфраструктури 
пов’язаний із здійсненням поточних завдань 
щодо нового будівництва та модернізації як 
житлової, так і промислової та комерційної 
нерухомості, спрямованих на вирішення по-
точних соціально-економічних проблем сус-
пільства.
Автомобільні дороги, як ключовий еле-

мент транспортної інфраструктури нашої 
Держави, безпосередньо забезпечують по-
дальший розвиток її виробничого та соці-
ального базису, розширення національних 
та світових вантажо- та пасажиропотоків, 
підвищення якості транспортного обслуго-
вування, забезпечення безпеки та стійкості 
транспортної системи тощо. У зв’язку з цим 
актуалізуються проблеми забезпечення по-
дальших кроків у напрямку підвищення 
конкурентоспроможності української тран-
спортної системи, поліпшення якості тран-
спортних послуг для населення, зниження 
транспортних витрат, забезпечення націо-
нальної безпеки України за рахунок підви-
щення мобільності військових підрозділів та 
уповноважених державних служб.
У довоєнні часи мережа автомобільних 

доріг України складала близько 169, 5 тис. 
км, однак мала критичну зношеність. За 
деякими даними, незадовільний експлуата-
ційний стан автомобільних доріг загально-

Постановка проблеми
В умовах розпочатої війни подальший 

розвиток транспортної системи України на-
буває стратегічної важливості та обумовлює 
необхідність поглибленого дослідження до-
говірних відносин у сфері будівництва авто-
мобільних доріг. Зрозуміло, що нині еконо-
міка жодної сучасної демократичної держа-
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го користування становить приблизно до 90 
відсотків від їх загальної кількості. Це без-
посередньо впливає на такі негативні яви-
ща у досліджуваній сфері, як низький рівень 
безпеки руху автомобільного транспорту, 
незадовільність логістично-швидкісних по-
казників та загальної комфортності пере-
везень вантажів і пасажирів, а тому галузь 
автомобільно-дорожнього господарства 
перебувала у депресивному стані. З метою 
оперативного подолання вказаного стану 
справ першого березня 2020 року в Укра-
їні набрав чинності президентський про-
єкт «Велике будівництво», основною метою 
якого є масштабна розбудова якісної інфра-
структури України з обов’язковим урахуван-
ням як європейських, так і загальносвітових 
стандартів дорожнього будівництва. У межах 
цього масштабного проекту заплановано не 
тільки нове будівництво автомобільних до-
ріг загального користування, але і рекон-
струкцію таких інфраструктурних об’єктів, 
як: школи, дитячі садки, центри екстреної 
медичної допомоги, стадіони тощо. І хоча за 
своєю юридичною сутністю, державну про-
граму «Велике будівництво» важко назвати 
державною цільовою програмою, необхід-
но зазначити, що фінансування державних 
цільових програм відповідно до статті 15 
Закону «Про державні цільові програми» 
здійснюється за рахунок не лише Держав-
ного бюджету України, а й за рахунок інших 
джерел, передбачених законом [1, ст. 15]. З 
урахуванням основних напрямків децентра-
лізації влади, значно розширилися права 
первинної ланки бюджетів (територіальних 
громад) з використання отриманих власних 
фінансових ресурсів та державного майна, 
що було передане в комунальну власність, 
що, у свою чергу, значно розширює фінан-
сову базу органів місцевого самоврядування 
і дає можливість фінансувати значну частину 
витрат бюджетів державних цільових про-
грам за рахунок власних доходів [2, с. 301]. 
Реалізація президентської програми «Ве-
лике будівництво» передбачає використан-
ня коштів з державного бюджету України, 
Державного фонду регіонального розвитку 
та місцевих бюджетів [3]. Варто погодитись 
з головою Харківської обласної державної 
адміністрації Олегом Синєгубовим щодо 

необхідності залучення до фінансування 
ремонту місцевих доріг додаткових інвести-
цій: коштів державних банків, а також між-
народних інвесторів і бюджетів громад [4]. 
В Україні в цьому напрямку останнім часом 
зроблено низку важливих кроків: для розви-
тку сучасної автодорожньої інфраструктури 
створено спеціалізований дорожній фонд за-
вдяки прийнятим у 2016 році Закону Украї-
ни «Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України» [5], який удоскона-
лює механізм фінансування будівництва до-
ріг, Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
реформування системи управління автомо-
більними дорогами загального користуван-
ня» [6] і Закону України «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу щодо удосконален-
ня механізму фінансового забезпечення до-
рожньої галузі» та залученням кредитів між-
народних фінансових організацій під дер-
жавні гарантії. Водночас, важливим викли-
ком для нашої держави в сучасних складних 
економічних умовах стає пошук додаткових 
джерел наповнення Державного дорожньо-
го фонду та впровадження ефективних ци-
вільно-правових механізмів регулювання 
суспільних відносин у сфері будівництва ав-
томобільних доріг. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Вагомий внесок у дослідженні пробле-
ми правового регулювання договорів буді-
вельного підряду в цілому та окремих його 
аспектів склали роботи вітчизняних циві-
лістів таких як: С. М. Бервено, А. Б. Гри-
няк, Н. С. Кузнєцова, І. В. Венедиктова, 
М. К. Галянтич, А. П. Гетьман, О. В. Дзера, 
В. В. Луць, Р. А. Майданик, В. П. Маслов, 
В. М. Махінчук, С. О. Погрібний, З. В. Ро-
мовська, Р. О. Стефанчук, С. Я. Фурса, 
Р. Б. Шишка, І. Р. Шишка, О. С. Яворська 
та ін. 

Метою цього дослідження є встановлен-
ня правового змісту поняття «предмет» до-
говору на будівництво (капітальний ремонт, 
реконструкцію) автомобільної дороги за ци-
вільним законодавством України. 
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Виклад основного матеріалу
Сучасний стан регулювання цивільно-

правових відносин у сфері будівництва авто-
мобільних доріг в Україні характеризується 
недостатнім рівнем організаційного забез-
печення здійснення будівництва, приведен-
ня у належний стан та постійної підтримки 
високих стандартів якості вітчизняної тран-
спортної інфраструктури. На нинішньому 
етапі сучасного державотворення актуалізу-
ється перманентне забезпечення належного 
рівня правового регулювання досліджуваної 
сфери суспільних відносин та впроваджен-
ня нових або модернізація під потреби сьо-
годення апробованих раніше ефективних 
правових інструментів вирішення вказаних 
завдань загальнодержавного значення. Од-
ним із таких відомих та апробованих прак-
тикою багаторічного застосування дієвих 
правових інструментів є цивільно-правовий 
договір будівельного підряду на будівни-
цтво (ремонт, реконструкцію) автомобільної 
дороги.
Потреба поглибленого наукового дослі-

дження договору на будівництво (капіталь-
ний ремонт, реконструкцію) автомобільної 
дороги за цивільним законодавством Укра-
їни, практики його укладення та виконання 
у сучасних умовах є беззаперечною. Вона 
зумовлюється, перш за все, окремими супе-
речностями та колізіями чинних вітчизня-
них нормативно-правових актів, що регу-
люють відносини в досліджуваній сфері. А 
це, у свою чергу, призводить до необхід-
ності постановки та вирішення відповідної 
наукової проблематики, наприклад, визна-
чення предмета договору на будівництво 
(капітальний ремонт, реконструкцію) ав-
томобільної дороги, а також необхідністю 
вдосконалення правового регулювання 
окремих груп відносин. Аналіз приписів 
нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини у сфері будівельного підряду, 
не завжди дозволяє визначити специфіку 
об’єкта та предмета вищезазначеного до-
говору. Необхідно також зазначити, що в 
силу особливого галузевого та відомчого 
регулювання будівельних відносин, договір 
на будівництво (капітальний ремонт, рекон-
струкцію) автомобільної дороги характери-
зується специфічним суб’єктним складом, а 

також особливостями формування умов про 
ціну, строки та об’єкт будівництва.

 У випадку, коли положення чинного ци-
вільного законодавства України лише фраг-
ментарно регулюють договірні відносини у 
відповідній сфері, зокрема, за договором на 
будівництво (капітальний ремонт, рекон-
струкцію) автомобільної дороги, важлива 
роль у формуванні належних дороговказів 
для законодавства та практики його засто-
сування належить цивілістичній доктрині. 
Отже, враховуючи розпочаті віднедавна 
процеси оновлення (рекодифікації) цивіль-
ного законодавства України, та той факт, що 
найбільшу за обсягом його частину стано-
вить зобов’язальне право, що регламентує 
також і підрядні зобов’язальні відносини, 
дослідження договору на будівництво (ка-
пітальний ремонт, реконструкцію) автомо-
більної дороги на теоретичному рівні набу-
ває беззаперечної актуальності.
Питання визначення предмета догово-

ру займає першочергове місце для догово-
рів цього виду, однак цивільно-правові те-
оретичні положення про предмет договору 
в сучасних умовах розвитку цивілістичної 
доктрини не відзначаються єдністю та док-
тринальною визначеністю. Ґрунтовний ана-
ліз нормативних положень чинного Цивіль-
ного кодексу України (далі – ЦК України) 
свідчить про те, що на законодавчому рівні 
визначення цієї юридичної категорії відсут-
нє, що породжує певну понятійно-категорі-
альну неузгодженість. Сам термін «предмет» 
переважно використовується одночасно для 
позначення речей і майнових прав (напри-
клад, статті 656, 718, 760, 1030 ЦК України) 
або лише речей, (наприклад, статті 788, 798, 
807, 812 ЦК України), що підлягають пере-
дачі однією стороною договору іншій. У де-
яких випадках вказаний термін вживається 
для позначення законних інтересів, що під-
лягають страхуванню (наприклад, стаття 
980 ЦК України). 
Така законодавча невизначеність обу-

мовлює серед науковців певну поліваріатив-
ність наукових підходів, так Голубєва Н. Ю. 
зазначає, що предметом цивільно-правово-
го договору є речі, результат робіт, права та 
майнові інтереси, що випливає з положень 
ЦК України [7, c. 17]. Мірзоян А. А. роз-
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глядає предмет договору як фактичні або 
юридичні дії [8, c. 246]. При комплексному 
підході в якості предмету договору розгля-
даються як дії, так і матеріальне благо [9, с. 
283]. На думку А. В. Євстігнєєва, однознач-
но розставити всі крапки над «і» у вказаній 
ситуації можна лише доповнивши статтю 
638 ЦК України положенням, яке б чітко 
роз’яснювало зміст вжитого в цій статті 
словосполучення «предмет договору». Вра-
ховуючи чинний стан чинного цивільного 
законодавства України та небажаність на-
дання одному й тому самому терміну різних 
значень під предметом договору в розумін-
ні статті 638 ЦК України, на думку дослід-
ника, бажано мати на увазі все ж конкретне 
майно, права і/або обов’язки щодо якого 
передаються за договором [10, с. 24].
Співвідношення «предмета» та «об’єкта» 

договору лежить у площині співвідношен-
ня цивільно-правового договору та ци-
вільно-правового зобов’язання. З цього 
приводу слушним вбачається підхід О. С. 
Іоффе, який зазначав, що елементом змісту 
цивільно-правового зобов’язання є лише 
об’єкт, під яким розуміється певна поведін-
ка зобов’язаної особи [11, c. 572]. Поряд з 
цим, учений виділив у договорі юридичний 
об’єкт – дії і матеріальний об’єкт – речі або 
інше благо, на яке спрямована поведінка. 
Зазначену правову позицію підтримує і ви-
датна вітчизняна дослідниця Н. С. Кузнєцо-
ва [13, c. 11].
Якщо звернутися до філософського тлу-

мачення розглядуваних термінів, то під 
предметом розуміється категорія, що позна-
чає деяку цілісність, виділену із світу об’єктів 
у процесі людської діяльності і пізнання. 
У загальногносеологічному аспекті проти-
ставлення предмета і об’єкта є відносним. 
Основна структурна відмінність предмета 
від об’єкта полягає в тому, що до предмета 
входять лише головні, найбільш суттєві (з 
точки зору даного дослідження) властивості 
та ознаки [12, c. 505]. Враховуючи вищеви-
кладене, можна дійти висновку, що пред-
мет є чимось відносно цілим, певною мірою 
самодостатнім поняттям, що може існувати 
окремо від інших предметів і бути виокрем-
леним серед загальної їх кількості. 

Наведені підходи деяких провідних ві-
тчизняних цивілістів щодо розглядуваної 
проблематики дозволяють зауважити необ-
хідність розмежування категорій «пред-
мет» досліджуваного договору та «об’єкт» 
договірних правовідносин. Для уникнення 
термінологічної плутанини вбачається, що 
слід розрізняти елементи змісту договір-
ного зобов’язання як правовідношення та 
елементи змісту цивільно-правового дого-
вору на будівництво (капітальний ремонт, 
реконструкцію) автомобільної дороги. До-
говірні зобов’язальні правовідносини, як і 
будь-які інші правовідносини, складають-
ся з наступних елементів: суб’єкти, об’єкт 
та зміст (суб’єктивні права та обов’язки).-
У свою чергу, цивільно-правовий договір, 
як домовленість двох або більше сторін 
щодо встановлення, зміни або припинення 
цивільних правовідносин, повинен містити 
таку його істотну умову, як предмет. Юри-
дичним об’єктом договірного зобов’язання 
як правовідношення є певна позитивна по-
ведінка зобов’язаної та управненої особи, 
внаслідок якої вона впливає на матеріальні 
об’єкти : «речі та інше майно, у тому числі 
й майнові права; роботи та послуги; резуль-
тати інтелектуальної діяльності, зокрема ви-
няткові права на них; нематеріальні блага; 
інформацію». І тут необхідно погодитися 
з Гриняком А. Б., який, досліджуючи під-
рядні правовідносини, зазначає, що юри-
дичним об’єктом договірних підрядних 
відносин є вчинення позитивних дій під-
рядником, спрямованих на виконання ним 
певної роботи, за завданням замовника, тоді 
як предметом договору підряду слід визна-
вати такий юридичний наслідок (результат 
робіт), як явище навколишнього світу, що 
виступає як істотна умова договору, права 
і/або обов’язки, щодо якого передаються за 
договором, на який спрямована узгоджена 
воля сторін [14, c. 150]. 
У контексті цього наукового дослідження 

необхідно зазначити, що у ЦК України від-
сутня окрема стаття про предмет договору 
будівельного підряду і відповідно договору 
на будівництво (капітальний ремонт, рекон-
струкцію) автомобільної дороги. Цілком оче-
видно, що договір на будівництво (капіталь-
ний ремонт, реконструкцію) автомобільної 



147

Òóð÷åíêî ².Â. - Ïðåäìåò äîãîâîðó íà áóä³âíèöòâî (êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêö³þ)...

дороги є підставою виникнення підрядних 
договірних правовідносин, де юридичним 
об’єктом є певні дії (поведінка) сторін від-
повідного правовідношення, що визначає і 
специфіку предмета досліджуваного догово-
ру. У зв’язку з цим слід зупинитися на аналі-
зі саме предмета цього договору, що дозво-
лить як окреслити одну з основних умов да-
ного договору, так і визначитися з об’єктом 
розглядуваних договірних зобов’язальних 
правовідносин. Аналіз юридичної літерату-
ри дозволяє виокремити декілька наукових 
підходів щодо визначення предмету догово-
ру будівельного підряду. До першої групи 
дослідників слід зарахувати тих, хто вважає, 
що предметом підрядного договору на капі-
тальне будівництво виступає закінчений бу-
дівництвом та готовий до здачі будівельний 
об’єкт. Інші правники вказують, що в цьому 
договорі є лише єдиний предмет, що скла-
дається з двох елементів – виконані роботи 
та їх уречевлений результат. Третя група 
авторів підтримує ідею про те, що предме-
том підрядного договору виступає тільки ді-
яльність підрядника, яка полягає у зведен-
ні та здачі будівельного об’єкта. Четверту 
групу утворюють ті, хто вважає наявність у 
договорі одночасно двох об’єктів: як робіт, 
так і уречевленого результату. До п’ятої гру-
пи науковців належать ті, хто визнає пред-
метом договору не окрему дію підрядника, 
а готовий об’єкт будівництва. В останню 
групу об’єднуються ті автори, які визнають 
можливим або існування альтернативних 
об’єктів, або комплекс загальнобудівельних 
чи спеціальних робіт [15, c.113–114].
Наведені наукові погляди вбачається 

можливим звести до трьох основних підхо-
дів до визначення предмета договору буді-
вельного підряду: - концепція унітарного 
(єдиного) предмету договору. Прихильни-
ки цієї концепції доходять висновку, що 
предметом договору будівельного підряду 
може бути один із трьох варіантів: 1) закін-
чене будівництво і готовий до здачі об’єкт 
будівництва; 2) предмет складається із двох 
елементів – виконання робіт та їх резуль-
тату; 3) діяльність підрядника з побудови 
об’єкта будівництва [16, c. 336]; - дуалістич-
на концепція предмету договору. У межах 
цієї концепції існує два предмети договору 

будівельного підряду: матеріальний, що є 
результатом робіт, і юридичний – діяльність 
сторін за договором будівельного підряду 
[17, c. 190– 191; 18, с. 134]; - концепція аль-
тернативного предмета договору будівель-
ного підряду. ЇЇ прибічники визнають існу-
вання альтернативних предметів договору 
будівельного підряду: або закінчений об’єкт 
будівництва, або комплекс загально-буді-
вельних чи спеціальних робіт [19, c. 80 – 81]. 

