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У статті висвітлено основні моменти іс-
торичного й правового та цивілізаційного про-
тистояння України та Росії. Відображено сут-
ність російської шовіністичної та імперської 
політики проти цивілізованого світу. Доведено 
необхідність надання Україні допомоги від країн 
Європейського Союзу та США задля підтримки 
міжнародної безпеки. 
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націю. Загарбники ненавиділи і ненавидять 
українське слово, пісню, історію, наш спосіб 
життя, те, що українці – волелюбна і горда 
нація, яка ніколи не ставала і не стане на ко-
ліна.
Сьогодні у всього людства виникає пи-

тання: чому РФ здійснила збройну агресію 
проти України? Це випадок чи історична за-
кономірність? 

Мета статті
Довести, що війна РФ з Україною є проя-

вом в історичному та цивілізаційному аспек-
тах московсько-російської ментальності, яка 
загрожує всьому цивілізованому світу. 
Очевидно, агресивні дії Московщини 

проти України (й не тільки) базуються не 
тільки на захопленні нових територій, при-
власненні чийогось багатства, але і на грабу-
ванні, розбої, мародерстві. Основа – це при-
родня і ексклюзивна свідомість того етносу, 
який називає себе «ми – росіяни».
Ось як влучно описували відомі люди 

психічний і моральний стан душі росіяни-
на. Письменник Максим Горький зазначав: 
«Головною рисою російського національного 
характеру є жорстокість, і то жорстокість са-
дистична. Говорю не про окремі вибухи жор-
стокості, а про психіку, про душу народну».
Президент Франції Шарль де Голль у свій 

час сказав наступне: «Росіяни ніколи не бу-
дуть щасливі, знаючи, що хтось живе краще, 

Актуальність дослідження
Війна, яку розв’язала Російську Федера-

ція проти незалежної та суверенної України, 
що розпочалась 24 лютого 2022 року, акту-
алізує питання про імперську московсько-
російську ментальність, її історичні коріння, 
московський шовінізм, який зростав сто-
літтями. Як би історично не називалась Ро-
сійська Федерація: Суздальське князівство, 
Московське князівство, Московське царство, 
Російська імперія, більшовицька Росія, Росій-
ська Федерація, тобто змінюються історичні 
епохи, періоди, часи, приходять та відходять 
московські вожді, – але нічого не змінюється 
у ставленні північного сусіда до України та 
українського народу.
Ось уже майже 900 років як українці 

стримують навали московсько-російської 
орди. Вони завжди вторгалися на нашу зем-
лю зі зброєю як бездуховні нелюди, жадібна 
та несамовита сарана – вбивали українців, 
грабували, катували, знищували із звірячою 
жорстокістю, вони хотіли знищити нас як 
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ніж вони. А так як до прогресу вони не здатні 
– злоба і фрустрація є постійним душевним 
станом росіян».
Президент Республіки Ічкерія Джохар 

Дудаєв висловився так: «Русизм – це осо-
блива форма людоненависницької ідеології, 
заснована на великодержавному шовінізмі, 
повній бездуховності та аморальності. Від-
різняється від відомих форм фашизму, расиз-
му, націоналізму особливою жорстокістю як 
до людини, так і до природи. Принцип дії – 
знищення всього, тактика «випаленої землі». 
Відрізняється шизофренічною формою манії 
світового володарювання. Має рабську пси-
хологію, паразитує на брехливій історії, на 
окупованих територіях і підневільних наро-
дах» [1].
Наведемо кілька історичних фактів щодо 

збройної агресії Росії проти України.
Ще в середині ХІІ століття суздальський 

князь Юрій Довгорукий, не маючи ніяких 
прав на київський стіл, тричі вдирався із ве-
ликим військом до Київського князівства, па-
лив села та містечка, після його походів Київ 
лежав у руїнах, було вбито велику кількість 
мирних киян, а частину цей князь вивіз до 
Суздальського князівства.
На цьому «освобожденіє» не закінчилось: 

у 1169 році його онук Мстислав узяв Київ 
штурмом. Місто було піддано звірячому зни-
щенню (до речі, подібний погром Київ за-
знав лише у грудні 1240 року, під час монго-
ло-татарської навали). 
Ось як описував події Іпатіївський літо-

пис (стаття 6679): «И два дня грабили весь 
город, Подол и Гору, и монастыри, и Софию, 
и Десятинную Богородицу, и не было поми-
лования никому и ниоткуда. Церкви горели, 
христиан убивали, других вязали, жен вели в 
плен, разлучая силою с мужьями, младенцы 
рыдали, смотря на матерей своих. Взяли 
множество богатства, церкви обнажили, со-
рвали с них иконы, и ризы, и колоколы, 
взяли книги. А поганые зажгли Печерской 
Святой Богородицы, но Бог молитвами Свя-
той Богородицы оберег его от такой беды. И 
было в Киеве стенание, и туга, и скорбь не-
утешная, и слезы непрестанные» (оригіналь-
ний текст») [2]. 
Друга половина ХVІІ століття. 1657 – 

1687 роки. ( Руїна). Московські орди знов 

вдираються на територію України, безжаль-
но палять міста й села, вбивають людей, гра-
бують домівки. Під час майже 30 річної «мос-
ковської вакханалії» загинуло близько 50 – 60 
тисяч українців.

«Страшна різанина» [3]. Так в історію уві-
йшла ця назва, коли кілька тисяч озвірілих 
росіян за наказом Петра І учинили нечува-
не знищення українських мешканців столи-
ці гетьмана Івана Мазепи у місті Батурині. 
Місто було пограбоване, церкви були піддані 
нарузі, а потім – знищені. Усього загинуло 
близько 15 тисяч українців. 
Але особливою жорстокістю і нечуваною 

лютістю проти українців відрізнились мос-
ковські полки посіпаки Петра І – О. Менши-
кова. Саме йому московський цар у 1709 році 
дав наказ фізично, з надприродною звірячіс-
тю, знищити населення Чортомлицької Січі. 
Саме в ній від переслідувань сховались жін-
ки, діти, старі. Московити нікого не пожалі-
ли: загалом, Січ було зруйновано, її оборонці 
повішені або забиті на палю, старих людей 
вбито, жінок – зґвалтовано і вбито, дітей не-
люди кидали у вогонь. Загинуло близько 3 
тисяч людей.
Не менш кривавою була і розправа росій-

ських військ за наказом імператриці Катери-
ни ІІ у 1775 році над Підпільненською Січчю. 
У бойні загинуло близько 1 тисячі українців.