 Усі зазначені наукові підходи заслу-
говують на увагу. Слід зазначити, що дії 
підрядника та їх результат виступають 
як взаємопов’язані елементи структури 
зобов’язальних правовідносин. У цьому ви-
падку діяльність підрядника в межах роз-
глянутих правовідносин є здійснення за-
кріплених у договорі та належних йому 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. 
Ця обставина дозволяє визнати, що у 
зобов’язальних правовідносинах вирішаль-
не значення для договору підряду на будів-
ництво має саме діяльнісна характеристика 
предмета. Одночасно уречевлений резуль-
тат цієї діяльності є об’єктом договірного 
зобов’язального правовідношення, тобто 
річчю, задля створення якої і провадиться 
ця діяльність підрядника. Разом з тим, для 
правильного розуміння предмета догово-
ру підряду слід зазначити, що така ознака 
предмета, як уречевленість, враховуючи 
розвиток та ускладнення інформаційних 
відносин, є неоднорідною [14, c. 146]. 
Іншою специфічною особливістю пред-

мета договору на будівництво (капіталь-
ний ремонт, реконструкцію) автомобільної 
дороги слід визнати специфічний харак-
тер об’єкта будівництва. У відповідності 
до пункту 1 статті 1 Закону Украї ни «Про 
автомобільні дороги» автомобільна дорога 
розглядається як «ліній ний  комплекс ін-
женерних споруд, призначений  для без-
перервного, безпечного та зручного руху 
транспортних засобів [20, cт. 1]. У П.3 ДБН 
А.2.2-3:2014 визначено : лінійний об’єкт 
інженерно-транспортної інфраструктури 
- це наземні, надземні або підземні лінійні 
об’єкти для пересування людей, транспорт-
них засобів, вантажів, переміщення рідких 
та газоподібних продуктів, передачі елек-
троенергії тощо. Поряд з цим, автомобільна 



148Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2022

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

дорога – це об’єкт транспортної інфраструк-
тури, призначений для руху транспорт-
них засобів, та включає: земляне полотно; 
прої жджу частину; дорожнє покриття; сму-
ги руху; шумозахисні, штучні, водоочисні 
споруди та споруди дорожнього водовідво-
ду; засоби технологічного зв’язку; інженер-
не, архітектурне та санітарне облаштуван-
ня; технічні засоби організації  дорожнього 
руху; зелені насадження [21]. Враховуючи 
законодавчо закріплене визначення авто-
мобільної дороги, можна виділити такі її 
характерні ознаки: по-перше, автомобільна 
дорога є комплексним об’єктом транспорт-
ної інфраструктури; по-друге, автомобільна 
дорога має спеціальне призначення.
У цивілістичній доктрині цікавою вба-

чається точка зору, запропонована Т. М. 
Чепігою, згідно з якою автомобільну до-
рогу пропонується розглядати як майно-
вий комплекс [22]. Проте необхідно заува-
жити, що на сьогодні поняття майнового 
комплексу, на відміну від поняття цілісного 
майнового комплексу, законодавцем не за-
кріплено, зустрічається на рівні предмета 
наукових пошуків та закономірно характе-
ризується плюралістичністю його науково-
го розуміння. 
Питання про місце автомобільних доріг 

у системі об’єктів цивільних прав у юридич-
ній науці не розглядалося на рівні окремого 
комплексного дисертаційного досліджен-
ня. На нашу думку, автомобільну дорогу 
не можна однозначно та беззастережно від-
нести ні до категорії речей, ні до категорії 
майна у традиційному значенні цього по-
няття. Немає сумнівів, що категорія речей 
є загальновживаною для науки цивільного 
права і виступає як родове поняття щодо ав-
томобільних доріг. Безумовно, автомобіль-
на дорога наділена властивостями склад-
ної речі у цивільно-правовому розумінні: 
є певною кількістю сполучених між собою 
матеріальних предметів; використовуєть-
ся за загальним призначенням; між окре-
мими предметами, що входять до складної 
речі, є функціональний зв’язок; характери-
зується ознакою інтегративності, під якою 
розуміється виникнення  комплексу нових 
якостей, які не притаманні окремими його 
компонентам. Але водночас визначення ав-

томобільної дороги через категорію речей 
у їх традиційному розумінні є недостатньо 
обґрунтованим. Це очевидно, враховуючи 
те, що під категорією речей усталено розу-
міють об’єкти матеріального світу, що зна-
ходяться у сфері діяльності людей та можуть 
бути предметом фізичного панування особи 
над річчю. Автомобільна дорога, за своєю 
юридичною сутністю, є складним явищем 
правової реальності та наділена такими ха-
рактеристиками речі, як: неподільність, не-
рухомість, не споживчість, індивідуальна 
визначеність. З проведеного фрагментар-
ного аналізу можемо зробити висновок, що 
автомобільні дороги в Україні – це матері-
альні об’єкти транспортної інфраструктури, 
будівництво, ремонт та реконструкція яких 
охоплюється сферою цивільно-правового 
регулювання.
Вивчення та аналіз практичних аспек-

тів укладення та виконання договорів на 
будівництво (ремонт, реконструкцію) дає 
можливість стверджувати, що предмет роз-
глянутого договору не обмежується тільки 
будівельними роботами. У всіх підрядних 
договорах цього виду безпосереднє вико-
нання підрядником визначених їх умовами 
дій щодо спорудження (будівництва, ре-
монту, реконструкції) об’єкта будівництва 
(автомобільної дороги) визначає їх пред-
мет. Однак дуже часто в договорі перед-
бачається здійснення інших комплексних 
робіт підрядника, що здійснюються під час 
побудови автомобільної дороги. Так, про-
аналізувавши зміст договору № 314—2 на 
виконання робіт з капітального ремонту 
шляхопроводу на км 544863 автомобільної 
дороги загального користування держав-
ного значення Т-10-1 9 Феневичі-Бородян-
ка-Макарів-Бишів, Київська область (з роз-
робкою проєктної документації), варто за-
значити, що крім вказівки на безпосереднє 
капітальне будівництво щляхопроводу та 
розробки проєктної документації до дого-
вору підряду, включаються й інші роботи. 
Мова йде про : інженерно-геологічні, топо-
графо-геодезичні, гідрологічні, екологічні 
вишукування та спеціалізоване обстеження 
шляхопроводу, (за необхідністю) виконання 
науково-дослідних та дослідно-експеримен-
тальних робіт, виконання будівельно-мон-
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тажних робіт, у тому числі спорудження/
демонтаж тимчасових будівель та споруд; 
закупівлю, одержання, складування, збе-
реження необхідних для виконання робіт 
матеріалів, устаткування і інших ресурсів 
підрядником, усунення недоліків, передача 
замовнику комплектів виконавчої та іншої 
документації, обумовленої чинним на дату 
передачі законодавством. Цей комплекс 
юридично вагомих дій включає здачу завер-
шеного і готового до експлуатації об’єкта. 
Приймає його комісія, яку скликає Замов-
ник після одержання повідомлення від Під-
рядника про готовність об’єкта до здачі та 
експлуатації та виконання зобов’язань про-
тягом гарантійного строку за умови належ-
ного виконання підрядником у встановлені 
контрактом строки та в межах контрактної 
ціни за свій ризик, своїми силами та силами 
узгоджених замовником субпідрядних орга-
нізацій усіх робіт та послуг в обсязі, визна-
ченому умовами договору.
Підсумовуючи наведене, варто зазначи-

ти, що на практиці досліджуваний договір 
підряду виступає дієвим індивідуальним до-
говірним регулятором, предмет якого визна-
чається комплексністю правомірних дій по 
здійсненню будівництва автомобільної до-
роги. Такий підхід до визначення специфіки 
предмета договору на будівництво автомо-
більної дороги є цілком обґрунтованим та за-
кономірним. Адже саме особливості предме-
та договору на будівництво автомобільної до-
роги дозволяють виділити його із загальної 
групи підрядних договорів. Його відмінною 
рисою у досліджуваному аспекті виступає, 
перш за все, комплексність дій, що визнача-
ють предмет договору, а саме дії з проєкту-
вання, будівництва, а також інших допоміж-
них робіт, що супроводжують складний про-
цес будівництва автомобільної дороги. При 
цьому необхідність погодження територіаль-
ного планування та містобудівного проєк-
тування автомобільних доріг щодо надання 
земельної ділянки для будівництва обумов-
лює наявність особливих вимог до переддо-
говірних відносин, що складаються в період 
укладання цього виду договору та особливий 
порядок укладання договору на будівництво 
автомобільної дороги як лінійного об’єкта 
транспортної інфраструктури.
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SUMMARY 
The article examines the subject of a contract 

for the construction (overhaul, reconstruction) of 
a highway under the civil legislation of Ukraine. 
In the course of the research, the author considered 
the existing approaches of various scientists regard-
ing the defi nition of the concept of «subject of the 
contract». Based on the analysis of the legislation 
of Ukraine, which regulates the essential condi-
tions of civil law contracts and scientifi c literature 
on this issue, the author focuses on the content of 
the concepts subject and object of a contract for the 
construction (repair, reconstruction) of a road and 
the impossibility of their identifi cation. The author 
notes that the subject of the contract for the con-
struction of a road has its own specifi cs, due, fi rst of 
all, to its complex structure and the specifi c purpose 
of the construction object (providing traffi c). The 
author examines the issue of the place of highways 
in the system of objects of civil rights under the civil 
legislation of Ukraine.

 Keywords. Contract, subcontract, construction 
subcontract, highways, the subject of the contract 
for the construction (overhaul, reconstruction) of 
a highway.
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Посилення економічної кризи та утво-
рення в різних країнах етнічних діаспор 
успішно використовується організованою 
злочинністю для створення національних 
угруповань, які відрізняються більшою 
згуртованістю і захищеністю від право-
охоронних органів. Національна солідар-
ність, а іноді й родинні зв’язки, мовний та 

культурний бар’єри надійно захищають 
такі угруповання від проникнення в них 
сторонніх осіб.
При цьому для організованих злочин-

них формувань, створених на етнічній 
основі, характерна наявність властивих 
винятково їм рис і якостей, що усклад-
нюють діяльність органів, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність і попе-
реднє розслідування, при виявленні, при-
пиненні, документуванні, розслідуванні та 
розкритті вчинених ними злочинів. 
Злочини, вчинені за участі організова-

них груп і злочинних організацій, дедалі 
більше характеризуються транснаціональ-
ними зв’язками їх учасників, високим рів-
нем конспірації і маскування вчинюваних 
ними діянь, застосуванням різних видів 
зброї та вибухівки, що доповнюється єд-
ністю за етнічною (національною) озна-
кою. Саме етнічний характер, на думку ба-
гатьох вітчизняних та іноземних експер-
тів, останніми роками обумовлює вітчиз-
няний професіоналізм і життєздатність 
таких структур.
Упродовж останніх років організована 

етнічна злочинність розширює можливос-
ті використання міжрегіональних і між-
народних зв’язків при вчиненні злочинів, 
кримінальна діяльність організованих 
етнічних злочинних формувань набуває 
транснаціонального характеру, розширю-
ються масштаби вчинення ними злочинів 
міжнародного характеру (нелегальний 
обіг наркотиків, зброї, торгівля жінками 
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і дітьми, тероризм, релігійний екстремізм 
тощо).
Організовані злочинні угруповання, 

сформовані на етнічній основі, мають 
власну кримінальну субкультуру (сис-
тему звичаїв, традицій, ритуалів), пере-
важно замкнуту ієрархічну побудову з 
чіткою вертикаллю, розподілом ролей 
і зв’язками у середовищі представників 
певного етносу. З огляду на ослаблення 
контролю за перетином державного кор-
дону та значними потоками переселенців, 
органи правопорядку обмежені в реаль-
них засобах протидії експансії потенцій-
них правопорушників з інших країн. Від-
так певне зниження рівня зареєстрованої 
організованої злочинності не відображає 
реальну ситуацію, а радше є свідченням 
неефективного (недостатнього) викорис-
тання кримінологічних та агентурно-опе-
ративних можливостей впливу на лідерів 
(організаторів) та активних учасників та-
ких угруповань.
Тривожними виглядають й результа-

ти вивчення масиву кримінальних прова-
джень і відповідних оперативно-розшуко-
вих справ, що підтверджують ігноруван-
ня правоохоронцями реєстрації етнічних 
ознак злочинців (та їхніх груп) на стадії 
досудового розслідування (здебільшого 
облік обмежується загальними показни-
ками громадянства та місця проживання 
підозрюваних, а більш повні дані фіксу-
ються лише щодо засуджених в установах 
виконання покарань).
Ситуацію ускладнює відсутність серед 

вітчизняних та іноземних учених єдиних 
доктринальних підходів до оцінювання 
масштабів організованої етнічної злочин-
ності, її співвідношення з іншими соціаль-
ними явищами та процесами. Концепту-
альна неузгодженість ускладнює системне 
планування та проведення скоординова-
них заходів державно-правового впливу 
на організовані групи і злочинні організа-
ції, сформовані на етнічній основі, що на 
практиці потребує негайного вирішення.
Отже, теорія і практика свідчать, що 

одним із дієвих і традиційних напрямів 
удосконалення протидії злочинам є по-
кращення її теоретичного забезпечення, 

що досягається шляхом виділення належ-
ної уваги з боку науковців, що і зроблено 
В. Г. Севруком у монографії «Протидія 
злочинам, що вчиняються організовани-
ми групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етичній основі: теорія і 
практика».
Тема дослідження видається актуаль-

ною в аспекті подальшого удосконалення 
способів та методів протидії злочинам, 
що вчиняються організованими групами 
і злочинними організаціями, які сформо-
вані на етичній основі. Аналіз монографії 
свідчить, що робота В. Г. Севрука присвя-
чена проблемам, які є актуальними і ви-
требуваними як у теоретичному значенні, 
так і в правозастосовній практиці.
В. Г. Севрук на належному рівні до-

слідив генезу формування організованих 
і злочинних організацій, які сформовані 
на етнічній основі. Наголошено, що дослі-
дження історичних етапів розвитку орга-
нізованих груп і злочинних організацій, 
які сформовані на етнічній основі, дасть 
змогу правоохоронним органам здійсню-
вати ефективне запобігання та протидію 
етнічній злочинності як на території Укра-
їни, так і поза її межами.
Слід акцентувати увагу, що автор роз-

робив власну дефініцію поняття етнічної 
злочинності, яку слід розуміти як зло-
чинної діяльності громадян, іноземців, 
осіб без громадянства, певних етнічних 
груп (родів, кланів, спільнот, таборів), 
які об’єднуються за національною (ет-
нічною) ознакою в організовані групи 
та злочинні організації, які в силу соці-
ального характеру вже пов’язані загаль-
ною груповою мораллю або родинними 
зв’язками, закриті, агресивні, згуртова-
ні (сформовані) для здійснення специ-
фічних кримінальних правопорушень з 
чітко визначеними ролями та одноосіб-
ним вираженим лідером, що постійно 
знаходяться на етапі свого розвитку та 
виокремлюються з-поміж титульної на-
ціональності специфічними злочинними 
навиками, що є їх психологічною осо-
бливістю, та відрізняються професійною 
кримінальною класифікацією і сферою 
злочинної діяльності.
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Акцентовано, що висока ефективність 
протидії правоохоронними органами 
України злочинам, що вчиняються ор-
ганізованими групами і злочинними ор-
ганізаціями, які сформовані на етнічній 
основі, залежить від постійного удоско-
налення законодавства України. Вказано 
на необхідність прийняття у системі МВС 
України самостійного наказу, що регла-
ментуватиме питання протидії злочинам, 
шо вчиняються організованими групами і 
злочинними організаціями, які сформова-
ні на етнічній основі, як на стратегічному, 
так і тактичному рівнях, та сприятиме ак-
тивізації роботи правоохоронних органів 
України, конкретизуватиме та оптимізува-
тиме функції цих органів, узгодить чіткий 
механізм внутрішньої взаємодії і на міжна-
родному рівні.
Достовірність авторських висновків 

та пропозицій підтверджується значною 
кількістю емпіричного матеріалу, зокрема, 
прикладами судової практики. Під час ро-
боти над монографічним дослідженням ав-
тором було опрацьовано широкий спектр 
наукових джерел, значний масив норма-
тивно-правових актів. Систематизація та-
кої кількості наукових поглядів збагатило 
роботу і підкреслило її значущість і комп-
лексний глибинний підхід.

Практичне значення результатів і ви-
сновків роботи полягає у тому, що вони 
можуть бути використані як для подаль-
ших досліджень загальнотеоретичних 
проблем, так і у практичній діяльності, у 
правотворчій та правозастосовній діяль-
ності. Монографія виконана на належному 
науковому рівні, має чітку обґрунтовану 
структуру, матеріал викладено системно 
та послідовно. Робота буде цікавою для 
широкого кола читачів, особливо фахівців, 
які розробляють наукові засади забезпе-
чення оперативно-розшукової діяльності 
та кримінального процесу.
Загалом позитивно оцінюючи моно-

графію В. Г. Севрука «Протидія злочинам, 
що вчиняються організованими групами 
і злочинними організаціями, які сформо-
вані на етичній основі: теорія і практика», 
ґрунтовність дослідження, а також сфор-
мульовані автором висновки та пропози-
ції мають важливе значення як для науки 
кримінології, оперативно-розшукової ді-
яльності, кримінального процесу, так і для 
правозастосовної практики. Вони мають 
науково-прикладний характер, а окремі 
дискусійні питання тільки черговий раз 
підтверджують актуальність монографії та 
підвищують цікавість до авторського до-
робку В. Г. Севрука.



154Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2022

Ðåöåíç³¿

Ðåöåíç³ÿ 
íà ìîíîãðàô³þ Â. ². Ãàëàãàíà, Ð. Ì. Äóäàðöÿ, 

Ñ. Ñ. ×åðíÿâñüêîãî «Îñíîâè ìåòîäèêè ðîçñë³äóâàííÿ 
ñòâîðåííÿ íå ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âîºí³çîâàíèõ àáî 

çáðîéíèõ ôîðìóâàíü»

 ÁÀÁÀÍ²ÍÀ Â³êòîð³ÿ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ïðîôåñîð 
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

DOI 10.32782/NP.2022.4.24

Актуальність теми обумовлена тим, що 
з початку збройного конфлікту на Сході 
України та проведення антитерористич-
ної операції надзвичайно актуальним стало 
питання виявлення й розслідування фактів 
створення не передбачених законом воєні-
зованих або збройних формувань. Такі дії 
визначено в законодавстві України як кри-
мінальне правопорушення (відповідно до 
ст. 260 Кримінального кодексу (КК) Украї-

ни від 5 квітня 2001 року, що набув чиннос-
ті 1 вересня 2001 року). За даними статис-
тики, з 2001 до 2014 року цю норму майже 
не застосовували. Водночас із січня 2014 
року, у зв’язку зі стрімкою зміною ситуації, 
загостренням криміногенної обстановки й 
соціальним напруженням, розпалюванням 
міжнаціональної та міжрегіональної ворож-
нечі, поширенням кримінальних правопо-
рушень проти особи та корисливо-насиль-
ницьких кримінальних правопорушень в 
Україні, щороку збільшувалася кількість 
учинених зазначених зареєстрованих кри-
мінальних правопорушень, що мають до-
сить високий рівень латентності.
У рецензованій монографії В. І. Гала-

гана, Р. М. Дударця та С. С. Чернявського 
«Основи методики розслідування створен-
ня не передбачених законом воєнізованих 
або збройних формувань» здійснено теоре-
тичне узагальнення та запропоновано нове 
розв’язання наукового завдання, що поля-
гає в комплексному дослідженні особливос-
тей розслідування створення не передба-
чених законом воєнізованих або збройних 
формувань, обґрунтуванні висновків, про-
позицій та рекомендацій, що відповідають 
вимогам наукової новизни й мають теоре-
тичну і практичну значущість.
До основних результатів, одержаних на 

підставі аналізу законодавства, наукових 
джерел і правозастосовної практики, нале-
жать такі положення:

1. Терміни «воєнізовані формування» 
та «збройні формування» не є тотожними. 
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Визначення воєнізованих збройних фор-
мувань, що міститься в п. 1 примітки до 
ст. 260 КК України, може стосуватися як 
законних, так і незаконних воєнізованих 
формувань. Натомість у п. 2 примітки до 
цієї статті йдеться не лише про збройні 
формування, а й про воєнізовані групи. У 
зв’язку з відсутністю в законодавстві Укра-
їни поняття «воєнізовані групи», під час 
розслідування кримінальних правопору-
шень слід керуватися нормою ч. 1 ст. 28 КК 
України, відповідно до якої кримінальне 
правопорушення визнають таким, що вчи-
нений групою осіб, якщо в ньому брали 
участь декілька (два або більше) виконавців 
без попередньої змови між собою. У зв’язку 
із зазначеним запропоновано зміни до п. 1 
примітки до ст. 260 КК України, спрямо-
вані на розрізнення ознак кримінальних 
правопорушень, передбачених у ч. 1, 2 цієї 
статті. 

2. До елементів криміналістичної ха-
рактеристики створення не передбачених 
законом воєнізованих або збройних форму-
вань належать спосіб учинення криміналь-
ного правопорушення, слідова картина, 
особа злочинця, мотиви й мета вчинення 
кримінального правопорушення, що зна-
ходяться в кореляційній взаємозалежності 
та зумовлюють особливості розслідування 
цього виду кримінального правопорушен-
ня. 
Водночас предмет кримінально проти-

правного посягання як елемент криміналіс-
тичної характеристики визначити складно, 
тому слід окреслити об’єкт кримінального 
правопорушення як кримінально-правову 
категорію, пов’язану з безпечними умовами 
функціонування держави, життєдіяльності 
суспільства й роботи підприємств, установ, 
організацій, життям і здоров’ям людей. 
З криміналістичної позиції спосіб учи-

нення кримінального правопорушення під 
час створення не передбачених законом во-
єнізованих або збройних формувань можна 
розглядати як типовий спосіб підготовки 
до вчинення кримінального правопору-
шення або як основне діяння, що характе-
ризує об’єктивну сторону кримінального 
правопорушення, передбаченого частина-
ми 1, 2 ст. 260 КК України. Керівництво 

не передбаченими законом воєнізованими 
або збройними формуваннями або їхніми 
структурними підрозділами здійснюють 
шляхом визначення тактики діяльності вже 
створеного формування. Крім створення та 
керівництва, до способів учинення аналі-
зованого кримінального правопорушення 
належать також участь у їх складі в напа-
ді на підприємства, установи, організації 
чи на громадян; фінансування криміналь-
но протиправної діяльності, постачання 
зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи 
військової техніки тощо. Спосіб учинення 
кримінального правопорушення в широ-
кому значенні охоплює також діяльність з 
протидії розслідуванню як сукупність дій, 
спрямованих на перешкоджання законній 
діяльності уповноважених органів досудо-
вого розслідування. 

3. Типовими слідами створення не пе-
редбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань є: матеріальні (авто-
матична зброя, боєприпаси та гранати, за-
соби мобільного зв’язку, зокрема в мережі 
Інтернет; камуфляжний одяг, медичні ап-
течки з препаратами, наркотичні засоби, 
інші речі (маскувальні халати, сухе пальне, 
металеві кружки, каремати, спальні мішки); 
готівкові кошти; банківські картки й рахун-
ки; печатки і штампи; факсиміле; паспорти 
тощо) й ідеальні (інформація, що залиши-
лася в пам’яті осіб, причетних до діяльності 
не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань) сліди кримінального 
правопорушення, утворення яких безпосе-
редньо залежить від способу його вчинен-
ня. 
З-поміж типових ознак особи злочин-

ця аналізованої категорії слід виокремити 
такі: це особа чоловічої статі віком від 26-
ти до 40 років, громадянин України та РФ, 
мешканець обласного центру або міста об-
ласного значення, який має середню осві-
ту, не працює, пройшов військову й іншу 
підготовку в спеціальних диверсійно-теро-
ристичних навчальних центрах, зокрема 
за межами України. Така особа має агре-
сивно-насильницьку, політичну або ідей-
но-релігійну мотивацію. У низці випадків 
злочинці керуються не одним, а кількома 
мотивами. 
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4. Важливе значення для розслідуван-
ня створення не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань має 
з’ясування обставин, які підлягають вста-
новленню, зокрема: структура НЗФ і роз-
поділ ролей його членів; система правил 
поведінки та санкції за їх порушення; ха-
рактер заохочень і покарань членів НЗФ 
з боку його організаторів; способи конспі-
рації кримінально протиправної діяльнос-
ті, використані в НЗФ; розміри грошових 
фондів для розширення кримінально про-
типравної діяльності, наявність своєрідно-
го фонду «соціального страхування» для 
допомоги засудженим спільникам і членам 
їхніх родин; характер зв’язків НЗФ з інши-
ми злочинними угрупованнями й обстави-
ни, що засвідчують їх кооперацію чи роз-
поділ сфер впливу; здійснення військової, 
стройової чи фізичної підготовки учасників 
НЗФ, використані методи; учинення інших 
кримінальних правопорушень членами 

НЗФ тощо. Встановлення цих та інших об-
ставин надає слідчому реальну можливість 
з’ясувати механізм учиненого кримінально-
го правопорушення, визначити причетних 
до нього осіб, довести це під час досудового 
розслідування.
Загалом позитивно оцінюючи моно-

графію В. І. Галагана, Р. М. Дударця та 
С. С. Чернявського «Основи методики роз-
слідування створення не передбачених за-
коном воєнізованих або збройних форму-
вань», ґрунтовність дослідження, а також 
сформульовані автором висновки та про-
позиції мають важливе значення як для на-
уки кримінального права, кримінального 
процесу та криміналістики так і для право-
застосовної практики. Вони мають комп-
лексний характер, а окремі дискусійні пи-
тання тільки черговий раз підтверджують 
актуальність монографії та підвищують ці-
кавість до авторського доробку В. І. Гала-
гана, Р. М. Дударця та С. С. Чернявського.
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З огляду на соціальну обумовленість і по-
треби правозастосовної практики, положення 
ст. 360 КК України потребують змін. Зазна-
чене зумовлює необхідність дослідження кри-
мінально-правової охорони об’єктів електро-
нних комунікацій та засвідчує актуальність 
обраної теми. Якісна робота електронних ко-
мунікацій є однією з найважливіших умов по-
вноцінної діяльності суспільства та держави.
В умовах сьогодення електронні комуні-

кації сприяють і забезпеченню національної 
безпеки України, захист якої визначено прі-
оритетним на найвищому державному рівні. 

Значущість об’єктів електронних комунікацій 
для держави обумовила встановлення кри-
мінально відповідальності за умисне пошко-
дження або руйнування телекомунікаційної 
мережі (ст. 360 Кримінального кодексу (КК) 
України).
Статистичні дані засвідчують тенденцію 

до збільшення кількості фактів вчинення кри-
мінальних правопорушень, передбачених ст. 
360 КК України, зокрема: за 2013 рік – заре-
єстровано 28 кримінальних правопорушень; 
за 2014 рік – 35; за 2015 рік – 183; за 2016 рік 
– 186; за 2017 рік – 686; за 2018 рік – 568; за 
2019 рік – 657; за 2020 рік – 623; за 2021 рік – 
547, за 2022 рік – 309.
Водночас окреслені статистичні дані не 

цілком відображають реальну ситуацію щодо 
кількості фактів умисного пошкодження або 
руйнування телекомунікаційної мережі. За-
значене пов’язане з тим, що пошкодження 
або руйнування об’єктів електронних кому-
нікацій здійснюють переважно шляхом де-
монтажу та викрадення технічних засобів 
електрозв’язку, що не завжди призводить до 
припинення надання електронних комуніка-
ційних послуг (такі наслідки є обов’язковою 
ознакою складу кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 360 КК України) а 
також через руйнацію таких об’єктів у зв’язку 
з веденням бойових дій, тому більшість пося-
гань кваліфікують за ст. 185 або 113, 437, 438 
КК України відповідно.
Державний захист об’єктів електронних 

комунікацій від кримінально протиправних 
посягань у вигляді встановлення криміналь-
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ної відповідальності за їх пошкодження або 
руйнування не забезпечує належну кримі-
нально-правову охорону. Проблемні питан-
ня реалізації положень ст. 360 КК України 
постають у зв’язку з недосконалістю диспо-
зицій статті, що полягає в неконкретизова-
ності предмета кримінально протиправного 
посягання, вузькому колі проявів об’єктивної 
сторони, браку деяких ознак, що обтяжують 
відповідальність (вчинено організованою гру-
пою, в умовах воєнного або надзвичайного 
стану), невідповідності встановлених у санк-
ціях статті покарань суспільній небезпечності 
діяння, а також невідповідністю змісту Закону 
України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX 
«Про електронні комунікації».

13 травня 2020 року було прийнято За-
кон України № 600-IX «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо по-
силення захисту телекомунікаційних мереж», 
відповідно до якого в червні 2020 року зміне-
но зміст і назву ст. 360 КК України, зокрема 
розширено коло предметів кримінально про-
типравного посягання, доповнено ознаками, 
що обтяжують відповідальність (повторно; 
групою осіб, за попередньою змовою; загаль-
нонебезпечним способом; заподіяння майно-
вої шкоди у великому розмірі; спричинення 
тяжких наслідків). Попри вдосконалення 
диспозицій ст. 360 КК України, у правозасто-
совній діяльності правоохоронних і судових 
органів досі наявні проблемні питання реалі-
зації зазначеної норми.
Автором науково обґрунтовано, що фор-

мами прояву об’єктивної сторони криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 360 
КК України, є: 1) діяння (пошкодження, руй-
нування, інші дії, спрямовані на приведення 
об’єктів електронних комунікацій в непридат-
ний для експлуатації стан); 2) наслідки (при-
пинення надання електронних комунікацій-
них послуг або заподіяння шкоди у великому 
розмірі (ч. 1), заподіяння шкоди у особливо 
великому розмірі або заподіяння тяжких на-
слідків (ч. 3)); 3) причинний зв’язок між ді-
янням і наслідками; 4) загальнонебезпечний 
спосіб вчинення діяння (ч. 3); 5) обстановка 
(під час воєнного або надзвичайного стану (ч. 
3)); місце (у районах бойових дій чи у зонах 
безпеки, прилеглих до них(ч. 3)) (з урахуван-
ням запропонованих змін).

Слід акцентувати увагу, що для встанов-
лення причинного зв’язку під час кваліфікації 
дій винного за ст. 360 КК України, слід вста-
новити наступне: 1) неможливість експлуата-
ції об’єктів електронних комунікацій настали 
після вчинення їх пошкодження або руй-
нування; 2) пошкодження або руйнування 
об’єктів електронних комунікацій стало тією 
умовою, без якої неможливість їх експлуатації 
не відбулося або відбулося б в інший час та за 
інших умов; 3) спричинена неможливість екс-
плуатації об’єктів електронних комунікацій 
стали відповідною передумовою припинення 
надання електронних комунікаційних послуг; 
4) неможливість експлуатації об’єктів елек-
тронних комунікацій має логічно випливати 
з розвитку умисного пошкодження або руй-
нування їх, а не бути результатом втручання 
інших людей або природних факторів.
Науково доведено, що під час відмежуван-

ня умисного пошкодження або руйнування 
телекомунікаційної мережі від кримінальних 
та адміністративних правопорушень, слід 
обов’язково враховувати предмет посягання, 
спричинені наслідки, суб’єктивне ставлення 
особи до вчиненого нею діяння та наслідків.
Висвітлено основні правила кваліфікації 

в разі умисного пошкодження або руйнуван-
ня телекомунікаційної мережі при сукупності 
кримінальних правопорушень, а також при 
конкуренції кримінально-правових норм. 
На підставі здійсненого аналізу національ-

ного та зарубіжного кримінального законо-
давства, суспільної небезпечності усіх ознак 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 360 КК України, було запропоновано 
посилити кримінальну відповідальність за це 
діяння.
Загалом позитивно оцінюючи моногра-

фію Олександра Олександровича Юріко-
ва «Кримінально-правова охорона об’єктів 
електронних комунікацій», ґрунтовність до-
слідження, а також сформульовані автором 
висновки та пропозиції мають важливе зна-
чення як для науки кримінального права, так 
і для правозастосовної практики. Вони мають 
прикладний характер, а окремі дискусійні пи-
тання тільки черговий раз підтверджують ак-
туальність монографії та підвищують цікавість 
до авторського доробку Олександра Олексан-
дровича Юрікова.
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Сучасна система оперативно-розшуко-
вої діяльності України потребує справжніх 
фахівців, які будуть обізнані у всіх існуючих 
алгоритмах проведення оперативно-розшу-
кових заходів, механізмах протидії злочин-
ності та комунікації із часто діаметрально 
протилежними верствами населення. По-
ряд з цим даний фахівець повинен вміти 

критично мислити, раціонально та логічно 
розглядати будь-яку ситуацію і бути в змозі 
приймати важливе управлінське рішення в 
критичній ситуації. Постійне реформування 
правоохоронної системи вимагає підвище-
ного рівня кваліфікованості кожного пра-
цівника, однак очевидним є те, що його про-
фесіоналізм залежить від освітньо-професій-
ньої програми, за якою він навчався, ком-
петентності викладачів тощо. Незважаючи 
на це, вагомим елементом у навчальному 
процесі будь-якого працівника є практич-
на складова. Серед багатьох інших складо-
вих нерозривною із практикою і такою, що 
фактично ґрунтується на ній, є оператив-
но-розшукова тактика. Численні алгоритми 
та методики, якими користуються сьогодні 
оперативні підрозділи, створені тими сами-
ми практичними працівниками в процесі 
реалізації завдань оперативно-розшукової 
діяльності.
Оперативно-розшукова тактика є скла-

довою частиною загальної тактики, яка з до-
історичних часів визнана військовим мисте-
цтвом підготування, організації та ведення 
бою, визначення шляхів, методів, засобів і 
форм боротьби, що найбільше відповідають 
конкретним обставинам у цей момент і за-
безпечують стратегічний успіх, а в перенос-
ному значенні - це прийоми, засоби досяг-
нення якоїсь мети, лінія поведінки когось. 
Тактика як мистецтво ведення протибор-
ства притаманна діяльності, пов’язаній із су-
перництвом, боротьбою, введенням в оману 
протидіючої сторони для забезпечення влас-
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ного успіху (військова справа, спорт, опера-
тивно-розшукова робота тощо). Діяльність 
посадових осіб, покликаних працювати у га-
лузі конфліктних ситуацій (воєначальники, 
оперативники НПУ, СБУ, прикордонних 
військ тощо), пов’язана з постійною про-
тидією ворогуючої сторони. Це зумовлює 
необхідність ураховувати не лише свої опе-
ративно-тактичні плани, а й задуми, наміри, 
поведінку супротивника, передбачати його 
вчинки рішення, заходи. Оперативно-роз-
шукова тактика як складова частина опе-
ративно-розшукової роботи - це мистецтво 
протидії кримінальному середовищу.
Оперативно-розшукову тактику дійсно 

можна віднести до різновидів ведення бою, 
який ведеться не на традиційному полі бит-
ви, а у суспільстві, що фактично означає 
протидію правоохоронними органами за-
конними засобами і методами, зокрема із 
застосуванням прийомів оперативно-роз-
шукової тактики, вчиненню умисних кримі-
нальних правопорушень окремими особами 
або злочинними угрупованнями. Крім цьо-
го, одним із варіантів тлумачення поняття 
«тактика» є «способи, прийоми досягнення 
певної мети; лінія поведінки когось». Дане 
тлумачення досить повно розкриває зміст 
терміну «оперативно-розшукова тактика», 
тому що вона по суті є сформованою мето-
дикою діяльності сил ОРД та лінією їх по-
ведінки в антизлочинній діяльності.
Зазначене обумовлює актуальність теми 

монографічного дослідження С. О. Павлен-
ка «Основи оперативно-розшукової такти-
ки».
Заслуговує на увагу визначення автором 

поняття спеціальної оперативно-розшукової 
тактики, яку слід розуміти як систему (під-
систему) науково-теоретичних положень, і 
розроблених на їх основі рекомендацій, що 
містять алгоритми (програми) оператив-
но-тактичних дій працівників оперативних 
підрозділів щодо використання наявних 
сил, засобів, методів оперативно-розшуко-
вої діяльності в найбільш ефективний спо-
сіб, з урахуванням особливостей конкретної 
оперативно-тактичної ситуації.
Вченим виокремлено суттєві ознаки, 

що характеризують оперативно-розшукову 

тактику як складну й динамічну систему: 
відносна самостійність; діалектична єдність 
її частин (загальної га спеціальної), спрямо-
ваність на подолання протидії; ієрархічність 
елементів, їх взаємозв’язок і суперечливість; 
законність; системність; конкретність; ло-
кальність; оптимальність використання на-
явних сил, засобів і методів оперативно-роз-
шукової діяльності.
Використання значної кількості науко-

вих і нормативно-правових джерел сприя-
ло формулюванню науково-теоретичних та 
практичних висновків, пропозицій, що ма-
ють вагоме значення для науки оперативно-
розшукової діяльності та її практичної скла-
дової. Крім того, усі сформульовані автором 
висновки та практичні рекомендації мають 
достатній ступінь наукової новизни й заслу-
говують на схвалення та підтримку.
Достовірність авторських висновків та 

пропозицій підтверджується значною кіль-
кістю емпіричного матеріалу, зокрема, при-
кладами судової практики. Під час роботи 
над монографічним дослідженням автором 
було опрацьовано широкий спектр науко-
вих джерел, значний масив нормативно-
правових актів. Систематизація такої кіль-
кості наукових поглядів збагатило роботу 
і підкреслило її значущість і комплексний 
глибинний підхід.
Практичне значення результатів і висно-

вків роботи полягає у тому, що вони можуть 
бути використані як для подальших дослі-
джень загальнотеоретичних проблем, так і 
у практичній діяльності, у правотворчій та 
правозастосовній діяльності. Монографія 
виконана на належному науковому рівні, 
має чітку обґрунтовану структуру, матеріал 
викладено системно та послідовно. Робота 
буде цікавою для широкого кола читачів, 
особливо фахівців, які розробляють наукові 
засади забезпечення оперативно-розшуко-
вої діяльності та кримінального процесу.
У цілому робота відзначається науковою 

новизною та актуальністю, має практичне 
значення оперативно-розшукової діяльнос-
ті. Монографія С.О. Павленка «Основи опе-
ративно-розшукової тактики» буде корис-
ним науковим доробком фахівцям з опера-
тивно-розшукової діяльності.
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24 лютого 2022 р. о 5-00 рф відкри-
то напала на Україну. У цей день «брат-
ня держава» нарешті зняла свою огидну 
маску і відкрила справжнє, ще огидніше 
обличчя, офіційно оголосивши про «спє-
циальную опєрацию», тобто війну, фак-
тичний відлік якої варто вести ще з 2014 
р., коли рф анексувала АРК та вдерлася 
на Донбас.