1918 рік. Йде героїчна національно-ви-
звольна війна українського народу. Саме в 
кінці січня – на початку лютого 1918 року ро-
сіяни, але вже в більшовицьких одностроях, 
захоплюють Київ. Починається нечуваний 
терор, кількість загиблих мирних українців 
сягає від 5 до 7 тисяч; росіяни вбивали за 
просто так: хтось був одягнений у вишиван-
ку, хтось говорив українською мовою. 
Поведінка московітів цілком відповіда-

ла настанові, виголошеній їх очільником 
Муравйовим напередодні у Бахмачі: «Ми їм 
покажемо, дайте тільки добратися до Києва. 
Якщо буде потрібно, не постою ні перед чим: 
каменя на камені не залишу в Києві. Меш-
канців не жаліти. Ми їх всіх перестріляємо та 
переріжемо. Ми їм покажемо, нема чого боя-
тися кровопускання». 
А чого вартий геноцид проти українців, 

улаштований на початку 30-х років ХХ сто-
ліття, який увійшов в історію під трагічною 
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назвою «Голодомор»? Це теж цілеспрямова-
ні та системно організовані злочини Москви 
проти нас; таким чином, українців хотіли по-
ставити на коліна, перетворити на рабів, а то 
й – знищити. Загинуло близько 7 мільйонів 
українців [4].
Не можна забути й героїчну боротьбу 

бійців УПА проти російського більшовиз-
му у роки Другої світової війни та після неї, 
депортації українського народу із Західної 
України, терор московського КДБ, «повну 
русифікацію» України.
О 4 годині 24 лютого 2022 року російські 

війська вторглися на територію. Розпочалася 
відкрита агресія Росії проти України. Сьогод-
ні наше покоління ніколи не забуде трагедію 
Бучі, Гостомелі, Бородянці, Ірпіні, Макарові, 
Енергодарі, Херсоні, Миколаїві, Маріуполі, 
Харкові, Києві, тощо. 
З 10 жовтня 2022 року розпочалися ма-

совані варварські ракетні атаки на об’єкти 
критичної інфраструктури України, а також 
удари по мирному, цивільному населенню. 
Скільки ще міст і сіл зруйновано від ракет-
них, авіаційних та артилерійських ударів, 
скільки понівечених життів, скільки траге-
дій, страждань, горя (геноцидною і вкрай ци-
нічною акцією був обстріл мирних мешкан-
ців міста Дніпра [5].) Проте, ми – українці, 
завжди опирались цим навалам.
Прошуміло, пролетіло майже дев’ять сто-

літь, як вони вперше прийшли до нас, несучи 
смерть, руїну, кривду. Московсько-російські 
орди з тих давніх історичних і вже півзабутих 
часів, виносячи пекельні думки, постійно як 
темні хмари або океанські шторми накочува-
лись на Україну. Але завжди їх наміри були 
приречені на поразку, а натовпи загарбників 
отримували і будуть отримувати єдиний ре-
зультат – смерть.
Президент Республіки Ічкерія Джохар 

Дудаєв у свій час сказав пророцькі слова: 
«Найбільша помилка – це знехтувати укра-
їнцями. Порахувати українців слабкими. 
Скривдити українців. Ніколи не ображайте 
українців. Українці ніколи не бувають такі 
слабкі, як вам здається. Не дай Бог вигна-
ти українців або забрати щось в українців. 
Українці завжди вертаються. Українці по-
вернуться та повернуть своє. Але коли укра-
їнці повертаються, вони не вміють розраху-

вати силу та застосувати її пропорційне. Вони 
знищать все на своєму шляху. Не ображайте 
українців. Інакше, коли українці повернуть-
ся на землю, де поховані їхні пращури, то ті, 
хто живе на цій землі, будуть заздрити мерт-
вим» [6].
Історія – це найкраще свідчення минулих 

віків та перспектива прийдешніх часів. Це – 
скарбниця, яка акумулює навіки історичну 
пам’ять. Заслуговує на увагу, ще кілька при-
кладів. Так, у Вишгороді, 1173 року паростки 
майбутнього протистояння між Україною та 
Московією були помітні вже у ХІІ столітті. 

1169 року син Юрія Долгорукого, засно-
вника Москви, Андрій Боголюбський напав 
на Київ і спустошив місто. До цього воно ще 
не зазнавало такого плюндрування. Його 
масштаби перевершить хіба монгольське 
завоювання 1240 року. Восени 1173 року 
Боголюбський спробував удруге захопити 
Київ, проте цього разу отримав гідну відсіч. 
Війська Київського, Волинського та Галиць-
кого князівств перестріли його під Вишгоро-
дом і завдали нищівної поразки. Бої тривали 
дев’ять тижнів. 
Київський літопис повідомляв про це так: 

«І, це побачивши, [противники] убоялися, 
кажучи: «Тепер вони на нас усі зберуться з 
галичанами і з чорними клобуками». І при-
йшли в замішання війська їх, і, не дождавши 
світу, в сум’ятті великому, не маючи змоги 
удержатись, побігли вони через Дніпро, і ба-
гато з воїв їхніх потопилося. І так вернулась 
уся сила Андрія [Юрійовича], князя суздаль-
ського, а зібрав він був усі землі, і множеству 
воїв не було числа. Прийшли бо вони зарозу-
мілими, а смиренними одійшли у доми свої» 
(оригінальний текст) [7]. Під час цих подій 
половина московської раті загинула на тере-
нах України. Полягло близько 10 тисяч мос-
ковітів.
Орша, 1514 рік. На початку ХVІ століття 

уже існує Велике князівство Московське, яке 
прагне загарбати землі колишньої Київської 
Русі. Цьому наміру протистоїть Литва. Однак 
Литва – зовсім не чужа держава для україн-
ців, адже повна назва цієї держави – Велике 
князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. 
Русь – це стародавня назва України, тому іс-
торики мають усі підстави говорити, що це 
була Литовсько-Руська держава. 
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У 1514 році Московія загарбала Черні-
гівсько-Суздальську землю. Реванш на полі 
бою прийшов досить скоро. У вересні 1514 
року в околицях білоруського міста Орша 
відбулася велика битва між українським і 
московським військами. У цій битві україн-
ці завдали нищівної поразки московитам. 
Уночі вони зуміли непоміченими для про-
тивника переправитись через річку, форсу-
вати Дніпро, потім витримати атаку ворога 
й застосувати військову хитрість – удаваний 
відступ, під час якого заманили московську 
армію в засідку, де були розташовані гарма-
ти. Саме гарматним вогнем відбувався роз-
стріл московитів, після якого їм довелося 
безладно тікати.
Італійський хроніст Аллесандро Ґваньїні 