І хоч іноземні спецслужби неодноразо-
во, зокрема й публічно, попереджали Укра-
їну про високу ймовірність нападу, добре 
відомо, що які б заходи не вживалися – по-
вністю до війни підготуватися не можна. З 
початком війни 2022 р. стало зрозумілим, 
що не повною мірою до неї виявився го-
товим і вітчизняний кримінальний закон, 
причому навіть з урахуванням тих істотних 
оновлень, яких він зазнав ще в 2014 р. у 
зв’язку із згаданими подіями. Як наслідок, 
за відносно короткий проміжок часу, який 
минув після уведення воєнного стану (най-
більше за перший місяць), парламентарі-
ями в екстреному порядку було прийнято 
вже понад десять законів, покликаних удо-
сконалити механізм кримінально-право-
вого регулювання суспільних відносин, зо-
крема усунути наявні у ньому прогалини. 
Через свою новизну питання, яким 

присвячена рецензована монографія, у ві-
тчизняній юридичній літературі переваж-
но висвітлювалися лише на рівні окремих 
наукових публікацій, авторами яких були 
М. О. Акімов, І. В. Бердник, М. С. Бон-
даренко, А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, 
О. Г. Колб, О. О. Кравчук, В. В. Кузне-
цов, В. Д. Людвік, Д. Г. Михайленко, 
А. М. Орлеан, О. В. Острогляд, Є. О. Пись-
менський, М. А. Рубащенко, М. В. Сийпло-
кі, Н. С. Стефанів, В. Г. Хашев та інші.
Попри позначену наукову активність, 

чимало важливих питань, пов’язаних із 
тлумаченням, застосуванням і визначен-
ням перспектив відповідних новел, зали-
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шаються дискусійними, а окремі з них – 
недослідженими. Зокрема, аргументуючи 
актуальність тематики цієї монографії, вар-
то підкреслити суперечливість практики 
застосування розглядуваних кримінально-
правових заборон і наявність численних 
помилок при кваліфікації передбачених 
ними діянь. Та обставина, що ні вітчизня-
ними науковцями, ні судовою практикою 
і досі не була вироблена уніфікована по-
зиція щодо багатьох злободенних питань 
кваліфікації, дає змогу стверджувати, що 
на сьогодні конструкція досліджуваних 
статей КК має численні недоліки, які ма-
ють бути усунені під час подальшого за-
конотворення. Надійним фундаментом 
для цього процесу можуть і повинні стати 
напрацювання вітчизняної кримінально-
правової науки.
Автором здійснено дослідження яскра-

во вираженого прикладного характеру, 
яке підпорядковано реалізації двох суто 
практичних цілей: 1) викладення власного 
бачення щодо тих дискусійних положень, 
наявність яких спроможна викликати най-
більші складнощі у правозастосуванні; 2) 
виявлення та висловлення пропозицій 
щодо усунення притаманних аналізованим 
новелам недоліків, наявність яких не спри-
яє, а – за умови невжиття законодавчих 
заходів – неодмінно продовжуватиме нега-
тивно позначатися на результативності від-
повідних норм.
Р. О. Мовчан ґрунтовно дослідив такі 

питання: 1) посилення кримінальної відпо-
відальності за окремі злочини проти основ 
національної безпеки України, вчинені в 
умовах воєнного часу (ст. 86, 111, 114 КК 
України); 2) кримінально-правова новела 
про колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК 
України); 3) кримінально-правова нове-
ла про пособництво державі-агресору (ст. 
111-2 КК України); 4) кримінально-право-

ва новела про несанкціоноване поширен-
ня військово значимої інформації (ст. 114-2 
КК України); 5) посилення кримінальної 
відповідальності за мародерство та окремі 
кримінальні правопорушення проти влас-
ності, вчинені в умовах воєнного або над-
звичайного стану (ст. 185–187, 189, 191, 
432 КК України); 6) кримінально-правова 
новела про незаконне використання гума-
нітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК 
України); 7) законодавчі зміни, направлені 
на підвищення ефективності кримінально-
правової протидії кіберзлочинності в умо-
вах дії воєнного стану (ст. 361, 361-1 КК 
України); 8) кримінально-правова новела 
про образу честі і гідності, погрозу щодо 
військовослужбовця (ст. 435-1 КК Украї-
ни); 9) кримінально-правова новела про 
виправдовування, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії російської 
федерації проти України, глорифікацію її 
учасників (ст. 436-2 КК України).
Практичне значення результатів і ви-

сновків роботи полягає у тому, що вони 
можуть бути використані як для подаль-
ших досліджень загальнотеоретичних 
проблем, так і у практичній діяльності, у 
правотворчій та правозастосовній діяль-
ності. Монографія виконана на належному 
науковому рівні, має чітку обґрунтовану 
структуру, матеріал викладено системно 
та послідовно.
У цілому робота відзначається науковою 

новизною та актуальністю, має практичне 
значення. Монографія Р. О. Мовчана «Во-
єнні» новели Кримінального кодексу Укра-
їни: правотворчі та правозастосовні про-
блеми» буде корисним науковим доробком 
фахівцям з кримінального права та кримі-
нального процесу, а також практикам, які 
нині здійснюють протидію збройній агресії 
рф проти України.
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У статті розглядаються питання со-
ціальної цінності жінки в контексті роз-
витку доктрини права. Наголошується, що 
з’ясування сутності соціальної цінності 
жінки нерозривно пов’язано з існуючими 
теоретичними підходами праворозуміння, 
які відіграють важливу роль в процесі ви-
значення подальших шляхів удосконалення 
законодавства, нормативного закріплення 
форм участі жіноцтва у функціонуванні 
громадянського суспільства та розбудові 
правової держави. Підкреслюється, що на 
різних історичних етапах свого існування 
позитивістський тип праворозуміння був 
представлений, по-перше, у формі жорстко-
го позитивізму, який передбачав тоталь-
ний контроль держави над суспільством 
та повне нехтування правами і свободами 
людини; по-друге - м’якого позитивізму, 
особливістю якого було формальне визна-
ння прав та свобод людини та включення 
в нього деяких ідей природного права; по-
третє - конвергенції юридичного позитивіз-
му і теорії природного права, що створює 
сприятливі умови для розвитку правової 
системи України, активної участі жіно-
цтва у  процесі розбудови державно-правових 
інституцій та життєдіяльності суспіль-
ства в цілому.
Ключові слова: право; соціальна та пра-

вова цінність; людина; жінка; гендер; судо-
ві органи; органи юстиції 
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Постановка проблеми
Сучасний період розвитку незалежної 

Української держави передбачає необхід-
ність існування ефективного механізму вза-
ємодії між особою, громадянським суспіль-
ством та державою. В зв’язку з цим посилю-
ється увага до питання визначення соціаль-
ної цінності жінки в умовах демократичного 
розвитку України та її активної участі в різ-
номанітних сферах суспільного життя. 
Не маючи на меті комплексне висвіт-

лення питання соціальної цінності жінки в 
контексті всіх існуючих підходів праворозу-
міння, зосередимо свою увагу на доктрині 
права, яка протягом тривалого періоду часу 
значною мірою визначала сутність уявлень 
про місце і роль людини в суспільному житті 
в цілому та створювала підгрунття для ро-
зуміння соціальної цінності жінки зокрема 
– юридичному позитивізмі, а також на осо-
бливостях його трансформації в процесі іс-
торичного розвитку.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій.

Сучасним теоретичним підгрунттям роз-
криття сутності соціальної цінності жінки 
в контексті розвитку доктрини права є на-
укові праці таких вчених як В.С. Бігун, С.В. 
Бобровник, П.П. Гайденко, К.В. Горобець, 
В.В. Дудченко, А.А. Козловський, А. Коло-
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дій, М.І. Козюбра, Н.М. Оніщенко, П.М. 
Рабінович, В.М. Шаповал, Ю. Шемшученко 
та ін.. Водночас проблема дослідження со-
ціальної цінності жінки в Україні не втрачає 
своєї актуальності та потребує комплексно-
го дослідження в контексті розвитку док-
трини права.

Постановка завдання
Метою даного дослiдження є з’ясування 

сутності соціальної цінності жінки в Україні 
в контексті розвитку доктрини права.

Виклад основного матеріалу
Розбудова України як правової та соці-

альної держави передбачає посилення ролі 
жінки в суспільному житті, забезпечення її 
активної участі в сучасних правотворчих та 
державотворчих процесах. Особливої ваги 
зазначена проблематика набуває в контек-
сті необхідності забезпечення гендерної рів-
ності, збереження національно-культурної 
ідентичності, впровадження європейських 
цінностей та стандартів у всі сфери життя 
суспільства. 
Варто зазначити, що зростання уваги до 

питань соціальної цінності жінки обумовле-
но хоча б тим, що «жіночий досвід охоплює 
все, що належить до сфери людського; жінки 
поділяють – і завжди поділяли – світ нарівні 
з чоловіками у тому сенсі, що як мінімум по-
ловина досвіду людства належить жінкам. ... 
Жінки завжди творили історію такою ж мі-
рою, як і чоловіки, а не просто «робили свій 
внесок» у неї, але вони не знали, що вони 
створили та не мали інструментів для інтер-
претації власного досвіду. Особливість ни-
нішнього моменту полягає в тому, що жінки 
заявляють про свої повні права на власне 
минуле та виробляють засоби, щоб його ін-
терпретувати»[1].

 Звертаючись до історичного минуло-
го, значущим для нашого дослідження є 
розуміння соціальної цінності жінки, яке 
було властиве радянському суспільству. 
Радянська жінка розглядалася владою як 
«могутній екстенсивний трудовий ресурс, 
який був мобілізований державою для вико-
нання різнопланових завдань. Жінкам для 
повноцінної реалізації на рівні з чоловіками 
пропонувалися різноманітні рольові моделі, 

проте в реальності лише обмежена кількість 
жінок могла ними скористатися. Попри явні 
виконувані рольові моделі згідно стереотипів 
«жінка-трудівниця», «жінка-мати» тощо 
можна спостерігати зовсім відмінні стратегії 
виживання і моделювання поведінки, за-
лежно від того, до якої суспільної верстви 
належала жінка, або ж яке мала місце в рам-
ках соціальної стратифікації»[2, c.172]. 

 Запропоновані державою рольові мо-
делі поведінки радянської жінки були по-
вністю співзвучні з домінуючим на той час 
напрямком конструювання «радянської лю-
дини», а питання соціальної цінності жінки 
в УРСР не були предметом дослідження на-
уковців. За таких умов вести мову про соці-
альну цінність жінки в радянській Україні 
можна лише з позицій характеристики за-
гального становища людини в УРСР. 

 Ватро зауважити, що в середині 1930-ро-
ків у колишньому СРСР було зроблено ви-
сновок про успішне вирішення жіночого 
питання, а дослідження стану законодав-
чого забезпечення прав жінки в УРСР в 
1930-х-1950-х рр. та його реалізація не 
здійснювалися взагалі. Радянські дослідни-
ки спрямовували свої зусилля лише на роз-
криття досягнень у жінок у розвитку народ-
ного господарства, участі їх у політичному 
та культурному житті суспільства [3].

 Розвиток уявлень про соціальну цінність 
жінки в УРСР був нерозривно пов’язаний з 
довготривалим домінуванням позитивіст-
ського типу праворозуміння, який негатив-
но позначився на якості законодавства, ви-
значенні місця та ролі людини в житті дер-
жави і суспільства, усвідомленні соціальної 
цінності жінки зокрема. 

 Варто зазначити, що «у тоталітарних 
режимах першої половини ХХ століття 
(фашистська Німеччина, СРСР тощо) по-
зитивізм став підгрунттям для виключен-
ня з правничої науки будь-яких міркувань 
про відповідність права моралі та правам 
людини. Тогочасний позитивізм, який ще 
отримав назву «жорсткий позитивізм», про-
пагував ідею того, що будь-який за змістом 
закон, ухвалений уповноваженими орга-
нами держави, є правом. І що людям слід 
підкорятися праву просто з огляду на його 
властивості та державний примус, який 
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здійснюється на підставі самих норм права. 
Прихильники жорсткого позитивізму під-
тримували тезу про те, що зміст норм за-
кону неможливо критикувати з точки зору 
відповідності його нормам моралі або ідеї 
невідчужуваних та природних прав люди-
ни. Звісно ж, у такому вигляді юридичний 
позитивізм надавав особам, що перебували 
при владі, можливість юридичного обґрун-
тування масових порушень державою прав 
людини шляхом ухвалення та втілення у 
життя антигуманних законів» [4, с.110-111]. 

 Яскравим прикладом реалізації ідей 
жорсткого позитивізму та антиправових за-
конів є насильницьке проведення колекти-
візації сільського господарства в кінці 20-х 
– 1933рр. ХХ століття і як наслідок - поси-
лення акцій селянського опору в Україні, в 
яких активну роль відігравали також і жін-
ки [5]. 
Репресивність державного механізму, яка 

проявлялася в придушенні будь-якого опору 
зі сторони населення була підтвердженням 
панування права сили. В історико-філософ-
ському трактаті колишнього співробітника 
АН УРСР Юрія Бадзьо «Право жити» ми зна-
ходимо аналіз сутності національної полі-
тики радянської влади, наслідком якої було 
формування у жителів республіки відчуття 
повної залежності від влади, невпевненості у 
завтрашньому дні, безініціативності, мораль-
ного спустошення тощо [6, с.180-184].

 Подальший історичний розвиток подій 
характеризувався розвінчанням на ХХ з’їзді 
КПРС культу особи Й. Сталіна та накопи-
чення критичного матеріалу щодо аналізу 
економічних, політичних і соціальних про-
цесів першої половини ХХ століття, визна-
чення їх впливу на соціальне становище лю-
дини. Однак, що стосується досліджуваної 
нами проблематики, то увага науковців була 
привернута в основному до питань норма-
тивно-правового регулювання сімейних 
відносин [7]. Питання соціальної цінності 
жінки не були предметом спеціального на-
укового дослідження і розглядалися лише 
під кутом зору рівня трудової активності, 
трудового внеску жіноцтва у вирішення по-
ставлених державою завдань.

 Особливістю правового статусу жінки в 
зазначений період було те, що «радянська 

влада формально надала жінці всю повноту 
юридичних прав, заборонивши водночас 
діяльність незалежних жіночих організацій. 
Натомість при органах влади було створено 
жінвідділи, завдання яких полягало в тому, 
щоб викувати з жіночих трудових ресурсів 
армію робітниць і селянок, а це мало 
своїм наслідком зникнення особистості, 
нівелювання соціокультурних відмінностей 
між чоловіком та жінкою»[8 с. 144]. 

 Виникнення у середині ХХ століття 
модернізованого типу праворозуміння – 
«м’якого позитивізму», який містив деякі 
ідеї природного права, спричинило посту-
повий процес переосмислення негативно-
го досвіду радянського будівництва та його 
впливу на правовий статус жінки, визначен-
ня її ролі в суспільному житті. 

 Виходячи з системи вимог природного 
права зазначимо, що базовим принципом 
природного права є принцип невід’ємності 
природних прав людини. Його сутність по-
лягає в усвідомленні і визнанні основних 
потреб та інтересів людини, без задоволен-
ня яких її життя як соціального і цивілізо-
ваного суб’єкта було б неможливе. В зв’язку 
з цим, прогресивна роль м’якого позитивіз-
му полягає в тому, що він визнає пріоритет 
прав людини над інтересами держави, а ідеї 
рівності та справедливості наповнюють його 
зміст новою сутністю.

 Маючи об’єктивний характер, прин-
ципи природного права вказують на не-
порушні заборони і безумовні цінності, які 
розглядаються як стратегічний напрямок 
розвитку демократичної та правової держа-
ви. Це підтверджує ту істину, що людина не 
може жити у світі, де все відносно і базуєть-
ся лише на договірній основі. Домовленості 
можуть бути самими різноманітними, відпо-
відати незліченній кількості критеріїв, ситу-
аціям і обставинам. Саме це є властиве для 
позитивного права але не права природно-
го. В цьому й полягає головна відмінність 
природного права від позитивного, що діє в 
суспільстві [9, с.357].

 Історія розвитку людської цивілізації 
знала немало періодів, коли природні пра-
ва людини порушувалися, а сама людина 
не виступала в якості соціальної цінності, 
що породжувало і виправдовувало боротьбу 
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громадян з державою за відновлення своїх 
прав. Це в повній мірі відноситься і до акту-
алізації жіночого питання. В цьому контек-
сті варто зазначити, що «практична значу-
щість легальності державної влади миттєво 
втрачається одразу після виявлення та роз-
голосу факту чи фактів порушення нею ім-
перативу людських прав»[10,с. 161].

 В сучасних умовах розвитку вітчизняної 
загальнотеоретичної юридичної науки спо-
стерігається процес конвергенції юридич-
ного позитивізму і теорії природного права, 
що знаходить своє відображення як на рівні 
функціонування правової системи суспіль-
ства в цілому, так і на рівні її нормативної 
підсистеми зокрема. Мова йде про необхід-
ність якісних характеристик розвитку зако-
нодавства та його відповідність міжнарод-
ним стандартам прав людини. 

 «Інтегруючись у світове співтовариство, 
Україна ратифікувала міжнародні акти, 
спрямовані на ліквідацію всіх форм дискри-
мінації жінок (Конвенцію ООН «Про лікві-
дацію усіх форм дискримінації жінок»)»[11, 
с.144]. Однак, як свідчать результати опиту-
вання проведеного 21-25 лютого 2020 року 
майже 40% опитаних українців переконані, 
що жінок замало представлено у політиці, 
30-35% - вважають, що їх недостатньо в пра-
воохоронних органах та науці, 26% - в армії, 
19% - в бізнесі [12].

 На сьогоднішній день в Україні існує 
велика кількість нормативно-правовових 
актів з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей як чоловіків, так і жінок у різ-
них сферах суспільного життя. Однак робо-
та в цьому напрямку потребує ще значних 
зусиль щодо удосконалення законодавства 
(усунення положень декларативного харак-
теру, ліквідації існуючих прогалин тощо).

 Підтвердженням соціальної цінності 
української жінки сьогодні є її значний вне-
сок в здобуття перемоги України у війні з 
Російською Федерацією. Як повідомила за-
ступник міністра оборони Г. Маляр після 
зустрічі з командою радників із гендерних 
питань ЗСУ у Збройних силах України про-
ходять службу понад 42 тисячі жінок, а 18 
тисяч жінок займають цивільні посади [13]. 
Ризикуючи власним життям, українські жін-
ки сьогодні поряд з чоловіками стали на за-

хист своєї Батьківщини, невід’ємного при-
родного права людини на життя, свободу і 
справедливість. 

Висновки
 Таким чином, досліджуючи питання 

соціальної цінності жінки наголошуємо на 
необхідності усвідомлення того, що питан-
ня соціальної цінності жінки мають дослі-
джуватися в контексті існуючих теоретич-
них підходів праворозуміння, які відіграють 
важливу роль в процесі визначення подаль-
ших шляхів розвитку законодавства, норма-
тивного закріплення форм участі жіноцтва у 
функціонуванні громадянського суспільства 
та розбудові правової держави. 
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SUMMARY 
The article examines the issues of social value of 

women in the context of the development of the doc-
trine of law. The author emphasizes that clarifi cation 
of the essence of the social value of women is inextri-
cably linked to the existing theoretical approaches to 
understanding law, which play an important role in 
determining further ways to improve legislation, and 
regulatory consolidation of the forms of women’s partic-
ipation in the functioning of civil society and the devel-
opment of the rule of law. The author emphasizes that 
at different historical stages of its existence, the positivist 
type of legal understanding was presented, fi rstly, in 
the form of hard positivism, which provided for total 
control of the State over society and complete disregard 
for human rights and freedoms; secondly, in the form 
of soft positivism, which was characterized by formal 
recognition of human rights and freedoms and inclu-
sion of some ideas of natural law; thirdly, in the form of 
convergence of legal positivism and natural law theory, 
which creates favorable conditions for the development 
of the legal system of Ukraine.

Keywords: law; social and legal value; human; 
woman; gender; judiciary; justice system
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÒÀ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÁÞÐÎ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÜ

Осуществлен анализ содержания прин-
ципов организации и деятельности Государ-
ственного бюро расследований, выделены их 
признаки. Классифицированы все принципы 
организации и деятельности Государствен-
ного бюро расследований на общие и специ-
альные. Установлено правовое регулирование 
основных принципов организации и деятель-
ности Государственного бюро расследований. 
Предложены изменения в систему принципов 
деятельности Государственного бюро рассле-
дований.
Ключевые слова: Государственное бюро 

расследований, принципы организации и дея-
тельности, открытость и прозрачность де-
ятельности, независимость и персональная 
ответственность, единоначалие.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питанням принципів діяльності право-
охоронних органів загалом та Державного 
бюро розслідувань зокрема приділяють увагу 
представники української наукової спільно-
ти, серед яких: С. М. Мельничук, А. Ю. Дво-
рнікова, В. В. Сокуренко, О. В. Джафаро-
ва, В. Волоско, О. Ю. Дрозд, О. С. Гуцова, 
Л. Р. Наливайко, Н. М. Бакаянова, Р. Труба, 
Т. О. Рекуненко та інші.