писав про ті події таке: «Між Оршею та Ду-
бровном є ріка Кропивна, біля крутих та ви-
соких берегів якої втопилося під час втечі так 
багато московитів, що від великої кількості 
трупів вода зупинила свою течію. Під час цієї 
поразки у полон потрапили всі радні пани, 
найважливіші ротмістри…Сам Челяднін – 
найвищий гетьман московського війська – з 
двома найвищими воєводами опинився у 
кайданах» [7]. Під час цієї битви було знище-
но від 18 до 20 тисяч московитів.
Атака – найкраща оборона, початок ХVІІ 

століття. На початку XVII століття Москва 
перебувала на порозі загибелі. Смутні часи, 
політична й економічна кризи, війна з Річчю 
Посполитою, що перебувала в зеніті могут-
ності. Якраз на боці Речі Посполитої актив-
но виступали українські козаки. У 1604-1605 
роках близько 20 тисяч козаків допомогли 
цареві Дмитру Івановичу зайняти Москву та 
прийти до влади. 
Найзначніша перемога козацьких загонів 

сталася в битві біля Клушино у 1610 році, де 
7-тисячне українське військо на чолі зі геть-
маном Станіславом Жолкевським знищило 
35-тисячну армію московитів. Найбільшим 
приниженням московитів був момент, коли 
бояри скинули царя Василя Шуйського і ви-
дали його очільнику війська Жолкевському, 
який вивіз його у Варшаву, де вже колиш-
ній московський цар був змушений падати в 
ноги правителю Речі Посполитої та визнава-
ти його своїм сюзереном. Під час цієї битви 
було знищено близько 30 тисяч московитів.

1618 рік – похід гетьмана Петра Кона-
шевича-Сагайдачного на Москву. Найвідо-
мішим успішним походом козаків на Москву 
є похід 1618 року на чолі з Петром Конаше-
вичем Сагайдачним. Військо Петра Сагай-
дачного спустошило безліч московських міст 
і сіл й навіть в особистому поєдинку Сагай-
дачний переміг московського воєводу Васи-
ля Бутурліна. Польський магнат Якуб Со-
беський у своєму щоденнику писав про це: 
«Сам Сагайдачний вирвав списа в Бутурліна 
та, під’їжджаючи, ударив його тим буздига-
ном, що його він отримав від королевича, і 
звалив з коня, бо той Сагайдачний, будучи 
Гетьманом Війська Запорозького, у цій екс-
педиції подав силу свідчень своєї визначної 
мужності» (оригінальний текст) [7]. Під час 
цих бойових подій московити втратили до 
30 тисяч воїнів. Своїм походом 1618 року 
козаки сприяли укладанню Деулінського 
перемир’я, за яким Московія віддала Україні 
Чернігово-Сіверщину та Смоленщину.
Смоленськ, 1634 рік. Під час цього зі-

ткнення з Україною Москва вже трохи окли-
гала та вирішила відвоювати Смоленськ. Міс-
то оточили й на допомогу братній польсько-
литовській армії підійшли українські козаки 
на чолі з гетьманом Тимофієм Орендарен-
ком. Їх було від 12 до 20 тисяч. Бій склався 
таким чином, що московити, які тримали в 
облозі Смоленськ, самі потрапили в оточен-
ня. Їм довелося капітулювати. Під час цих 
бойових подій московити втратили понад 30 
тисяч стрільців.
Конотоп, 1659 рік. Конотопська битва 

(або Соснівське побоїще) - найвідоміша пе-
ремога українців над Московією. Вже через 
4 роки після Переяславської ради та Берез-
невих статей дійшло до відкритої війни між 
Військом Запорозьким і Московським цар-
ством. Причому вже тоді Московія застосо-
вувала всі прийоми гібридної війни, відомі у 
XXI столітті. 
Це були потужна пропагандистська 

кампанія, підтримка внутрішньої опозиції, 
намагання розпалити громадянську війну 
всередині Війська Запорозького, нацьку-
вати одних козацьких старшин на других і 
спробувати послабити владу гетьмана Івана 
Виговського, щоб або взагалі скинути його, 
або змусити до покори. Напад московитів, 
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які зібрали близько 100 тисяч, був несподі-
ваний. Славні український гетьман Іван Ви-
говський та полковник Іван Богун змогли 
зібрати лише 25-30 тисяч козаків, але укра-
їнське військо сміливо пішло на зустріч оку-
пантам…
Коли московська армія Олексія Трубець-

кого підійшла до Конотопа, козацьке військо 
вирушило їй назустріч. Трубецький був за-
надто самовпевнений і виділив для битви 
тільки кінноту, яка потрапила в дуже вміло 
підготовлену козаками засідку. У результаті 
всю московську кінноту знищили, а полоне-
них просто вирізали.
Але то був лише початок…Літо… Кінець 

червня… Спека… Перед бойовищем коза-
ки дали один одному побратимську клятву: 
«Або перемогти, або накласти головами, але 
ворога не допустити в Україну».
Ось як описує битву під Конотопом за-

хідний хроніст: «Зранку піднялося криваве 
сонце, розвиднився туман, і тоді московські 
полки жахнулись, коли побачили загибель 
своєї кінноти, їм було моторошно. Вдале-
чінь вони угледіли козацькі корогви…І тоді 
здригнулась земля…А на чолі був Бегун (ав-
торське роз’яснення – Іван Богун, полковник 
Вінницького полку). Українське військо, ви-
будувавшись клином, стрімголов налетіло на 
московитів». Сосновське побоїще назавжди 
запам’ятається…
Бойовище продовжувалось три доби. 