Метою статті є аналіз принципів органі-
зації та діяльності Державного бюро розслі-
дувань. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Слід зазначити, що етимологічно тер-
мін «принцип» походить від латинського 
«рrincipium», що означає початок, основу, 
першоджерело. Цілком обґрунтованим ви-
дається позиція ряду правників, які підкрес-
люють, що під принципами слід розуміти 
основні засади, вихідні ідеї, положення, що 
відображають зміст права, його сутність і 
призначення в суспільстві, визначають спря-
мованість правового регулювання. Вони 
(принципи) поширюються на діяльність усіх 
суб’єктів права, служать основним орієнти-
ром усієї правотворчої, правозастосовної і 
правоохоронної діяльності державних орга-
нів [1, c. 119]. 
Зазначимо, що принципи права, які є 

орієнтирами для формування права, відобра-

Постановка проблеми
Проблематика протидії злочинності посі-

дає одне з центральних місць у контексті на-
лежного функціонування усієї системи пра-
воохоронних органів ще з моменту проголо-
шення незалежності України. Відтак, було 
утворено Державне бюро розслідувань з 
метою запобігання, виявлення, припинення, 
розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень, віднесених до його компе-
тенції. Вагому роль в організації та діяльнос-
ті Державного бюро розслідувань відіграють 
принципи його організації та діяльності, 
оскільки саме вони є запорукою результатив-
ного функціонування даного правоохорон-
ного органу, виступаючи керівними засада-
ми даного процесу.
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жають його сутність і реально існуючі зв’язки 
в правовій системі. Як справедливо звертає 
увагу А. М. Колодій, принципи – це явища, 
що не тільки пов’язують право з політикою, 
економікою, духовним життям суспільства, а 
й забезпечують єдність різних, власне право-
вих процесів, форм, теорій, ідей і концепцій, 
понятійно-категоріальних рядів, від яких 
узагалі залежить ефективність і якісне функ-
ціонування того чи іншого механізму право-
вого регулювання. Більше того, дії з реаліза-
ції норм права утворюють механізм правово-
го регулювання і мають самостійну сутність, 
самостійні принципи [2, с. 81].
Беручи до уваги зазначене, під принци-

пами організації та діяльності Державного 
бюро розслідувань розуміємо керівні засади, 
основні ідеї, що визначають спрямованість 
організації та діяльності Державного бюро 
розслідувань.
Науковець О. Ю. Дрозд виділяє наступні 

ознаки принципів організації та діяльності 
Державного бюро розслідувань:

- об’єктивна зумовленість - принципи ура-
ховують всі об’єктивні закономірності, імпле-
ментуючи їх у відповідні правові норми;

- нормативна визначеність;
- загальнообов’язковість;
- незаперечність та пряма дія;
- імперативний характер - будучи «най-

вищим» узагальненням права, принципи, 
відповідно, мають вищу силу по відношен-
ню до будь-яких інших правових норм; 
саме принципи встановлюють основні на-
прями та перспективи подальшого роз-
витку правового забезпечення організації 
та діяльності ДБР, вони зумовлюють його 
розвиток та удосконалення, породжують 
виникнення та безпосередній розвиток 
нормативно-правових актів у зазначеній 
сфері;

- універсальний характер - принципи за-
вжди закріплюються у вигляді «загальної 
формули», що в найбільш концентрованому 
вигляді визначає основні напрями правового 
регулювання, що дозволяє використовувати 
принципи за будь-яких умов й для вирішен-
ня цілої низки однорідних завдань;

- забезпеченість їх реалізації силою дер-
жавного примусу;

- самостійність;

- системний характер - принципи не мо-
жуть існувати ізольовано, постійно взаємо-
діють між собою, розвивають і доповнюють 
один одного; порушення, невиконання чи 
зміна одного принципу обов’язково познача-
ється на змісті інших принципів і на ефектив-
ності функціонування ДБР загалом [3, с. 161].
Система принципів організації і діяльнос-

ті Державного бюро розслідувань закріплена 
статтею 3 Закону України «Про Державне 
бюро розслідувань». Зокрема, вказано, що 
Державне бюро розслідувань організовуєть-
ся і діє на засадах:

1) верховенства права;
2) законності;
3) справедливості;
4) неупередженості;
5) незалежності і персональної відпові-

дальності кожного працівника Державного 
бюро розслідувань;

6) відкритості та прозорості діяльності 
Державного бюро розслідувань для суспіль-
ства та демократичного цивільного контр-
олю, підзвітності і підконтрольності визначе-
ним законом державним органам;

7) політичної нейтральності і позапартій-
ності;

8) єдиноначальності у реалізації повно-
важень Державного бюро розслідувань [4]. 
З наведеного видається можливість їх класи-
фікувати на дві групи: загальні та спеціальні. 
До загальних відносимо ті принципи, що ха-
рактерні для діяльності усіх правоохоронних 
органів (принцип верховенства права, прин-
цип законності, принцип справедливості, 
принцип неупередженості). До спеціальних 
належать ті принципи, що відображають 
специфіку організації та діяльності саме Дер-
жавного бюро розслідувань (принцип не-
залежності і персональної відповідальності 
кожного працівника Державного бюро роз-
слідувань, принцип відкритості та прозорос-
ті діяльності Державного бюро розслідувань 
для суспільства та демократичного цивільно-
го контролю, підзвітності і підконтрольності 
визначеним законом державним органам, 
принцип єдиноначальності у реалізації по-
вноважень Державного бюро розслідувань). 
Розглянемо їх детальніше з метою встанов-
лення їх ролі у організації та діяльності Дер-
жавного бюро розслідувань.
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Принцип верховенства права закріпле-
ний статтею 8 Конституції України, відповід-
но до якої в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права [5]. Варто звернути увагу 
й на Доповідь № 512/2009 Європейської ко-
місії «За демократію через право» (Венецій-
ської комісії) від 25-26 березня 2011 року, в 
якій детально наведено перелік обов’язкових 
елементів поняття «верховенство права», се-
ред яких:

1) законність - означає, що приписів пра-
ва слід неухильно дотримуватись; оскільки 
необхідна умова законності висувається до 
діяльності посадових осіб, то вона також ви-
магає, щоб посадові особи мали уповнова-
ження на свої дії та діяли в межах наданих 
їм повноважень; передбачає, що жодна осо-
ба не може зазнати покарання, якщо вона не 
порушила раніше ухвалених приписів права, 
що вже набули чинності, та що за порушення 
закону має наставати відповідальність;

2) юридична визначеність - означає, що 
держава повинна зробити текст закону легко 
доступним. Вона також зобов’язана дотриму-
ватись законів, які запровадила, і застосову-
вати їх у передбачуваний спосіб та з логічною 
послідовністю. Передбачуваність означає, 
що закон має бути, за можливості, проголо-
шений наперед - до його застосування, та має 
бути передбачуваним щодо його наслідків: 
він має бути сформульований з достатньою 
мірою чіткості, аби особа мала можливість 
скерувати свою поведінку. Закон, яким на-
даються дискреційні повноваження певному 
державному органові, повинен вказати чітко 
і зрозуміло на обсяг такої дискреції;

3) заборона свавілля – означає, що хоча 
дискреційні повноваження є необхідними 
для здійснення всього діапазону владних 
функцій у сучасних складних суспільствах, ці 
повноваження не мають здійснюватись у сва-
вільний спосіб [6, с. 178-179].
Принцип законності, будучи 

обов’язковим елементом поняття «верховен-
ство права», також знайшов своє конститу-
ційне закріплення у статті 19, яка передба-
чає, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в меж-
ах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України [5]. У та-

кому разі вислів «законами України» необ-
хідно розуміти у широкому сенсі, тобто як 
систему усіх існуючих юридичних актів. У ін-
шому разі це означало б, що посадові і служ-
бові особи можуть порушувати вимоги щодо 
власної компетенції, сформульовані, скажімо, 
у підзаконних юридичних актах, наприклад 
у постановах Кабінету Міністрів України [7, 
с. 69]. 
Досить широко трактують принцип 

справедливості відомі дослідники цієї про-
блеми В. С. Самощенко і М. Х. Фарукшин, 
які вважають, що мірою справедливості в за-
коні є відповідність його потребам суспіль-
ства, економічним та політичним закономір-
ностям, а також моральним засадам. І голо-
вне, юридична відповідальність повинна 
бути справедливою та здійснюватися згідно 
із приписами й вимогами закону. Тому юри-
дична норма справедливості в праві обмеже-
ніша, звужується до поєднання принципу 
справедливості та принципу законності, хоча 
справедливість як для права, так і для зако-
ну можна вважати мірилом їх ефективності. 
Це означає, що право не повинно допускати 
юридичного свавілля, що спричинено недо-
сконалими законами, а також ставати інстру-
ментом для реалізації інтересів певної групи 
людей, не повинно дозволяти одним нажи-
ватися за рахунок інших, не допускати неза-
конного збагачення тощо. Як вважає профе-
сор Т. Радько, для недопущення юридичного 
свавілля існує ефективний запобіжник, який 
реалізується завдяки нормам справедливості 
права [8, с. 127].
В юридичній літературі зміст вимоги не-

упередженості розуміється загалом однаково 
– через відкидання власної зацікавленості. 
Так, на думку Д. Гаврилова, неупередже-
ність особи, яка здійснює тлумачення, поля-
гає в її внутрішній свободі від упередженості, 
здатності здійснювати самоконтроль, форму-
лювати й долати сумніви, пов’язані з необхід-
ністю уникнення односторонності в оцінці 
обставин справи [9, с. 81]. Беручи до уваги за-
значене, у практичній діяльності Державно-
го бюро розслідувань принцип неупередже-
ності розуміємо як реал ізацію передбачених 
законодавством функці й, відкидаючи власні 
впод обання, переконання, зацікавленіс ть, 
вплив чи вигоду. 
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Важливу роль  в ефективності діяльнос-
ті Державного бюро розслідувань відіграє 
принцип незалежності і персональної від-
повідальності кожного працівника Держав-
ного бюро розслідувань. У даному контексті 
засл уговує уваги позиція В. В. Сидорчука, 
що процесуальна незалежність слідчого – це 
регламентована законом, процесуальна ді-
яльність слідчого, яка передбачає змогу про-
тидіяти незаконному впливу, тиску або втру-
чанню в законну діяльність слідчого, який 
реалізує покладені на нього повноваження 
з метою реалізації завдань кримінального 
провадження або можливість протидії (апе-
ляції) на ді ї осіб, від яких існує процесуальна 
залежність і в діях, яких вбачається проти-
дія покладе ним на слідчого повноваженням 
щодо реалізації завдань кримінального про-
вадження [10, с. 546]. 
Розглядаючи систему принципів досудо-

вого розслідування, В.К.Волошина зазначає, 
що практичне здійснення принципу одно-
осібності в розслідуванні не тільки забезпе-
чує персональну відповідальність слідчого 
за всі дії і рішення, прийняті в ході розслі-
дування, але і створює умови для того, щоб 
дії, пов’язані з встановленням істини, зами-
калися на слідчому. Слідчий зосереджує всю 
інформацію по справі, осмислює її і будує від-
повідні висновки. Тільки при індивідуальній 
відповідальності слідчого за провадження 
по справі забезпечується планомірність у 
вивченні фактів, формується відповідна дій-
сність картини події [11, с. 947].
Прозорість у діяльності Державного 

бюро розслідувань забезпечується тим, що 
Державне бюро розслідувань через засоби 
масової інформації, на своєму офіційному веб-
сайті та в інших формах регулярно інформує 
суспільство про свою діяльність, зокрема:

1) готує та оприлюднює не пізніше 1 квіт-
ня в загальнодержавних друкованих засобах 
масової інформації та на своєму офіційному 
веб-сайті звіт про свою діяльність за минулий 
рік, передбачений статтею 23 Закону Украї-
ни «Про Державне бюро розслідувань»;

2) оприлюднює та надає інформацію на 
запити в порядку, передбаченому Законом 
України «Про доступ до публічної інформації»;

3) оприлюднює на своєму офіційному 
веб-сайті звіти за конкретними запитами, у 

тому числі із зазначенням причин, через які 
певні заходи не були вжиті;

4) оприлюднює на своєму офіційному 
веб-сайті інформацію про призначення та 
звільнення працівників Державного бюро 
розслідувань;

5) оприлюднює на своєму офіційному 
веб-сайті інформацію про хід розслідування 
проваджень, у тому числі інформацію про 
оголошення про підозру, спрямування про-
вадження до суду чи його закриття тощо [4]. 
Переконані, що саме прозорість та відкри-
тість є ключовими стратегічними елемента-
ми для ефективної організації, діяльності та 
взаємодії Державного бюро розслідувань, а 
також підвищує рівень довіри громадян до 
правоохоронних органів.
Крім того, для забезпечення цивільного 

контролю за діяльністю Державного бюро 
розслідувань функціонує Рада громадського 
контролю при Державному бюро розсліду-
вань. Згідно із пунктом 5 Положення про 
Раду громадського контролю при Державно-
му бюро розслідувань, затвердженого Указом 
Президента України № 42/2020 від 5 лютого 
2020 року, Рада для виконання покладених 
на неї завдань:

1) заслуховує інформацію про діяльність, 
виконання планів і завдань Державного 
бюро розслідувань;

2) розглядає звіти Державного бюро роз-
слідувань і затверджує свій висновок щодо 
них;

3) готує та подає Державному бюро роз-
слідувань пропозиції щодо організації та 
проведення консультацій з громадськістю, 
бере участь у таких консультаціях [12].
Загалом зазначимо, що політична ней-

тральність та позапартійність державного 
службовця полягає в тому, що державний 
службовець під час провадження службової 
діяльності повинен об’єктивно і неуперед-
жено виконувати законні накази (розпоря-
дження) осіб, яким він підпорядкований, 
незалежно від партійної приналежності цих 
осіб та своїх особистих переконань; держав-
ний службовець не може демонструвати 
свої політичні погляди та вчиняти інші дії, 
що будь-яким способом можуть засвідчува-
ти його особливе ставлення до певних полі-
тичних сил, партій чи блоків; не має права 
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утворювати політичні партії, блоки та бути їх 
членом. Крім того, державному службовцеві 
забороняється організовувати і брати участь 
у страйках та агітації (крім випадку, перед-
баченого ч. 4 ст.10 Закону України «Про 
державну службу» [13]. У контексті діяль-
ності Державного бюро розслідувань даний 
принцип означає, що його працівники пови-
нні уникати вчинення дій, які б свідчили про 
політичні вподобання чи особливе ставлення 
до політичних сил, партій чи блоків, а також 
заборону бути їх членом.
Щодо принципу єдиноначальності у ре-

алізації повноважень Державного бюро роз-
слідувань зауважимо, що досить влучно ви-
окремлює його елементи (ознаки) Р. Труба. 
Зокрема, до них належать: оперативність, 
безпосередність та персональність у при-
йнятті управлінських рішень, що означають:

- оперативність у прийнятті управлін-
ських рішень означає, що від моменту виник-
нення обставини, з якою пов’язується необ-
хідність у прийнятті відповідного рішення, 
до моменту його прийняття має пройти не-
тривалий (розумний) період часу (строк);

- безпосередність під час прийняття 
управлінських рішень полягає в тому, що 
керівник особисто готує проект відповідного 
рішення, затверджує його, а також контр-
олює стан виконання цього рішення;

- персональний характер управлінських 
рішень вказує на юридичну відповідальність 
керівника за наслідки прийнятого ним рі-
шення [14, с. 235].
Коментуючи закріплені законодавчо 

принципи, відмітимо їх вагому роль у позиці-
онуванні Державного бюро розслідувань як 
ефективного правоохоронного органу. Разом 
з тим, співпрацюючи з іншими правоохорон-
ними органами, необхідна їх деталізація та 
удосконалення. У даному контексті згадаємо 
про Правила професійної етики працівників 
Державного бюро розслідувань, затвердже-
ні Наказом Державного бюро розслідувань 
№ 30 від 16 січня 2021 року, відповідно до 
Рішення Ради громадського контролю при 
Державному бюро розслідувань від 15 січня 
2021 року, оскільки вони додатково на підза-
конному рівні містять принципи професійної 
етики працівників Державного бюро розслі-
дувань. Йдеться про наступні принципи:

- принцип утримання від виконання не-
законних наказів та вказівок;

- принцип професіоналізму;
- принцип доброчесності;
- принцип конфіденційності;
- принцип недопущення конфлікту інтер-

есів;
- принцип недопущення проявів коруп-

ції;
- принцип дисциплінованості [15]. 
Разом з тим, звернемо увагу на той факт, 

що у законодавстві України не закріплений 
принцип співпраці Державного бюро роз-
слідувань з іншими правоохоронними орга-
нами. Однак, наявність та дотримання цьо-
го принципу є однією з умов підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів протидії 
злочинності. Тому пропонуємо внести зміни 
до частини 1 статті 3 Закону України «Про 
Державне бюро розслідувань», доповнивши 
перелік основних засад організації та діяль-
ності Державного бюро розслідувань співп-
рацею Державного бюро розслідувань з ін-
шими правоохоронними органами. 

Висновки
Досліджуючи принципи організації та 

діяльності Державного бюро розслідувань, 
встановлено, що їх система складається із 
загальних та спеціальних принципів і закрі-
плена на законодавчому рівні. Крім того, у ді-
яльності працівників Державного бюро роз-
слідувань вагомі місце посідають принципи 
професійної етики, що логічно доповнюють 
законодавчу систему. Однак, встановлено 
відсутність принципу співпраці Державного 
бюро розслідувань з іншими правоохорон-
ними органами, що виступає важливою пе-
редумовою результативної діяльності даного 
правоохоронного органу. Відтак, запропо-
новано зміни до спеціального закону з метою 
покращення виконання завдань Державним 
бюро розслідувань.
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Lysakovs’kyy R. 
PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION 

AND ACTIVITIES OF THE STATE BUREAU 
OF INVESTIGATIONS

An analysis of the content of the principles 
of organization and activity of the State Bureau 
of Investigations is carried out, and their 
characteristics are identifi ed. All principles of 
organization and activity of the State Bureau 
of Investigations into general and special are 
classifi ed. The legal regulation of the basic 
principles of organization and activity of the 
State Bureau of Investigations are established. 
Changes to the system of activity principles 
of the State Bureau of Investigations are 
proposed.

Keywords: the State Bureau of Investigations, 
principles of organization and activity, openness 
and transparency of activity, independence and 
personal responsibility, single leadership.

АНОТАЦІЯ
Здійснено аналіз змісту принципів орга-

нізації та діяльності Державного бюро роз-
слідувань, виокремлено їх ознаки. Класифіко-
вано усі принципи організації та діяльності 
Державного бюро розслідувань на загальні та 
спеціальні. Встановлено правове регулювання 
основних засад організації та діяльності Дер-
жавного бюро розслідувань. Запропоновано 
зміни до системи принципів діяльності Дер-
жавного бюро розслідувань. 
Ключові слова: Державне бюро розсліду-

вань, принципи організації та діяльності, 
відкритість та прозорість діяльності, неза-
лежність і персональна відповідальність, єди-
ноначальність.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÑÏÎÂ²ÙÓÂÀ×À, ßÊ ÇÀÑ²Á ÇÌÅÍØÅÍÍß 
ÀÂÀÐ²ÉÍÎÑÒ² ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

У статті порушується питання аварій-
ності та смертності на дорогах України. 
Визначаються проблемні моменти безпеки 
дорожнього руху. Аналізується стан забезпече-
ності життя і здоров’я учасників дорожнього 
руху зі сторони уповноважених державних ор-
ганів. Пропонується запровадження в Украї-
ні інституту сповіщувача, який буде брати 
участь у забезпеченні безпечного дорожнього 
руху.
Ключові слова: дорожній рух, безпека до-

рожнього руху, сповіщувач, аварійність на до-
рогах, правовий статус сповіщувача.
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визнано високий рівень смертності і тяжко-
го травматизму учасників дорожнього руху, 
що негативно впливаює на соціально-еко-
номічний розвиток держав та здоров’я насе-
лення. [1] У зв’язку з цим, звісно ж, держави 
повинні взяти на себе зобов’язання щодо 
зменшення рівня аварійності на дорогах, в 
тому числі й дорожнього травматизму.
Перші кроки в цьому напрямку уже 

зроблені, адже згідно офіційних даних, у 2020 
році на автомобільному транспорті загаль-
ного користування, авіаційному, міському 
електричному, залізничному, морському та 
річковому транспорті, а також відомчому 
автомобільному транспорті, сталися 4 039 
транспортних подій проти 4 923 – у 2019 
році, що менше на 18 %. У транспортних 
подіях, що сталися у 2020 році, загинуло 
556 осіб. Стільки ж осіб загинуло внаслідок 
вказаних транспортних подій і у 2019 році. 
Разом з цим, у 2020 році внаслідок вказаних 
транспортних подій було травмовано 1 331 
особа проти 2 020 осіб, травмованих у 2019 
році, що менше на 34 %. [2] Крім того, за 5 
місяців 2022 року в Україні зафіксовано 5 
407 ДТП. Це одразу на 33,7% менше, ніж за 
аналогічний період минулого року — тоді 
сталося 8 152 аварії. Що ж стосується трав-
матизму на дорогах, то з січня по травень 
загинуло 908 осіб проти 1001 року раніше 
(-9,3%). Кількість травмованих скоротилася 
на 31,8% — з 9 887 до 6 747. Таку статисти-
ку наводить перший заступник начальника 
Департаменту патрульної поліції України 
Олексій Білошицький. [3]

Вступ
Незважаючи на всі перешкоди та склад-

ності, які постають на шляху розвитку нашої 
країни, все ж Україна невпинно розвиваєть-
ся та прагне долучитися до Європейської 
спільноти. Крок за кроком формується гро-
мадянське суспільство, яке є одним із еле-
ментів існування сильної правової та демо-
кратичної держави. Участь громадян у ви-
рішенні важливих справ у державі, а також 
контроль за усіма сферами діяльності остан-
ньої, дозволяє вийти на якісно новий рівень 
організації суспільного життя, як всередині 
країни, так і за її межами.
Одним із пріоритетних напрямків, на 

нашу думку, участі суспільства в державних 
справах - є контроль за рівнем безпеки до-
рожнього руху. Проблеми в цьому напрям-
ку діяльності держав було визнано й на са-
міті ООН зі сталого розвитку (2015 р), де 
однією із глобальних проблем людства було 
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Виклад основного матеріалу
Та, все ж рівень аварійності та травма-

тизму в Україні залишається високим. Од-
ним із способів вплинути на нього, на нашу 
думку, є участь самих учасників дорожньо-
го руху в контролі за безпекою дорожньо-
го руху. Так, подібна практика уже втілена 
в окремих країнах, що приносить свої ре-
зультати. Зокрема, в Узбекистані громадя-
ни можуть повідомляти відповідні державні 
органи про виявлені ними порушення пра-
вил дорожнього руху, подаючи інформацію 
на офіційний сайт Міністерства внутрішніх 
справ країни. Також вони повинні надати 
відеодокази такого порушення. [4]
На нашу думку, така практика є досить 

цінною для України, та з урахуванням осо-
бливостей нашої держави повинна бути 
впроваджена. Зараз в цьому напрямку вже є 
певні напрацювання, адже у Верховній Раді 
України вже зареєстровано законопроєкт 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо посилення ролі 
суспільства у заходах контролю за безпе-
кою дорожнього руху та дотриманням пра-
вил зупинки, стоянки, паркування транс-
портних засобів», яким передбачається 
внесення змін до ряду нормативно-пра-
вових актів та впровадження інституту 
сповіщувача. Згідно цього законопроєкту, 
КУпАП має бути доповнений ст. 272-1 
КУпАП «Сповіщувач». Під сповіщувачем 
розуміється громадянин, який звер-
нувся із заявою або повідомленням про 
адміністративне правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху або 
порушення правил зупинки, стоянки, пар-
кування транспортних засобів, зафіксоване 
в режимі фотозйомки (відеозапису), до ор-
гану, уповноваженого розглядати справу 
про адміністративне правопорушення, і 
при цьому, не є потерпілим. [5] Крім того, 
цією ж статтею передбачаються його права 
і обов’язки. Так, зокрема до прав сповіщу-
вача пропонується віднести: право отрима-
ти інформацію, що підтверджує прийняття 
і реєстрацію його заяви; право отримати 
інформацію про результати розгляду адмі-
ністративної справи; право на винагороду 
у випадках, встановлених законом; право 
на отримання правової допомоги за раху-

нок держави у випадках, передбачених 
КУпАП та/або законом, що регулює надан-
ня безоплатної правової допомоги. Щодо 
обов’язків, то ст. 272-1 КУпАП буде перед-
бачати, сповіщувач зобов’язаний: при звер-
ненні із заявою використовувати спеціаль-
ний програмний засіб, пройти електронну 
ідентифікацію; зазначити в заяві про адмі-
ністративне правопорушення інформацію 
про тип правопорушення, номерні знаки 
транспортного засобу на якому особа здій-
снила правопорушення; подати на підтвер-
дження своєї заяви електронні докази у ви-
гляді матеріалів фотозйомки (відеозапису), 
які відповідають вимогам встановленим 
КУпАП. [5]
Це означає, що кожен громадянин, який 

прямує на роботу, додому, по справам чи 
просто гуляє може вчинити корисну для 
всього суспільства справу, і будучи свідком 
порушення правил дорожнього руху будь-
яким його учасником, може повідомити 
про це уповноважені органи, і таким чином 
зробити свій внесок у забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Вважаємо, що даний ме-
ханізм впливу на безпеку дорожнього руху 
безпосередньо кожного громадянина забез-
печив би високий рівень такої безпеки і по-
зитивно вплинув би на стан аварійності на 
дорогах. Адже, очевидно, що поліцейських 
екіпажів недостатньо для того, аби охопити 
100 % території, де здійснюється дорожній 
рух, а участь безпосередніх учасників руху 
у реалізації контролю, охопила б майже всю 
територію всіх областей та районів. Тому, 
позитивні моменти впровадження такого 
засобу запобігання порушень у сфері дорож-
нього руху є очевидними. Зокрема, до них 
можемо віднести:

- превентивний вплив на учасників 
дорожнього руху, адже кожен з таких учас-
ників буде розуміти, що у разі порушення 
ним Правил дорожнього руху, обов’язково 
це буде помічено, та відповідальність неми-
нуча;

- зменшення випадків порушення 
ПДР, а відповідно підвищення безпеки до-
рожнього руху;

- зниження рівня аварійності на до-
рогах, в тому числі збереження дорожньої 
інфраструктури;
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- зниження рівня смертності від до-
рожньо-транспортних пригод;

- підвищення рівня суспільної само та 
правосвідомості.
Впровадження нового інституту в адмі-

ністративному праві України, має як плюси, 
так і мінуси. Зокрема, Гаращук В.М. до та-
ких відносить:

-  виникнення додаткової корупцій-
ної складової у діяльності поліції, оскільки 
для них відкриється можливість під час не-
сення служби фіксувати порушення не на 
службовий пристрій фото-відеозапису, а на 
пристрій іншої приватної особи (кума, бра-
та, дружини…), отримуючи за це частку ви-
нагороди як приватна особа;

- відсутність чіткого правового меха-
нізму реалізації сповіщувачем своїх прав та 
обов’язків, а також механізму виплати ком-
пенсації останньому за виконану ним робо-
ту;

- відсутність регулювання питання 
про дослідження правдивості зафіксованої 
сповіщувачем інформації про правопору-
шення;

- суперечність самої суті інституту спо-
віщувача суспільній та християнській мора-
лі українського суспільства. [6]
Підтримуючи думку Гаращук В.М., що 

відсутність належного правового механізму 
створює перешкоди в ефективності запро-
вадження того чи іншого інституту в праві, 
але, вважаємо, що створення такого меха-
нізму є наступним завданням після його за-
провадження. Тому, цим, звичайно, пови-
нні зайнятися спеціалісти після прийняття 
законопроєкту. 
Щодо цього питання висловився також 

і науковець Гаркуша В.В., який стверджує, 
що матеріальна вигода є негативним момен-
том в існуванні інституту сповіщувача і не 
повинна лежати в його основі, а лише гро-
мадянська позиція щодо покращення своєї 
держави та забезпечення власної безпеки та 
безпеки своїх рідних. [7]
Очевидно мова йде про те, що згідно із 

законопроєктом «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо поси-
лення ролі суспільства у заходах контролю 
за безпекою дорожнього руху та дотриман-
ням правил зупинки, стоянки, паркування 

транспортних засобів», пропонуються зміни 
до закону України «Про дорожній рух», се-
ред яких міститься вказівка про те, що «Гро-
мадяни, які відповідно до положень Кодек-
су України про адміністративні правопо-
рушення повідомили про адміністративне 
правопорушення у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху або про пору-
шення правил зупинки, стоянки, парку-
вання транспортних засобів, зафіксоване 
в режимі фотозйомки (відеозапису), та на-
були статус сповіщувача, мають право на 
винагороду у розмірі десяти відсотків від 
суми адміністративного стягнення у вигляді 
штрафу, накладеного на винну особу. Ви-
нагорода виплачується за рахунок стягну-
того штрафу за відповідне адміністративне 
правопорушення в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.». [5]
Дещо критично ставлячись до заува-

жень Гаркуші В.В., вважаємо, що грома-
дянська позиція та високий рівень правової 
свідомості завжди повинні супроводжувати 
громадян у правовій державі та спонукати до 
дотримання прав та виконання обов’язків, 
а матеріальна складова – непоганий бонус, 
який має допомагати це робити.

Висновки
Рівень аварійності та смерності на до-

рогах України є досить високим, і потрібно 
впроваджувати ефективні методи та за-
соби для його зменшення. Використання 
традиційних та існуючих методів і засобів 
поки не дають бажаного результату. У 
зв’язку з цим необхідно впроваджувати 
щось нове, а від так, інститут сповіщувача, 
на нашу думку, є досить цікавим варіантом. 
Практика свідчить, що це дає свої результа-
ти, тому, звичайно, з урахуванням досвіду 
інших держав та особливостей нашої, 
інститут сповіщувача може стати ефектив-
ним засобом підвищення безпеки дорож-
нього руху та правового виховання грома-
дян вцілому. При цьому, проаналізувавши 
законопроєкт, який пропонує введення 
інституту сповіщувача в правову систему 
України, вважаємо, що недоцільним є за-
провадження такого інституту саме кодек-
сом України про адміністративні правопо-
рушення. На нашу думку, закон України 
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«Про дорожній рух» чи постанова Кабінету 
Міністрів України від 10 жовтня 2001 року 
№ 1306 «Про Правила дорожнього руху» є 
саме тими нормативно-правовими актами, 
які повинні передбачати правовий статус 
сповіщувача.
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SUMMARY 
The article raises the issue of accidents and 

deaths on the roads of Ukraine. Road traffi c safety 
issues are identifi ed. The state of life and health 
security of road users is analyzed by the authorized 
state bodies. It is proposed to introduce a whistle-
blower institute in Ukraine, which will participate 
in ensuring safe road traffi c. 

Key words: traffi c, traffi c safety, whistleblower, 
road accident, legal status of whistleblower
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ÖÈÂ²ËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÏÐÎËÎÍÃÀÖ²¯ 
ÄÎÃÎÂÎÐ²Â ÎÐÅÍÄÈ ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ  

Â ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÇÀ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Стаття присвячена висвітленню теоре-
тичних та практичних проблемних питань, 
пов’язаних з припиненням та поновленням 
договору оренди земельної ділянки. У статті 
розглядаються способи припинення даних 
договірних орендних правовідносин, випадки 
їх автоматичної пролонгації, а також осо-
бливості реалізації переважного перед інши-
ми особами права орендаря на переукладання 
договору. Звертається увага на виокремлення 
двох способів поновлення договору оренди зе-
мельної ділянки та необхідності їхнього роз-
межування. На підставі аналізу норм чинного 
законодавства України та судової практики 
доводиться, що на сьогодні відомі дві окремі 
підстави продовження договірних відносин  
оренди землі. Мова йде про пролонгацію та 
реалізацію орендарем переважного права на 
укладення нового договору оренди землі, що 
відрізняються за своєю правовою природою 
та сукупністю юридичних фактів, настання 
яких є необхідним для подальшого існування 
досліджуваних орендних правовідносин.
У статті проаналізовано нові підходи до 

цивільно-правового регулювання досліджуваної 
сфери договірних відносин, запроваджені змі-
нами, що відбулись в законодавстві України у 
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зв’язку із запровадженням воєнного стану. За 
результатами проведеного наукового аналізу 
надані висновки стосовно подальшого удоско-
налення вітчизняного законодавства, що буде 
спрямоване на забезпечення ефективного за-
хисту прав сторін договору оренди землі та 
формування єдиної судової практики вирішен-
ня відповідних спорів.
Ключові слова:  майновий найм, оренда, 

договір оренди землі, припинення договору, 
пролонгація договору, переважні права найма-
ча.

Постановка проблеми
Договір оренди землі, як ефективна 

форма правового супроводу використан-
ня даного об’єкта майнових відносин, 
відіграє важливу роль для розвитку еко-
номіки та цивільного обороту будь-якої 
країни. Основними напрямками право-
вого регулювання виникнення, зміни та 
припинення орендних правовідносин, в 
умовах загальнонаціонального вектору на-
ближення української правової системи 
до європейських стандартів, є створення 
умов стабільності землекористування, а 
також забезпечення максимального спри-
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яння належному виконанню відповідних 
зобов’язань добросовісними контрагента-
ми. Однією з важливих гарантій сталості 
володіння земельними ресурсами є пере-
важне право орендаря перед іншими осо-
бами на переукладання або пролонгацію 
раніше укладеного договору оренди. На 
сьогодні, у зв’язку з реалізацією нашою 
державою проголошеного напрямку щодо 
скасування мораторію на продаж сільсько-
господарських земель, відбуваються зміни 
чинного вітчизняного законодавства та 
встановлюються нові підходи щодо умов 
реалізації переважного права орендаря на 
укладення нового договору оренди землі 
та поновлення його дії. Водночас, введен-
ня в Україні з 2022 року правового режи-
му воєнного стану, що був впроваджений 
внаслідок повномасштабного вторгнен-
ня країни-агресора, також потягло за со-
бою подальші зміни у правовому регулю-
ванні орендних правовідносин. Існуюча 
правозастосовна практика свідчить про 
наявність певних проблем у тлумаченні 
великої кількості змінюваних правових 
норм та відсутності єдиного підходу до 
вирішення питань їхнього одноманітно-
го застосування до конкретних відносин, 
що підлягають врегулюванню. Сукупність 
зазначених чинників зумовлює актуаль-
ність дослідження питаннь щодо способів 
припинення договору оренди земельної 
ділянки та порядку реалізації права орен-
даря на поновлення даних договірних від-
носин в умовах воєнного стану в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій

Загальнотеоретичні питання оренди 
землі висвітлювались у працях А.Г. Брунь, 
В.В. Вилегжаніна, Р.М. Гнідан, Т.О. Гор-
дієнко, Н.В. Ільків, Н.В. Ільницької, М.В. 
Мороза, Е.С. Юрченко та інших провідних 
учених. Дослідженню особливостей про-
лонгації договорів оренди землі присвячу-
вали свої роботи Л. Зуєвич, Є. Морозова, 
А. Середа, Є. Чорний. Утім, незважаю-
чи на достатню кількість доктринальних 
праць, присвячених висвітленню актуаль-
них питань орендних правовідносин, ана-
ліз сучасної судової практики, що склалась 

протягом існуючого режиму воєнного ста-
ну в Україні, свідчить про виникнення но-
вих завдань для юридичної науки.

Метою цієї статті є дослідження специ-
фіки припинення правовідносин оренди 
землі, особливостей механізму пролонгації 
відповідного договору та його переукла-
дання на новий строк, а також вирішен-
ня спірного питання існування орендних 
правовідносин щодо земельної ділянки 
після закінчення строку дії договору в пе-
ріод воєнного стану в Україні.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до положень чинного за-

конодавства України, договір оренди 
землі – це договір, за яким орендодавець 
зобов’язаний за плату передати оренда-
реві земельну ділянку у володіння і ко-
ристування на певний строк, а орендар 
зобов’язаний використовувати земельну 
ділянку відповідно до умов договору та ви-
мог земельного законодавства (ст. 13 Зако-
ну України «Про оренду землі» [1], ст. 792 
ЦК України [2]).
Загальною підставою припинення 

будь-якого договору чи іншого правочину 
є його виконання. Водночас, аналіз норм 
чинного Цивільного кодексу України дає 
змогу стверджувати, що можливість при-
пинення договору оренди визначена трьо-
ма напрямами правового регулювання 
цих відно син. Так, вона передбачена за-
гальними положеннями про припинення 
зобов’язання (глава 50 ЦК України), про 
розірвання договорів (глава 53 ЦК Укра-
їни), та про припинення договору оренди 
(глава 58 ЦК України).
Поширеною у науковій правовій літе-

ратурі є класифікація способів (підстав) 
припинення договору на об’єктивні та 
суб’єктивні, при цьому, останні у свою чер-
гу, поділяються за суб’єктом волевиявлен-
ня на ті, що виникають з ініціативи найма-
ча, наймодавця, або за згодою обох сторін 
[3, с. 10]. Якщо ж розглядати процесуаль-
ні особливості завершення договірних 
орендних правовідносин, то суб’єктивні 
способи їх припинення також можна поді-
лити на судові та позасудові. Об’єктивними 
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підставами припинення договору вважа-
ються такі, що не залежать від волі його 
сторін. До них, зокрема, відносяться не-
можливість виконання зобов’язання, по-
єднання боржника і кредитора в одній 
особі, смерть фізичної особи або ліквідація 
юридичної особи, що мала статус сторони 
договору.
Варто звернути увагу, що ст. 764 ЦК 

України закріплює можливість поновлен-
ня договору оренди. Так, якщо наймач 
продовжує володіти та/або користуватися 
майном після закінчення строку договору 
найму, то, за відсутності заперечень най-
модавця протягом одного місяця, договір 
вважається поновленим на строк, який 
був раніше встановлений договором. Із 
вказаної правової норми випливає, що за-
кінчення строку, на який був укладений 
договір, не завжди означає припинення 
договірних  орендних правовідносин між 
сторонами. Відтак, у науковій правовій 
літературі висловлюється думка про не-
послідовність віднесення спливу строку 
оренди до підстав припинення даного до-
говору [4, с. 103]. Робиться висновок, що 
останнє буде можливим тільки у випадку 
заперечень однієї із сторін проти продо-
вження дії договору. Утім, варто відзна-
чити спірність вказаної позиції. Буквальне 
тлумачення змісту частини 6 ст. 33 Зако-
ну України «Про оренду землі» дає змогу 
стверджувати, що вказаний правочин не 
продовжує свою дію, а поновлюється, тоб-
то переукладається на тих самих умовах і 
на той самий строк. Крім цього, закінчен-
ня строку дії договору не завжди означає 
припинення зобов’язання. Наприклад, у 
випадку спливу строку договору орендо-
давець зобов’язаний поновити його, якщо 
орендар належно виконував обов’язки за 
умовами договору [5, c. 72].
Водночас, розглядаючи питання про-

лонгації договорів  оренди земельних ді-
лянок, варто згадати ст. 777 ЦК України, 
якою встановлюється переважне право на-
ймача на переукладання договору на но-
вий строк. Відповідно до вказаної правової 
норми наймач, який належно виконує свої 
обов’язки за договором найму, після спли-
ву строку договору має переважне право 