Майже 30 тисяч московських стрільців поля-
гло, ще 15 тисяч опинилося у полоні. Україн-
ське військо зупинилось лише під Бєлгоро-
дом. 
Невідомий хроніст із Західної Європи за-

значав: «Цвіт московського війська, що від-
був щасливі походи 1654 і 1655 років, заги-
нув за один день, і вже ніколи після того цар 
московський не був у змозі вивести в поле 
такого блискучого війська. У жалібній оде-
жі вийшов цар Олексій Михайлович до на-
роду й жах охопив Москву… Після здобуття 
стількох міст, після взяття литовської столиці 
Москва затремтіла за свою власну безпеку; у 
серпні з наказу царя люди всіх станів поспі-
шали на земляні роботи для укріплення Мо-
скви. Сам цар з боярами раз у раз приходив 
дивитися на ці роботи. Мешканці околиць зі 
своїми родинами й майном наповнили Мо-

скву, пішла чутка, що цар виїздить за Волгу, 
за Ярославль» (оригінальний текст) [7].

2014 рік. І знову кров, руїна, смерть – 
вони вкотре вдерлися в Україну. Їм усе мало, 
імперські амбіції, заперечення всього, що 
їм чуже, прагнення ненавидіти, захоплення 
територій, нав’язування своєї ідеології. Як 
наслідок, створення квазіреспублік (ДНР, 
ЛНР), захоплення Кримського півострова – і 
це все «русскій мір». 

2022 рік. Вони знов проявили агресію…
Ненавчена історично нічим орда, яка хоті-
ла за 48 годин захопити святу для кожного 
українця столицю – Київ, полягла під нищів-
ними ударами наших героїчних захисників. 
Московські фашисти втратили безліч особо-
вого складу, техніки на Чернігівщині, Сум-
щині, Харківщині, Херсонщині, Миколаїв-
щині, Луганщині, Донеччині… 
За офіційними даними (а це 336 днів, 

майже 1 рік війни), втрати російських загарб-
ників склали близько 123080 особового скла-
ду [8], величезна кількість поранених, поло-
нених, дезертирів і безвісти зниклих – про це 
ще розповість історія. 
Для порівняння : 
- втрати радянських військ під час війни 

в Афганістані (1979-1989 роки, 10 років) скла-
ли 15 тисяч солдатів [9];

- втрати російських військ під час війни в 
першій війні Чечні (1994 - 1996 роки, 2 роки) 
склали 5500 тисяч солдатів [10].

- втрати російських військ під час війни в 
другій війни Чечні (1999 - 2009 роки, 10 ро-
ків) склали близько 7500 тисяч солдатів [11].
Історичний аспект у філософському вимі-

рі є невід’ємним елементом цивілізаційного, 
його складовою частиною і, головне – під-
креслює : війна, яку розв’язала Московія-Ро-
сія проти України, це не локальна чи регіо-
нальна військова сутичка, не тільки боротьба 
демократії проти тоталітарного устрою, а бо-
ротьба цивілізації проти варварства і дикун-
ства.
Уже багато разів учені намагались визна-

чити приналежність України у правовому (як 
елементу цивілізаційного) вимірі до певної 
традиції права. Так, ними зазначалось, що 
українські землі, починаючи з періоду фор-
мування Київської Русі, були ареною проти-
стояння західної та східної традицій права. 
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Такий невеликий аналіз є дуже необ-
хідний, адже «у рамках історично-правової 
реальності кожна цивілізація відображає 
певний набір продукованих нею соціально-
економічних, політичних, культурних, релі-
гійних та правових цінностей, що складались 
упродовж певного історичного періоду» [11, 
с. 353].
Зокрема, Ю.М. Оборотов говорить про 

особливість «місцерозвитку» України, що до-
зволило цим традиціям права специфічним 
чином відобразитись у її правовій культурі,-
І. Шевченко – про «східно-західне» місце 
України, І. Лисяк-Рудницький – про Украї-
ну як «країну границь», В. Липинський – про 
культурний простір України як «синтез За-
ходу і Сходу» [12, с. 73-74; 13, с. 189-190].
Є.О. Харитонов вважає, що західна тра-

диція права представлена відносно чіткою 
межею між правовими та іншими інститута-
ми, впливом на правові інститути юридичної 
думки, яка аналізує та систематизує право, 
усвідомленням переваги права над політич-
ною владою, впевненістю у можливості існу-
вання громадянського суспільства та право-
вої держави [14, с. 36]. 
Її основою стала «західноєвропейська» 

традиція права; у свою чергу, базою остан-
ньої стали правові цінності, що сформувались 
в античності, з часом вона була «модернізо-
вана» залученням християнських цінностей 
у західній (католицькій, протестантській) 
інтерпретації, а з ХV – ХVІ ст. відбувається 
її поступова трансформація в «західну» тра-
дицію права (за рахунок просторового роз-
ширення «західноєвропейської» традиції, 
удосконаленням її змісту). У сучасному світі 
ця традиція знайшла відображення в рома-
но-германській та англо-американській пра-
вових сім’ях.
З іншого боку, «східна» традиція вклю-

чає мусульманську, іудейську, буддійську, 
далекосхідну, африканську правові традиції. 
В історичному ж аспекті до неї слід долучи-
ти правові традиції, що існували в тих дер-
жавах, які на певному хронологічному ета-
пі припинили своє існування (Стародавній 
Єгипет, Межиріччя, Китай та Індія). 

«Візантійська» традиція є елементом іс-
торичного розвитку «східної» традиції, а в 
просторово-часовому вимірі – її «переднім 

краєм». Унікальність «візантійської» традиції 
становив конгломерат античних, елліністич-
них і східних культурних традицій, елемен-
тів як класичного, так і переробленого рим-
ського права, залишків демократії та східної 
деспотії, неповторності «азіатського способу 
виробництва», класичного рабства і колона-
ту тощо.
Для правової системи України впливи на-

званих традицій можуть визначатись понят-
тями: «місцеположення в Східній Європі», 
«християнська православна культура», «схід-
ноєвропейська субцивілізація», «між Сходом 
і Заходом», «ареал поширення західної (або 
східної) традиції права», «симбіоз західної і 
східної правових культур» тощо.
Отже, можна довго на філософському та 

історичному рівнях сперечатись про сучас-
ний цивілізаційний вимір України, і зокрема 
– її правову систему. Зрозуміло, що Україна, 
знаходячись довгий час на перетинах впли-
вів різних історичних та правових традицій, 
увібрала їх елементи. Разом з тим, слід під-
креслити : Україна – це невід’ємний елемент 
одного з найвищих досягнень людства – 
створення цивілізації, де українці займають 
власну і неповторну, унікальну позицію.
І навіть довгий час перебування україн-

ських земель під владою Московії-Росії не 
змінило сутність основ української цивіліза-
ції, адже варварство неспроможне подолати 
цивілізаційній розвиток.
Прикметно, що росіяни так і не створи-

ли власну правову традицію, Московія-Росія 
не може бути ні історично, ні навіть про-
гностично включена до будь-якої традиції 
права. Адже поняття «право» не відомо було 
в Московії, воно не відомо і в сучасній Росії. 
Відсутність норми права як одного з важли-
вих соціальних регуляторів поведінки людей 
створює ефект «замкненого кола», у якому 
домінує хаос, а проблеми та потреби варвар-
ської юрби задовольняються за рахунок війн 
із тими націями, які живуть набагато успіш-
ніше. 
Необхідно зазначити, що в історичному 

та цивілізаційному вимірі йдеться про вкрай 
важливу боротьбу світлини цивілізації та де-
мократії проти дикунства, варварства, тота-
літарного устрою; і у цій боротьбі Україна є 
форпостом захисту всього, що людська циві-
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лізація виборола за кілька тисяч років свого 
існування.
Ми, українці, не єдині у цій боротьбі. 

Україну підтримав увесь цивілізований світ 
на різних рівнях, зокрема:

1. Генеральна Асамблея ООН ухва-
лила резолюцію «Агресія проти України», 
яка засуджує вторгнення Росії в Україну й 
вимагає від РФ негайно вивести війська з 
української території. рішення було ухвале-
но безпрецедентною кількістю голосів під 
аплодисменти – «за» проголосували 141 краї-
на, «проти» – 5, утрималися – 35. Проти про-
голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, 
Еритрея, Сирія [15].

2. Визнання Європейським парла-
ментом та рядом держав Російську Федера-
цію державою-спонсором тероризму [16].

3. Накладення дієвих санкцій на ро-
сійську економіку (ембарго на поставки газу, 
нафти, введення заборон на ввіз до Росії тех-
нологій, які б могли допомагати військово-
промисловому комплексу РФ відновлювати 
виробництво зброї тощо) [17] (на цей мо-
мент запроваджено дев’ять пакетів санкцій, 
oстанній було запроваджено 16.12.2022 р. 
Радою ЄС проти РФ [18]). Як зазначив Висо-
кий представник ЄС Жозеф Боррель, «після 
використання продовольства і голоду, Путін 
зараз перетворює на зброю зиму, свідомо 
позбавляючи мільйони українців водопос-
тачання, електрики та опалення. Європей-
ський Союз відповідає на цю ескалацію та на 
воєнний злочин запровадженням 9-го паке-
ту важких санкцій. Ми будемо продовжувати 
вражати економіку та всіх тих, хто долуче-
ний до цієї жорстокої війни». 

3. Суттєва військова допомога від країн 
НАТО на чолі із США (включно із постав-
ками озброєння за законом про ленд-ліз 
(Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act 
of 2022), що спрощує процедуру постачан-
ня озброєнь і прискорить передачу Україні 
та іншим країнам Східної Європи озброєння 
та обладнання й інших критичних поставок 
шляхом скорочення бюрократичних проце-
сів), а також й інших країн-союзників, які не 
належать до цього блоку [19; 20]. За слова-
ми міністра оборони України О. Рєзникова, 
Збройні сили України у військовому аспекті 
працюють за трьома напрямками: системна 

взаємодія з союзниками для отримання вій-
ськової допомоги; придбання озброєння і 
техніки у виробників з України; імпорт: заді-
яні як прямі контракти МОУ, так і механізми 
спецекспортерів [21].

4. Підтримка України у форматі Ramstein. 
За період вторгнення РФ в Україну відбулось 
8 засідань, на яких ухвалювались рішення 
стосовно поставок зброї в нашу державу [22]. 
Прикметно, що цивілізований світ відгукнув-
ся на прохання України зупинити військову 
агресію. 

5. Підтримка України на рівні окремих 
країн, які не є членами НАТО, зокрема, й 
Африки, Південної Америки, Близького та 
Далекого Сходу. Але й у цей критичний мо-
мент для нашої держави ми надаємо допомо-
гу іншим країнам, де може виникнути гума-
нітарна катастрофа [23]. 

 Отже, можна констатувати наступне:
1. Імперська московсько-російська свідо-

мість включає у себе такі системно-структурні 
складові: руйнування всього, що не відпові-
дає «московському» психотипу; моральна де-
градація; історична ненависть та презирство 
до українців; відсутність будь-яких прагнень 
до прогресу, розвитку; намагання примусити 
інші народи, (у першу чергу, українців) до іс-
торичного регресу; схильність «не творити, а 
руйнувати»; перманентні війни проти сусідів 
– це спосіб життя і вирішення власних, вну-
трішніх соціально-політичних та економіч-
них проблем.

2. Єдиною панацеєю побороти цю ви-
кривлену і психопатичну свідомість та закін-
чити війну перемогою України є: згуртуван-
ня демократичного та цивілізаційного світу; 
військово-політична, дипломатична, еконо-
мічна, моральна допомога союзників Украї-
ні; санкції проти РФ, які включають не тільки 
такі заходи, як повне виключення Росії з усіх 
інституцій та структур ООН (за прикладом 
виключення СРСР з Ліги Націй 14 грудня 
1939 року за напад на Фінляндію), а глобаль-
ні системні заходи – побудова «сталевого за-
навіску» на економічному, соціальному, по-
літичному, інформаційному, культурному, 
емоційному тощо рівнях у відносинах з РФ.

3. Включення України до ЄС та НАТО, 
а також налагодження нашою державою 
системно-структурних військово-політичних 
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та дипломатичних зв’язків із найближчими 
партнерами (США, Велика Британія, Німеч-
чина, Франція, країни Балтійського регіону 
та Східної Європи тощо) та іншими цивілі-
зованими країнами світу різних континентів 
задля недопущення глобальної військової ка-
тастрофи. 

4. Налагодження Україною більш тісних 
зв’язків із країнами Близького та Далекого 
Сходу, Південної Америки, Африки з метою 
недопущення гуманітарного катаклізму (го-
лод, епідемії тощо). 

5. Пам’ятаємо: і це, мабуть, головне – не-
зламний дух українців, наших ЗСУ, відсіч 
ворогу – це сукупно – зупинить навалу мос-
ковсько-російської орди. 
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АНОТАЦІЯ 
The article highlights the main points 

of the historical and legal and civilizational 
confrontation between Ukraine and Russia. The 
essence of Russian chauvinist and imperial policy 
against the civilized world is refl ected. The need to 
provide assistance to Ukraine from the countries 
of the European Union and the United States in 
order to support international security has been 
proven.