перед іншими особами на укладення дого-
вору найму на новий строк. Наймач, який 
має намір скористатися переважним пра-
вом на укладення договору найму на но-
вий строк, зобов’язаний повідомити про 
це наймодавця до спливу строку договору 
найму у строк, встановлений договором, а 
якщо він не встановлений договором, - в 
розумний строк.
Аналізуючи положення чинного зе-

мельного законодавства України, можна 
зробити висновок, що воно також перед-
бачає два способи продовження договір-
них орендних відносин, а саме: «понов-
лення договорів оренди землі» та «пере-
важне право орендаря на укладення дого-
вору оренди землі на новий строк». Пер-
ший регулюється статтям и 32-2 Закону 
України «Про оренду землі» (в редакції від 
26.09.2022 р.) та 126-1 Земельного кодек-
су України. Щодо «переважного права», то 
воно передбачене у ст. 33 Закону України 
«Про оренду землі».
Наявність двох унормованих способів 

продовження орендних правовідносин 
між тими ж сторонами породжує пробле-
ми у вітчизняній правозастосовній прак-
тиці. Звернення до наукової літератури, 
на жаль, не дає відповіді на вказане про-
блемне питання, адже, етимологічне до-
слідження терміну «пролонгація» свідчить 
про його трактування, як певного продо-
вження строку чинності документа (у до-
сліджуваному випадку договору у цьому 
його значенні). Зазвичай вона відбуваєть-
ся автоматично, або шляхом укладення 
сторонами спеціальної додаткової угоди 
в порядку, передбаченому домовленістю 
між ними [6]. Відсутність чіткого розмеж-
ування зазначених процедур як з точки 
зору термінології, так і з точки зору їх 
практичної реалізації, породжують питан-
ня щодо особливостей їхнього застосуван-
ня. Для  чіткого розмежування  вказаних 
процедур варто з’ясувати їх правову при-
роду та специфіку. 
Так, на думку Є. Морозова, оскільки 

законодавство містить два окремих спо-
соби поновлення договору оренди землі 
з ініціативи наймача, вони не можуть за-
стосовуватись одночасно, оскільки мають 
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різну правову природу та механізм реалі-
зації. На необхідності  розмежування вка-
заних правових підстав оновлення оренд-
них правовідносин акцентується увага  і 
у вітчизняній судовій практиці. Зокрема, 
ухвалою Верховного Суду у складі колегії 
суддів Касаційного господарського суду 
від 22.03.2023 р. № 906/1314/21 [8] робить-
ся висновок з посиланням на Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо протидії рей-
дерству» від 05.12.2019 р. № 340-IX, про 
істотні зміни в земельному законодавстві, 
що відбулись із прийняттям відповідного 
нормативного акту. Так, зазначається, що 
на сьогодні суттєво змінився підхід до ро-
зуміння пролонгації  орендних правовід-
носин, а отже, відбулось розмежування по-
нять «поновлення договору» та «переваж-
ного права орендаря на переукладання 
договору на новий строк». Зокрема, судом 
вказується, що попередня редакція ст. 33 
Закону України «Про оренду землі» була 
цілком присвячена процедурам поновлен-
ня. Вона мала відповідну назву та перед-
бачала переважне право добросовісного 
орендаря на укладення договору оренди 
землі на новий строк. Це означало можли-
вість поновлення договору оренди землі у 
порядку реалізації переважного права на 
його переукладення. Спеціальне правило 
частини 6 вказаної правової норми щодо 
пролонгації орендних відносин стосувало-
ся випадків отримання орендодавцем від 
орендаря пропозиції щодо продовження 
оренди і його, так би мовити, мовчазної 
згоди на це, якщо протягом одного місяця 
після закінчення строку договору оренди 
землі він не надіслав орендареві запере-
чень щодо такого поновлення. За таких 
обставин договір вважався поновленим 
на той самий строк і на тих самих умовах, 
а орендодавець втрачав можливість обу-
мовлювати з орендарем нові істотні умови 
правочину. У подальшому, із прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
протидії рейдерству» у змісті Закону Укра-
їни «Про оренду землі» з’явилася норма  
32-2, відповідно до якої поновлення до-
говорів оренди землі стало відбуватися у 

порядку, передбаченому ст. 126-1 Земель-
ного кодексу України, а ст. 33 була викла-
дена у новій редакції, що унеможливлює 
на сьогодні її застосування до відносин по-
новлення договорів оренди землі. Врахо-
вуючи загальне правило дії актів цивіль-
ного законодавства у часі, вказані правила 
застосовуються до договірних правовідно-
син, що виникли або змінювалися вже піс-
ля відповідних змін, тобто після набрання 
чинності Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо протидії рейдерству». Водночас, 
такі особливості не стосуються ситуацій 
переукладання договорів оренди землі на 
новий строк в порядку реалізації переваж-
ного права орендаря.
У зв’язку з викладеним варто проана-

лізувати умови застосування ст. 126-1 Зе-
мельного кодексу України та ст. 33 Закону 
України «Про оренду землі». Отже, автома-
тична пролонгація  договору оренди зем-
лі може відбуватись у таких випадках: 1) 
відповідний порядок пролонгації  оренд-
них відносин передбачений в договорі; 2) 
істотні умови договору та його строк не 
змінюються; 3) жодна зі сторін не подала 
заяви про виключення з державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно ві-
домостей про поновлення договору; 4) за 
місяць до спливу строку договору сторони 
не відмовились від його пролонгації. Що 
стосується переважного права орендаря 
на поновлення договору, передбаченого 
статтею 33 Закону України «Про оренду 
землі», то для його реалізації мають іс-
нувати такі обставини: 1) добросовісність 
орендаря у виконанні обов’язків за дого-
вором; 2) повідомлення орендарем в обу-
мовлений термін орендодавця (або його 
спадкоємців, у встановленому законом по-
рядку) про намір продовження орендних 
відносин, що має статися не пізніше як за 
один місяць до закінчення строку дії дого-
вору; 3) надіслання орендарем орендодав-
цю разом з листом-повідомленням проек-
ту додаткової угоди; 4) розгляд орендодав-
цем протягом місяця пропозиції орендаря 
стосовно пролонгації орендних відносин 
та відсутність заперечень з приводу цьо-
го; 5) переукладання договору орен ди на 
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новий строк. Варто зазначити, що у цьому 
разі умови договору можуть бути змінені 
за згодою сторін, а якщо вони не досягли 
консенсусу щодо розміру орендної плати 
чи інших істотних умов, переважне право 
орендаря на укладення договору оренди 
землі припиняється.
Непоодинокими є випадки недобросо-

вісної поведінки сторін у відносинах орен-
ди землі. Зокрема, орендодавці часто зво-
лікають з укладенням додаткової угоди та 
ухиляються від отримання листа-повідо-
млення від орендаря. Аналіз позицій Вер-
ховного Суду дає змогу стверджувати, що 
у таких ситуаціях до відповідних оренд-
них відносин можливо застосувати пра-
вову позицію, яка викладена в постанові 
від 26.05.2020 року у справі №908/299/18 
[9]. Так, за висновками Верховного суду, у 
разі, якщо орендодавець відмовляється чи 
ухиляється від укладення додаткової уго-
ди, належним способом захисту орендаря 
є визнання укладеною додаткової угоди із 
викладенням її змісту. Крім цього, варто 
погодитись із висловленими у цивілістич-
ній літературі думками стосовно дореч-
ності запровадження додаткових електро-
нних сервісів, що покликані забезпечити 
прозорість процедури переукладання до-
говору оренди землі на новий строк та бу-
дуть зручними для всіх категорій осіб [10, 
с. 114].
Проголошення в Україні воєнного ста-

ну також потягло за собою законодавчі 
зміни у регулюванні договірних відносин 
оренди землі. Так, «Перехідні положен-
ня» Земельного кодексу України були 
доповнені пунктами 27 і 28, якими вста-
новлюється, що під час дії воєнного стану 
земельні відносини вважаються поновле-
ними на один рік без волевиявлення сто-
рін відповідних договорів і без внесення 
відомостей про поновлення договору до 
Державно го реєстру речових прав на не-
рухоме майно договори оренди, суборен-
ди, емфітевзису, суперфіцію, земельного 
сервітуту. Звідси можна зробити висно-
вок, що з метою спрощення оформлення 
правовідносин оренди, які сторони бажа-
ють продовжити, законодавець під час дії 
воєнного стану дозволив вважати їх по-

новленими на один рік без додаткового 
волевиявлення сторін. Водночас, варто 
звернути увагу на Постанову Верховного 
Суду у складі колегії суддів Касаційного 
господарського суду від 29.03.2023 в спра-
ві № 563/376/22-ц, у якій вказується, що за-
коном прямо визначено юридичний факт, 
з яким пов’язано поновлення дії договорів 
оренди саме без волевиявлення сторін. У 
зв’язку з цим висновки про те, що така ав-
томатична пролонгація запроваджена за-
конодавцем для спрощення оформлення 
договорів для сторін, які бажають продо-
вжити ці правовідносини, не відповідають 
змісту наведених положень закону. Суд за-
значає, що автоматична пролонгація дого-
ворів оренди земельних ділянок діяла до 
19 листопада 2022 року, тобто до моменту, 
коли набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відновлення системи 
оформлення прав оренди земельних ді-
лянок сільськогосподарськог о призначен-
ня та удосконалення законодавства щодо 
охорони земель» № 2698. 

Висновки
На підставі викладеного варто зробити 

висновок про відсутність в Україні на сьо-
годнішній день нормативного механізму  
автоматичної пролонгації договорів орен-
ди земельних ділянок. А отже орендодавці 
та орендарі мають можливість припинити 
орендні правовідносини в порядку, що 
був передбачений чинним законодавством 
України до моменту оголошення воєнного 
стану,  що передбачає два основні спосо-
би поновлення договору оренди земельної 
ділянки. Вказані способи безперечно за-
безпечують стабільність відносин землеко-
ристування та гарантують добросовісному 
орендарю можливість продовжити дого-
вірні орендні земельні  відносини. Разом 
з тим вони передбачають обов’язковість 
вираження волі сторін договору на його 
пролонгацію, а відтак, в сучасних умовах 
не завжди можуть забезпечити всебічний 
захист суб’єктивних цивільних прав та з 
законних інтересів його сторін.  У зв’язку 
з цим варто зазначити, що соціально-еко-
номічні та політичні зміни, які відбувають-
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ся протягом останніх років та спричинені 
військовою агресією відносно нашої Бать-
ківщини з боку Російської Федерації, акту-
алізують  впровадження нових норматив-
них підходів до правового регулювання 
досліджуваної сфери договірних орендних 
відносин. 
Подальший розвиток наявних та впро-

вадження нових  цивільно-правових меха-
нізмів пролонгації (поновлення) договору 
оренди земельної ділянки та забезпечення 
суб’єктивного цивільного права добросо-
вісного орендаря (звісно за згодою орен-
додавця)  на його переукладання вимагає 
подальшого вдосконалення вітчизняного 
законодавства у зазначеній царині. Зокре-
ма, варто висловити пропозицію норма-
тивно закріпити та широко запровадити у 
вітчизняній практиці договірних відносин 
механізм автоматичної пролонгації до-
говорів оренди земельних ділянок до мо-
менту закінчення воєнного стану за умови 
відсутності заперечень з боку зацікавле-
них сторін протягом останнього місяця 
строку його дії. На сьогоднішній день цей 
механізм досить широко застосовується у 
вітчизняній практиці пролонгації строко-
вих договорів, але стосовно досліджувано-
го договору нормативно не закріплений. 
Адже в сучасних умовах можна спрогнозу-
вати непоодинокі випадки неможливості 
з боку однієї із сторін (зокрема, орендо-
давця) виявити свою волю (за умови її на-
явності) на пролонгацію договору, напри-
клад, у зв’язку з перебуванням на окупова-
ній території, станом фактичної безвісної 
відсутності у зв’язку з воєнними діями, 
тощо.  При цьому очевидно, що орендода-
вець у цих умовах не менше ніж орендар 
зацікавлений у продовженні договірних 
зв’язків з орендарем, оскільки земельна 
ділянка, в ідеалі, повинна бути дбайливо 
доглянутою і постійно використовуватись 
за призначенням, у іншому випадку, за-
лишення її без нагляду на тривалий час 
може істотно погіршити її споживчі якості. 
Вказані обумовлені війною обставини не 
повинні негативно впливати на сталість 
землекористування як у земельній сфері 
взагалі, так і у відносинах раціонального 
використання земель сільськогосподар-

ського призначення зокрема. Додаткові 
цивільно-правові механізми автоматичної 
пролонгації договірних відносин в сучас-
них умовах  будуть лише сприяти забезпе-
ченню ефективного захисту суб’єктивних 
цивільних прав та законних інтересів сто-
рін договору оренди земельних ділянок та 
формуванню єдиної вітчизняної  судової 
практики вирішення відповідних спорів.
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SUMMARY 
The article is devoted to the coverage of theoret-

ical and practical issues related to the termination 
and renewal of the land lease agreement. The work 
examines ways of terminating these legal relation-
ships, cases of their automatic extension, as well as 
features of the implementation of the tenant’s right 
to renegotiate the contract, which prevails over 
other persons. Attention is drawn to distinguishing 
two ways of renewing the lease of land relations 
and the need to distinguish them. On the basis of 
the analysis of the norms of the current Ukrainian 
legislation and judicial practice, it is proved that 
today there are different procedures for extending 
the land lease agreement - the extension and real-
ization by the lessee of the preferential right to con-
clude a new agreement, which differ in their legal 
nature and the set of legal facts that are necessary 
for them onset

The article analyzes new approaches to the legal 
regulation of the studied legal relations, introduced 
by the changes that took place in Ukrainian legisla-
tion in connection with the declaration of martial 
law. Based on the results of the analysis, conclu-
sions are provided regarding the further improve-
ment of domestic legislation, which will be aimed at 
ensuring the effective protection of the rights of the 
parties to the land lease agreement and the forma-
tion of a unifi ed judicial practice for the resolution 
of relevant disputes.

Key words: hiring, lease, land lease agreement, 
termination of the agreement, extension of the 
agreement, preferential rights of the lessee.
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Стаття присвячена проблемам законо-
давчого забезпечення реалізації контрольної 
функції держави в сфері науки. Проведено сис-
темний аналіз законодавчих актів в сфері ре-
гулювання державно-управлінської діяльності 
в сфері науки. Розкрито основні особливості 
законотворчих підходів до регулювання контр-
ольної функції держави в сфері науки. Ви-
значені проблеми законодавчого закріплення 
форм та способів здійснення контрольно-на-
глядової діяльності суб’єктами владних повно-
важень в сфері науки. Запропоновано розши-
рення законодавчого регулювання, зокрема 
закріплення функцій нагляду та моніторингу 
в сфері науки. 
Ключові слова: контрольно-наглядова ді-

яльність, сфера науки, контрольна функція, 
суб’єкти контролю, суб’єкти владних повнова-
жень. 
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уково-технічної сфери. Тому регулювання 
контрольно-наглядової діяльності потребує 
законодавчого закріплення та правової ви-
значеності, оскільки під час її здійснення 
відбувається імперативний вплив з боку 
владного суб’єкту на учасників відносин на-
укової сфери. 
Актуалізація проблематики законодав-

чого забезпечення реалізації контрольно-
наглядової функції держави в сфері науки 
пояснюється і тим, що ця сфера розгля-
дається в якості джерела для підвищення 
соціально-економічного потенціалу самої 
держави. Тому засобами контролю держава 
намагається забезпечити максимальну ефек-
тивність функціонування наукової та науко-
во-технічної сфер виявляючи слабкий місця 
та недоліки державної політики в цій сфері. 
Для того, щоб контрольно-наглядова діяль-
ність була дієвою та ефективною суб’єкти 
владних повноважень, які її реалізують по-
винні отримати необхідний обсяг прав та 
обов’язків. Це дасть їм змогу в повній мірі 
реалізовувати власний управлінських по-
тенціал, в тому числі і по відношенню до 
суб’єктів наукової та науково-технічної ді-
яльності приватного права, не створюючи 
ситуацію, яка б характеризувалась як проти-
правне втручання в діяльність об’єктів, що 
контролюються.

Ступінь наукової розробки
Питання законодавчого забезпечення 

контрольно-наглядової діяльності в сфері 
науки не набуло необхідного рівня уваги 

Актуальність теми
Контрольна функція держави завжди 

має риси імперативного впливу на об’єкти 
управління та суспільні відносини, які регу-
люються суб’єктами здійснення контролю. 
Держава реалізує контроль в процесі впро-
вадження державної політики, а тому він 
виступає одночасно формою взаємодії, яка 
забезпечує зворотній зв’язок між суб’єктом 
та об’єктами управління, а з іншого є еле-
ментом загально управлінського процесу. 
Контрольно-наглядова діяльність держави 
в сфер науки має низку додаткових специ-
фічних рис, які обумовлені особливостями 
самого об’єкту управління – наукової та на-
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науковим співтовариством, а тому можна 
навести лише окремих науковців, які в своїх 
роботах зачіпали елементи реалізації аналі-
зованого виду діяльності. З поміж цих вче-
них звертають на себе увагу наступні: О. В. 
Баранюк, О. В. Кирилюк, І. Є. Словська та 
ін.

Мета статті
Метою даної статті є аналіз сучасного ві-

тчизняного законодавства, яке забезпечує 
здійснення контрольно-наглядової діяль-
ності в сфері науки.

Виклад матеріалу
Законодавче забезпечення публічного 

управління в сфері науки в Україні відміча-
ється низьким рівнем системності та систе-
матизації. Тривалий час наукова сфера не 
отримувала належної уваги з боку держави, 
а державна політика в цій сфері характери-
зувалась лише декларації цілей та намірів 
розвитку науки. Держава обмежувалась ви-
данням переважно нормативно-правових 
актів стратегічного характер, в яких закрі-
плювались цілі та напрямки розвитку нау-
кової сфери. Системність державної політи-
ки не була досягнута, а тому законодавче за-
безпечення характеризувалось фрагментар-
ністю законодавчого забезпечення окремих 
елементів функції управління. Переважно 
такими елементами були організаційна та 
установча функції. 
Функція контролю тривалий час не 

розглядалась державою як потенціал для 
підвищення ефективності владно-управ-
лінського впливу держави на наукову та 
наукову-технічку сферу. Однак, після за-
провадження парадигми good governance 
в систему державного управління, контр-
ольно-наглядові повноваження держави 
отримали суттєвого розширення та нового 
наповнення. Це потребувало відповідного 
законодавчого забезпечення контрольно-
наглядової діяльності в сфері науки, однак 
в силу панування галузевого підходу до за-
конотворчості необхідного ефекту досягну-
то не було, а контроль на законодавчому 
рівні визначався як один із напрямків ре-
алізації суб’єктами державного управління 
їх владних функцій. 