This article refl ects Ukraine’s position on 
Russia’s policy. The only panacea to overcome 
this distorted and psychopathic consciousness and 
end the war with the victory of Ukraine is: unity 
of the democratic and civilized world; military-
political, diplomatic, economic, moral assistance 
of allies to Ukraine; sanctions against the Russian 
Federation, which include not only such measures 
as the complete exclusion of Russia from all 
UN institutions and structures (following the 
example of the exclusion of the USSR from the 
League of Nations on December 14, 1939 for 
the attack on Finland), but also global systemic 
measures - the construction of a «steel curtain» 
on the economic, social, political, informational, 
cultural, emotional, etc. levels in relations with 
the Russian Federation.
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ÍÎÂ² ÒÐÅÍÄÈ Â ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍ² ÑÂ²ÒÎÂÈÌÈ 
ÀÊÒÎÐÀÌÈ ÐÅÑÓÐÑÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ: ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß 

ÂÎÄÍÅÂÎÃÎ ÒÀ ÊÐÈÏÒÎÂÀËÞÒÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ, 
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²ß ÊÎÑÌ²×ÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Мета дослідження: наукова рефлексія ряду 
процесів. Зокрема: 1.Поглиблення концептуаль-
ного ряду загальної (аналітичної) теорії права за 
допомогою звернення до більш широких категорій 
та наукової рефлексії відносин ресурсокористуван-
ня під таким кутом зору, що предмет правової 
науки складають не тільки поняття правових 
конструкцій, але й політичні, економічні пробле-
ми, що мають бути врегульовані правом. Тобто 
розглянуті в тріаді понять «соціальна технологія 
– право – соціальна наука»; 2.Тенденцій у викорис-
танні природних ресурсів у контексті виявлення 
основних факторів-складників глобальної ресурсної 
та енергетичної безпеки та правових механізмів 
її забезпечення в термінах асфацефатроніки як 
методичної основи енерго-інформаційних проце-
сів у біологічних (біосферних), соціальних і великих 
технічних системах. У нашому дослідженні ми 
використали ряд методичних підходів: (1).Сис-
темний метод аналізу форм політико-правових 
стратегічних тріад – стійких базових операційних 
понять: «людина (Man) – технологія (Tecnology) – 
навколишнє середовище (Environment)»; «біосфера 
– сфера людської життєдіяльності – «техносфе-
ра»; «четверта промислова революція – концеп-
ція intelligent enterprise (IE) – набір технологічних 
інновацій, що включають штучний інтелект 
(artifi cial intelligence, AI), інтелектуальні, ана-
літичні технології та когнітивні обчислення»; 
«паливно-енергетичний комплекс – «енергетичні 
транснаціональні водневі мережі» – «космічні ре-
сурси»; «Lex Mercatoria» – «Democratia Carboneum» 
– «Lex Petroleа» – «European Green Deal», «European 
Green Deal Economy –Alternative Energy – Нydrogen 
Economy»; (2).Історіологічний метод, який розкри-
ває послідовність еволюції мінерально-сировинної 
політики акторів світової політики в контексті 

 Ä²ÊÀÐªÂ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ - êàíäèäàò ïîë³òè÷íèõ íàóê, äîêòîð ó 
ãàëóç³ ïðàâà International Personnel Academy, äîöåíò, Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé 
óí³âåðñèòåò êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ

ORCID: 5r85741!
 ÁÀÐÀÍÎÂÑÜÊÀ Â³ðà Ìèêîëà³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
Ì³æðåã³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, ïðîôåñîð êàôåäðè öèâ³ëüíî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïðàâà 
³ì. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî

ORCID ID: https:0000-0003-2784-0416
ÓÄÊ: 341; 327

DOI 10.32782/NP. 2023.1.2

правових корелят. Інакше кажучи, йдеться про 
метод каскадного супроводу етики та правил регу-
лювання ресурсних відносин; (3).«Матрьошковий» 
метод для аналізу взаємозалежних і взаємовкладе-
них процесів, фінансових інструментів, глобальних 
мереж добавленої вартості; (4). Метод моделюван-
ня політичних ринків для аналізу механізмів ви-
роблення енергетичної політики та юридичних 
засад. Важливим завданням тут виступає забез-
печення методологічно несуперечливого аналізу: 
мотивів поведінки еліти в економічній сфері ді-
яльності (де формуються їхні майнові інтереси) і 
в політичній сфері (де інтереси матеріалізуються 
в конкретних владних рішеннях щодо характеру 
правового регулювання). Гіпотеза нашого дослі-
дження полягає в тому, що: 1.У найближчі деся-
тиліття у світовій енергетиці не буде одного пе-
реважаючого енергоресурсу; 2. У певних пропорціях 
будуть використовуватися всі основні енергетичні 
ресурси – вугілля, нафта, газ, уран, відновні джере-
ла енергії та сировини в контексті трьох D: «D1 
– декарбонізація» – «D2 – децентралізація (Smart 
Energy Network): розвиток розподіленої енергетич-
ної системи з оптимальним використання елек-
тростанцій на природному газі та поновлюваних 
джерелах енергії» – «D3 – Digitalization: промисло-
вість 4.0, суспільство 5.0, блокчейн» 3.Глобальні 
енергетичні відносини, інтегруючи дихотомію 
взаємозв’язків «держава – держава», «суспільство – 
держава», інституалізуються через специфічний 
самостійний мезорівень – транснаціональний 
(ТНК, ТНБ, фонди), що вже напрацьовує завдан-
ня на правила та правові норми використання 
ресурсів Космосу. 

Ключові слова: водневе право, космічне право, 
фінанси паливно-енергетичного комплексу; крип-
товалюти
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Вступ
Прелімінарно зазначимо, що підходи до 

проблем та вибір методики запропоновано-
го нами дослідження ґрунтується на актуалі-
зації гіпотези про залежність поточної транс-
формації світового ресурсного комплексу 
від планів світових акторів по: зменшенню 
залежності від кон’юнктури світового ринку 
традиційних паливних енергетичних ресур-
сів; уповільнення зростання вартості енергії; 
віртуалізації фінансових інструментів у фор-
мі криптовалют; збільшенню частки водню 
в енергетичному балансі; залучення ресурсів 
Космосу. Першим дослідником, хто звер-
нув увагу на ринкову логіку еліт був учений 
С.Джевонс (Jevons William Stanley. The Coal 
Question. – Nabu Press, 2012). С.Джевонс, 
аналізуючи роль ресурсів (зокрема вугілля) 
у могутності Великобританії, пов’язав її з 
демократією та парадоксом технологічного 
прогресу. Еліта в пошуку ефективності ви-
користання ресурсу, призводить зростання, 
а не зменшення обсягів його споживання 
(Alcott, Blake. Jevons’ paradox // Ecological 
Economics. – 2005). Цю тезу розвинув сучас-
ний американський дослідник Тімоті Мітчел 
(Timothy Mitchell. Carbon Democracy: Political 
Power in the Age of Oil, Verso 2013. 288 c.), за-
значивши, що в боротьбі за володіння ресур-
сами західні актори використали інструмент 
«вуглецевої демократії» та lex рetrolea. Міт-
челл стверджує, що саме етика «вуглецевої 
демократії» в період від промислової рево-
люції до «арабської весни» спричинила зміну 
клімату. Термін «lex рetrolea» поповнив пра-
вову матерію в ході міжнародних арбітраж-
них процесів західних акторів із арабськими 
країнами щодо власності на родовища. Тоді 
сторони аргументували свої позиції з приво-
ду нафтових контрактів звичаєвими прави-
лами, що регулюють відносини в контексті 
загального універсалу lex mercatoria. У ході 
арбітражу виникали питання про те, що 
таке природні ресурси і які види природних 
ресурсів підпадають під міжнароднео-пра-
вове регулювання. Відповіді теоретиків на 
питання, чи входять енергетичні ресурси у 
своїй сукупності в природні ресурси або ви-
ходять за їх рамки, були неоднозначними. 
Це ускладнювало трактування: (1) ресурс-
них відносин у контексті норм природо-

ресурсного права; (2) меж застосувння до 
енергетичних ресурсів загальних принци-
пів правового регулювання відносин по ви-
користанню природних ресурсів. Зокрема, 
дослідник А. Бредбрук (Bradbrook Adrian 
J. Creating Law for Next Generation Energy 
Technologies / Adrian J. Bradbrook // Journal 
of Energy& Environmental Law. 2011) на пи-
тання, що ж становить енергетичні ресурси, 
дає відповідь прямим перерахуванням пер-
винних і вторинних джерел енергії, причо-
му як невідновних, так і відновних. До спис-
ку включено нафту, природний газ, вугілля, 
уран, сонячну енергію, енергію вітру, хвиль, 
припливів і відливів, енергозбереження. 
Подібний підхід не позбавлений комерцій-
ної логіки, оскільки зекономлена енергія є 
та ж сама енергія, з тією лише особливістю, 
що отримана вона не в результаті згоряння 
вугілля або дії вітру, а в результаті ефектив-
ності використання (енергоспоживання). 
Будучи і природними ресурсами in situ, і 
товаром, нафта, газ і вугілля не перестають 
бути джерелами енергії, тобто енергетични-
ми ресурсами. Іншими словами, правовий 
статус енергетичних ресурсів поширюється 
на них і в той момент, коли вони знаходять-
ся в надрах природними ресурсами, і коли 
вони, будучи здобутими з надр, виступають 
як товар. Задля історіологічної ілюстрації 
трендів енергетичного ринку пошлемося 
на період зростання світових цін на нафту в 
70-80-х рр. XX ст. Саме ці події були сприй-
няті як початок дорожчання енергії й упо-
вільнення її споживання, що супроводжу-
валося рядом явищ: (1) з’явився стимул для 
розвинених країн до енергозбереження; (2) 
виникла потреба у введенні енергоощадних 
технологій; (3) знизився рівень споживання 
нафти на одиницю ВНП; (4) розгортання ге-
ологічних пошукових робіт на розвідку ро-
довищ нафти за межами країн-членів ОПЕК; 
(5) падіння цін на нафту у 1986 р. до рівня 
26 доларів США/барель; (6) початок дослі-
джень по проблематиці енергетичних ризи-
ків і безпеки; (7) позиціонування енергетич-
ної безпеки як завдання держави, пов’язане 
з гарантованим забезпеченням нації усіма 
необхідними енергетичними ресурсами та 
ототожнення з проблемою зовнішньої енер-
гетичної залежності; (8) завдання по забезпе-
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ченню гарантованих джерел енергії як усе-
редині країни, так і за її межами (1-st World 
Congress on safety science. Living in safety. 
Koln: Verlag TVV Rheinland GmbH, 1990). 
Логічним продовженням таких процесів 
стала інституалізація 30 країнами водневих 
стратегії розвитку. При цьому державний та 
приватний сектор створюють альянси для 
спільного стимулювання розробки: водне-
вих технологій; фінансових інструментів; 
механізмів політичної координації інтересів; 
форм міждержавних договорів (Bradbrook 
Adrian J. Creating Law for Next Generation 
Energy Technologies, 2011). На підтверджен-
ня цієї тези звернемося до фактів міжна-
родного життя. Так, у 2007-2008 рр. у по-
літична еліта США  як засіб подолання ри-
зиків кліматичних змін винесла на розгляд 
громадськості «зелений новий курс» (Green 
New Deal). У 2019 р. Сенат США розглянув 
проєкт резолюції про Зелений новий курс, 
який передбачав: обнуління викидів парни-
кових газів; відмову від викопного палива; 
підвищення ресурсефективності. У цьому ж 
році в європейські «зелені» партії. досягли 
успіху на виборах до Європарламенту. Об-
рана головою Єврокомісії Урсула фон дер 
Ляйєн декларувала кліматичний порядок 
денний у формі Документу «The European 
Green Deal». Проголошувався перехід до клі-
матичної нейтральності (net zero emissions) до 
2050 р. Таким чином, ЄС позиціонує себе  
як глобального лідера по встановленню 
кліматичного порядку із новими стандарта-
ми взаємодії держав та компаній. Згідно з 
планами вартістю в трильйон євро у перші 
десять років в ЄС необхідно забезпечити:-
(1) генерацію електроенергії на відновлюва-
них паливах; (2) підвищити рівень енергоз-
береження; (3) створення «розумної інфра-
структури». Нині еліта вже планує розміщен-
ня такої інфраструктури в Космосі.  Зокрема, 
в США у 2015 р. було прийнято Закон «Про 
право американців на комерційний пошук, 
видобуток, використання ресурсів Космосу», 
що створило прецедент для Люксембургу, 
ОАЕ, Японії для прийняття аналогічних ак-
тів. Вищезгадані факти та процеси отримали 
теоретичну рефлексію у формі досліджень та 
публікацій