Так, відповідно до п.п. 1-2 ч. 1 ст. 43 За-
кону України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність» до повноважень централь-
них органів виконавчої влади у сфері науко-
вої і науково-технічної діяльності з поміж 
іншого відносяться: спрямовують і контр-
олюють діяльність наукових установ, що на-
лежать до сфери їх управління. Так само ст. 
50 закріплюється контрольна функція і за 
Національним фондом досліджень України 
в частині фінансування проектів [4]. Така 
фрагментарна згадка в законодавстві лише 
демонструє цілісність управлінської діяль-
ності органів державно влади в науковій 
сфері, але жодним чином не визначає осо-
бливостей її реалізації. 
Такий формалізм з одного боку не об-

межує органи держави у здійсненні контр-
ольно-наглядової діяльності, з іншого на-
впаки – ускладнює його ефективну реаліза-
цію, оскільки відсутня уніфікація та деталі-
зація такого процесу. Разом з тим, наведена 
правова конструкція «спрямовують і контр-
олюють діяльність наукових установ, що 
належать до сфери їх управління», означає, 
що органи державної влади, які здійснюють 
управлінську діяльність в науковій сфері на-
ділені повноваженнями із розпорядження 
об’єктами державної власності. Такий висно-
вок ми робимо виходячи із того, що до сфер 
управління державних інституцій – прямого 
імперативного впливу – можуть відноситись 
устано ви, які мають державну форму влас-
ності. Це дає нам всі підстави звернутись 
до аналізу положень Закону України «Про 
управління об’єктами державної власності» 
в частині реалізації контролю в науковій 
сфері за функціонуванням організацій, уста-
нов. підприємств державної форми власнос-
ті, а також в частині управління об’єктами 
державної власності, в тому числі майном, 
яке має наукове значення чи є результатом 
науково-технічної діяльності.
Так, ст. 8 вказаного закону визначає, що 

об’єкти державної власності за рішенням 
Кабінету Міністрів України передаються 
Національній академії наук України, галузе-
вим академіям наук у безстрокове безоплат-
не користування. Національна академія 
наук України, галузеві академії наук, яким 
державне майно передано в безстрокове 
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безоплатне користування, виконують щодо 
цього майна функції, передбачені пп. 1, 3-11, 
14, 15, 18-38 статті 6 цього Закону, за винят-
ком повноважень, що стосуються утворення 
господарських структур» [7]. Закон чітко 
визначає, що Національна академія наук 
України (далі – НАНУ), здійснює управлін-
ську, а отже й контрольну діяльність щодо 
об’єктів держаної власності окрім функцій 
пов’язаних із веденням підприємницької 
діяльності. Тобто контрольна функція сто-
сується виключно реалізацій повноважень в 
науково-технічній сфері.
Серед повноважень визначених ст. 6 

вказаного вище закону, в контексті контр-
ольно-наглядової діяльності держави в на-
уковій сфері для нас представляють пізна-
вальний інтерес наступні функції та повно-
важення (окрім кадрових питань):

– прийняття рішень про створення, ре-
організацію і ліквідацію пі  дприємств, уста-
нов та організацій, заснованих на державній 
власності (п. 1 ч. 1 ст. 6);

– затвердження статутів (положень) під-
приємств, установ та організацій, що на-
лежать до сфери їх управління, і господар-
ських структур та здійснення контролю за їх 
дотриманням (п. 3 ч. 1 ст. 6);

– проведення моніторингу фінансо  вої ді-
яльності, зокрема виконання показників фі-
нансових планів підприємств, що належать 
до сфери їх управління та вживають заходів 
до поліпшення їх роботи (п. 7 ч. 1 ст. 6);

– забезпечення проведення щорічних 
незалежних аудиторських перевірок фінан-
сової звітності державних унітарних підпри-
ємств та господарських товариств, у статут-
ному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 
(часток) належать державі (п. 8 ч. 1 ст. 6);

– погодження передачі об’єктів держав-
ної власності в комунальну власність, до 
сфери управління інших органів, уповно-
важених управляти об’єктами державної 
власності, господарських структур або в 
користування НАНУ, галузевим академіям 
наук, а також передачу об’єктів комуналь-
ної власності в державну власність (п. 18 ч. 
1 ст. 6);

– забезпечення проведення інвентариза-
ції майна державних підприємств, установ, 
організацій, господарських структур відпо-

відно до визначеного Кабінетом Міністрів 
України порядку (п. 25 ч. 1 ст. 6);

– контроль за виконанням орендарями 
інвестиційних і технічних програм розвитку 
орендованих об’єктів державної власності, 
якщо такі передбачені договором оренди (п. 
31 ч. 1 ст. 6);

– організація контролю за використан-
ням орендованого державного майна (п. 32 
ч. 1 ст. 6) [7].
Наведені вище контрольні повноважен-

ня дають змогу зробити низку важливих 
висновків, які розкривають особливості ор-
ганізаційної та інституційної складових сис-
теми забезпечення реалізації контрольно-
наглядової функції держави в сфері науки. 
По-перше, звертає на себе увагу що 

НАНУ та галузеві академії наук реалізують 
управлінську функцію ефективного вико-
ристання державного майна в наукових-нау-
ково-технічних, науково-дослідних та інших 
цілях спрямованих на досягнення результа-
тів розвитку відповідної сфери. Для цього, 
їм на безоплатній основі держава надає в 
користування відповідні об’єкти державної 
власності делегуючи при цьому реалізацію 
контрольної функції щодо їх використання. 
Таким чином, основним об’єктом контролю 
виступають об’єкти державної власності, а 
основне функціональне спрямування – за-
безпечення їх ефективного використання в 
інтересах науки.
По-друге, в наведеному вище законі ви-

значені окремі форми реалізації контроль-
ної функції, зокрема в частині фінансового та 
іншого забезпечення використання об’єктів 
державної власності. Це дає всі підстави го-
ворити про те, що держава в науковій сфері 
реалізує контроль з поміж іншого у формі: 
моніторингу, аудиту, інвентаризації (пп. 7, 
8, 25 ч. 1 ст. 6). Необхідно зауважити, що 
такі форми є доволі ефективними не лише 
в частині фінансового забезпечення науки. 
По-третє, суб’єкти владних повнова-

жень в науковій сфері наділені установчими 
повноваженнями, щодо об’єктів держаної 
власності (пп. 1, 3 ч. 1 ст. 6). Це означає, що 
НАНУ та галузеві академії наук реалізую-
чи діяльність в науковій сфері можуть для 
цих цілей створювати відповідні установи, 
організації тощо. визначаючи при цьому їх 



188Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2022

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

статути, і що головне – закріплюючи в них 
форми та методи реалізації власного контр-
олю за їх діяльністю. 
Таким чином, аналіз положень Закону 

України «Про управління об’єктами дер-
жавної власності» в частині реалізації контр-
ольно-наглядової діяльності держави в сфе-
рі науки на засадах галузевого підходу (в 
галузі управління об’єктами державної влас-
ності), визначаючи загальні засади реаліза-
ції управлінської діяльності стосовно відпо-
відних об’єктів, формує певне організацій-
но-правове підґрунтя для реалізації контр-
ольної функції (функціональний підхід). 
Закон України «Про особливості право-

вого режиму діяльності Національної ака-
демії наук України, національних галузе-
вих академій наук та статусу їх майнового 
комплексу» закріплює особливості реаліза-
ції контрольної функції НАНУ. Так, відпо-
відно до ст. 3 цього закону НАНУ, «здійсню-
ючи повноваження з управління об’єктами 
майнового комплексу, забезпечує реаліза-
цію прав держави як власника цих об’єктів, 
пов’язаних з ефективним їх використанням 
та розпорядженням у межах, визначених 
законодавством України, з метою задово-
лення державних та суспільних потреб» [5]. 
Для цього на НАНУ покладаються зокрема 
установчі (створення, реорганізація. лікві-
дація організацій, що перебувають у віданні 
НАНУ; затвердження їх статутів); кадрові 
(призначення керівників та відповідальних 
осіб в таких організаціях); контрольні (у 
формі обліку майна та контролю за ефектив-
ністю його використання) функції. 
Власне наведені норми є деталізованою 

формою законодавчого регулювання про-
цесу управління об’єктами державної влас-
ності, визначених в Законі України «Про 
управління об’єктами державної власності». 
До речі подібний обсяг функцій, в тому чис-
лі і контрольних, відповідно до ст. 4 Закону 
України «Про особливості правового режи-
му діяльності Національної академії наук 
України, національних галузевих академій 
наук та статусу їх майнового комплексу» по-
кладається і на національні галузеві академії 
наук.
Таким чином, ми робимо висновок про 

те, що законодавець визначає в якості осно-

вної пріоритетної форми контрольно-на-
глядової діяльності НАНУ в науковій сфері 
контроль ефективності використання дер-
жавного майна для досягнення цілей науко-
вого, науково-технічного та інноваційного 
розвитку держави. З точки зору функціо-
нального підходу, така форма стосується в 
більшій мірі майнових та господарських від-
носин, які тісно пов’язані із матеріалізацією 
та капіталізацією результатів наукових по-
шуків. В той же час аналіз контроль ефек-
тивності, як окрема форма управлінського 
контролю може бути застосована і до інших 
аспектів здійснення державної політики в 
науковій сфері. 
Поєднання галузевого та функціональ-

ного підходу дає можливість підвищувати 
правову визначеність та детермінує осно-
вні елементи здійснення контрольно-нагля-
дової діяльності в сфері науки, але лише за 
умови їх синтезованого застосування. Нара-
зі панівним для вітчизняної практики зако-
нотворчої діяльності залишається галузевий 
підхід, а функціональний виконує роль дру-
горядного інструменту забезпечення управ-
лінської керованості об’єктів управління з 
боку держави. 
Тобто законодавець не акцентує увагу 

на процесі реалізації управлінської функції 
в цілому, а створює умови для реалізації за-
вдань органу державної влади шляхом по-
кладення на нього відповідного обсягу по-
вноважень. Для реалізації окремих із них 
приймаються нормативно-правові акти 
субзаконного рівня. Але в деяких випадках, 
така реалізація повноважень лише спрощує 
процес їх конкретного виконання втіленого 
в діях посадових осіб, однак не забезпечує 
необхідного ефекту. 
Окремі елементи виконання контроль-

но-наглядових функцій держави в науковій 
сфері ми находимо також в Порядку про-
ведення державної атестації наукових уста-
нов, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.07.2017 № 540. 
Цей Порядок визначає механізм проведен-
ня державної атестації наукової (науково-
дослідної, науково-технологічної, науково-
технічної, науково-практичної) установи з 
метою визначення ефективності її діяльнос-
ті [3]. Вказані атестації проводяться з поміж 
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іншого експертними групами, до складу 
яких входять не лише посадові особи МОН, 
НАНУ чи національних галузевих академій 
наук, але й окремі фахівці в конкретних га-
лузях науки. 
Але окрім підтвердження можливос-

ті та ефективності делегування здійснення 
контрольної функції в науковій сфері, ана-
лізований Порядок має ще одну цінність – 
він деталізує одну із форм реалізації такої 
функції – атестацію. Враховуючи те, що ві-
тчизняне законодавство в сфері регулюван-
ня наукової та науково-технічної діяльності, 
як нами було встановлено в попередніх роз-
ділах, має доволі несистемний та фрагмен-
тарний характер, наявність вказаного вище 
Порядку демонструє хоча не взірцеву, але 
примірну деталізацію контрольно-наглядо-
вої діяльності. 
Це свідчить про те, що саме Кабінет Міні-

стрів України виступає тим суб’єктом владних 
повноважень, який закладає загальні засади 
здійснення контрольно-наглядової діяльнос-
ті аналізованій сфері, і з поміж іншого – де-
талізує окремі форми та методи її реалізації. 
З точки зору законодавч ої визначеності ми 
наголошуємо що даний Порядок вважається 
нами зразком формалізації процесу практич-
ного здійснення окремих управлінських дій 
спрямованих на виконання завдань держав-
ного контролю в науковій сфері.
Разом з тим, підтверджуючи тезу про 

галузеве спрямування вітчизняного зако-
нодавства, в тому числі в науковій сфері, ми 
наводимо Закон України «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій», в якому закріплюються окремі 
аспекти здійснення контрольно-наглядової 
діяльності в такій галузі відносин наукової 
сфери, як трансфер технологій.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону Укра-

їни «Про державне регулювання діяльнос-
ті у сфері трансферу технологій» уповнова-
жений орган з питань реалізації державної 
політики у сфері трансферу технологій для 
виконання покладених на нього завдань з 
поміж іншого:

– веде реєстр технологій, створених чи 
придбаних за бюджетні кошти, здійснює об-
лік та контроль за переданими технологія-
ми;

– здійснює контроль за виплатою вина-
городи авторам за рахунок коштів, одержа-
них у результаті трансферу технологій в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України [1].
Наведені форми контрольної діяльності: 

ведення реєстру технологій, контроль за їх 
переданням та контроль за виплатою вина-
городо – є проявом функціонального підхо-
ду, а тому їх закріплення характеризується 
фрагментарністю. Тобто законодавець лише 
визначає наявність таких помножень без на-
лежної деталізації у який саме спосіб вони 
мають реалізовуватись. На наше переконан-
ня це надзвичайно суттєвий недолік, оскіль-
ки держава покладає контроль за здійснен-
ням трансферу технологій, тобто фактичною 
їх передачею, не встановлюючи при цьому 
навіть межі та вимоги д о його здійснення. 
Така деталізація повинна відбуватись 

не лише шляхом закріплення контрольних 
функцій за уповноваженим органом з пи-
тань реалізації державної політики у сфері 
трансферу технологій у відповідному По-
ложенні про цей орган. Ми наголошуємо 
на тому, що оскільки існує чітко виражений 
поєднання галузевого та функціонального 
підходів в питаннях законодавчого забез-
печення контрольно-наглядової діяльності 
держави в науковій сфері, то окрім відповід-
ного Положення, форми та методи контр-
олю за трансфером технологій повинні ви-
значатись у відповідному порядку, який 
розроблятиметься та закріплюватиметься 
Кабінетом Міністрів України. 
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про 

державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій» частину контроль-
но-наглядових повноважень в сфері транс-
феру технологій держава покладає також на 
центральні органи виконавчої влади, НАНУ 
та галузеві академії наук у сфері трансферу 
технологій, зокрема в частині здійснення 
контролю:
за передачею майнових прав на техноло-

гії та їх складові, створені за бюджетні ко-
шти, підприємствам, науковим установам, 
організаціям та вищим навчальним закла-
дам, які у своїй діяльності будуть викорис-
товувати ці технології відповідно до укладе-
ного договору;
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 за виплатою підприємствами, науковими 
установами, організаціями та вищими на-
вчальними закладами, які у своїй діяльності 
будуть використовувати технології та/або їх 
складові, винагороди авторам технологій та/
або їх складових відповідно до укладеного з 
ними договору та в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів Ук раїни;
за веденням обліку технологій та/або їх 

складових у складі майна підприємств, на-
укових установ, організацій та вищих на-
вчальних закладів, яким передані права на 
технології та/або їх складові, у тому числі 
нематеріальних активів, які є складовими 
технологій [1].
Таким чином, держава наділяє відповід-

ні суб’єкти, які реалізують політику в науко-
вій та науково-технічній сферах широкими 
контрольними повноваженнями в секторі 
відносин, що стосується трансферу техноло-
гій без деталізації форм та методів їх здій-
снення. 
Окрема форма контрольно-наглядової 

діяльності у вигляді моніторингу закрі-
плена в Законі України «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки», в ст. 
6 якого зазначається, що «з метою забез-
печення ефективного управління та сво-
єчасного внесення змін до здійснюваної 
науково-технічної політики, корегування 
пріоритетних тематичних напрямів науко-
вих досліджень і науково-технічних розро-
бок, завдань державних цільових програм, 
державного замовлення Кабінет Міністрів 
України організує системний моніторинг 
реалізації пріоритетних напрямів науки і 
техніки» [6]. На наш погляд наявність за-
конодавчого закріплення моніторингу, як 
форми реалізації контрольно-наглядової 
діяльності в сфері науки є важливим кро-
ком на шляху підвищення ефективності 
здійснення управління в окресленій сфері 
в цілому. Натомість наведена вище правова 
конструкція позбавлена певної визначенос-
ті, оскільки вона передбачає лише органі-
зацію Кабінетом Міністру України такого 
моніторингу. без визначення його меж та 
обсягів, а також суб’єкту фактичного здій-
снення. 
На наше глибоке переконання ст. 6 За-

кону України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки» необхідно допо-
внити частиною другою наступного змісту:

«Здійснення системного моніторингу 
реалізації пріоритетних напрямів науки і 
техніки покладається Кабінетом Міністру 
України на центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалі-
зацію державної політики у сферах освіти і 
науки, наукової, науково-технічної діяльнос-
ті, інноваційної діяльності в зазначених сфе-
рах, трансферу (передачі) технологій. Цен-
тральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізацію державної 
політики у сферах освіти і науки, наукової, 
науково-технічної діяльності, інноваційної 
діяльності в зазначених сферах, трансферу 
(передачі) технологій залучає до здійснення 
моніторингу реалізації пріоритетних напря-
мів науки і техніки Національну академію 
наук України». 
Відповідно існуюча частина друга ст. 6 

Закону України «Про пріоритетні напря-
ми розвитку науки і техніки» стане часиною 
третьою. 
Таким чином, проведений вище аналіз 

нормативно-правового забезпечення здій-
снення контрольно-наглядової діяльності в 
сфері науки в Україні продемонстрував пев-
ні закономірності та недоліки, притаманні 
сучасному стану реалізації державної полі-
тики в науковій сфері в цілому.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище ми пови-

нні зробити наступні висновки.
По-перше, вітчизняне законодавство 

в контексті забезпечення практичного ре-
гулювання здійснення контрольно-нагля-
дової діяльності держави в науковій сфері 
характеризується фрагментарністю. Це по-
яснюється пануванням галузевого підходу 
в законотворчості над функціональним, що 
концентрує увагу законодавця на регулю-
ванні окремої сфери суспільних відносин, 
але не забезпечує необхідної правової ви-
значеності в частині виконання конкретних 
контрольних функцій. 
По-друге, несистемність законодавчого 

забезпечення контрольної функції держа-
ви в сфері науки створює потребу для при-
йняття підзаконних нормативно-правових 
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актів для деталізації практично реалізації її 
окремих елементів. Це забезпечується По-
становами Кабінету Міністрів України або 
нормативними актами локального харак-
теру, що можуть видаватись НАНУ. Вони 
видаються для регулювання окремих форм 
та напрямків реалізації контролю за діяль-
ністю учасників відносин в сфері науково та 
науково-технічної діяльності, що входять в 
сферу їх управління. 
По-третє, вимагає більшої уваги зако-

нодавче забезпечення таких форм контр-
ольно-наглядової діяльності як моніторинг 
та власне нагляд з боку суб’єктів владних 
повноважень. Вони мають системний харак-
тер, більш м’який диспозитивний інстру-
ментарій та забезпечують постійну увагу з 
боку держави за дотриманням суб’єктами 
відносин в науковій та науково-технічній 
сферах параметрів державної політики. 
Таким чином, потребують вирішення за-

вдання систематизації законодавчого забез-
печення здійснення контрольно-наглядової 
діяльності в науковій сфері та ро зширення 
форм їх реалізації, що і має стати предметом 
подальших наукових пошуків. 
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THE CURRENT STATE OF LEGAL 
ADJUSTING OF CONTROL AND 

SUPERVISION ACTIVITIES IN THE 
FIELD OF SCIENCE IN UKRAINE

The thesis are devoted to the problems of 
legal adjusting the implementing of the state’s 
control function in the fi eld of science. It was 
made the systematic analysis of legislative acts in 
the sphere of regulation of state-management 
activities in the sphere of science. Thre were 
disclosed the main features of law-making 
approaches to  the regulation of the state’s 
control function in the fi eld of science. There 
were identifi ed the problems of legislative 
consolidation of the forms and methods of 
implementation the control and supervisory 
activities realized by subjects of power in the 
fi eld of science. It was proposed to expand 
legal adjusting, in particular, to consolidate the 
functions of supervision and monitoring in the 
fi eld of science.

Key words: control and supervision activity, 
fi eld of science, control function, subjects of 
control, subjects of power.
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