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що головним трендом теоретичної 
думки є «зелена енергетика». Цю тезу мож-
ливо підтвердити рядом концептуальних 
рядів теоретичної рефлексії водневої еко-
номіки: 1.Аналіз процесу і проблем станов-
лення водневої економіки. Такі дослідники, 
як Kasai, H.; Padama, A.A.B.; Chantaramolee, 
B.; Arevalo, R.L(2020),; Mohideen M.M.; 
Ramakrishna, S.; Prabu, S.; Liu (2021), De 
Backer, K.; Miroudot, S. (2013); Delbeke, J.; Vis, 
P. (2019); Li, Z.; Zhang, W.; Zhang, R.; Sun, H. 
(2020);Scherer, F.L.; Minello, I.F.; Krüger, C.; 
Rizzatti, A.B. (2018); Scita, R.; Raimondi, P.P.; 
Noussan (2020); Falcone, P.M.; Hiete, M.; Sapio, 
A. (2021) формують певні рекомендації щодо 
напрямів політики інноваційних галузей 
енергетики. Ряд дослідників номінує модель 
зеленої економіки в термінах «низьковугле-
цевості» в контексті енергоефективності ви-
користання відновлюваних видів енергії, 
обмеження або скорочення емісії (Carmen 
Otero Garcha-Castrillуn. Refl ections on the law 
applicable to international oil contracts / World 
Energy Law Bus. – 2013. – № 6 (2)). При тому, 
такі аналітики, як Азеркі Рабах (Arezki Rabah. 
Global Imbalances and Petrodollars, 2009); 
Кларк Вилліям (Clark William R. Petrodollar 
Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar 
Paperback, 2005) надто захоплюються проце-
сом протиставлення традиційних та нетра-
диційними видів енергій. 2.Дослідники Dou, 
Y.; Sun, L.; Ren, J.; Dong, L (2017); Staffell, I.; 
Scamman, D.; Velazquez Abad, A.; Balcombe, 
P.; Dodds, P.E.; Ekins, P.; Shah, N.; Ward, K.R. 
(2019) аналізують конкретні плани розвитку 
Японії, США, Китаю ЄС та їх праксеологію 
у вимірі рівнів конкурентоспроможності. 
Вони стверджують, що від енергозбережен-
ня, системної інтеграції з використанням 
чистих і відновлюваних джерел, стану вод-
невої економіки залежить сталий розвиток. 
Цікавлять дослідників і теми лідерства су-
перпотуг у технологічній сфері. Зокрема:-
Д. Maджемдер-Расселл, Ч. Ріхоу, Д. Цвайг, 
П.Е. Комю пишуть про переваги США в роз-
робці стандартів експлуатації водневого па-
лива (Dalia Majumder-Russell, Charlotte Rihoy. 
Hydrogen Law, Regulations & Strategy in the 
US // CMS expert- guide, 2021); (Zweig David. 
«Resource Diplomacy» Under Hegemony: 
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The Sources of Sino-American Competition in 
the 21st Century? – Working Paper 2006, No. 
18); (Comeaux P. E. Reducing political risk in 
developing countries: Bilateral investment 
treaties, stablilization clauses, and miga opic 
investment insurance. New York Journal of 
International and Comparative Law, – 1994. – 
N 15). Дж. Кухарські, Джеффрі П. Дж. Ска-
лісе (Kucharski Jeffrey B., Unesaki Hironobu. 
Japan’s 2014 Strategic Energy Plan: A Planned 
Energy System Transition Journal of Energy, 
2017); (P. J. Scalise. Hard choices: Japan’s post-
fukushima energy policy in the 21st century / 
Natural Disaster and Nuclear Crisis in Japan, 
J. Kingston, 2012) про плани переходу Япо-
нії до «водневого суспільства». Дослідни-
ки Lee, D. Kim, K. (2021) звернули увагу на 
першість Південної Кореї по розробці: (1) 
у 2019 р. «Дорожньої карти» водневої еко-
номіки; (2) у 2020 р. Закону про сприяння 
водневій економіці та управління водневою 
безпекою («Закон про водень»), що набув 
чинності у 2021 р.; (3) введення стандартів 
безпеки для водневих об’єктів. Дослідник 
Тхійс Ван де Грааф започаткував дискурс 
щодо геополітичного виміру водневих про-
ектів. Дослідники Тийс Ван де Грааф, Індра 
Оверленд (Indra Overland), Даніель Шолтен, 
(Daniel Scholten) Крістін Вестфаль (Kirsten 
Westphal) стверджують, що існує певна ва-
ріативність вибору при вирішенні пробле-
ми розширення ринку водню в тріаді «(1) 
виробництво – (2) обробка – (3) застосуван-
ня» технологій, що створює певні геополі-
тичні переваги розвинутим країнам (Graaf 
Thijs Van de. The new oil? The geopolitics and 
international governance of hydrogen Energy 
Research & Social Science // Energy Research 
& Social Science, 2020). 3.Аналітики М. Ра-
ухс (Rauchs Michel. Global Blocklockchain 
Benchmarking Study. – United Kingdom, 
Cambridge: Cambridge Centre for Alternative 
Finance,2017) та Д. Єрмак (Yermack, D. Is 
bitcoin a real currency? An economic appraisal, 
2014) рефлексують процеси входження 
криптовлют у фінансові мережі економіч-
ної сфери енергетики в контексті методич-
ного подолання багатозначності їх як вір-
туального так і практичного використання. 
Аналітики концептуалізують цей процес як 
технології «alt monets» та блокчейнів (техно-

логія Blockchain тут розглядається в пара-
дигмі «децентралізованої технології ведення 
бухгалтерського обліку» в корпоративних 
практиках і як похідна технічного дизайну 
Bitcoin та його похідних у контексті програм-
них функції «розумних контрактів») по ко-
льорах. 4.Ряд дослівників аналізує програми 
використання ресурсів Космосу. Зокрема, 
Хайсе Дж. про наслідки прийняття в США 
Закону 2015 р. «Про право американців на 
комерційний пошук, видобуток, викорис-
тання ресурсів» у формі «дозволу приватним 
компаніям розробляти власні керівні норми 
відповідно до дещо переглянутого космічно-
го права, що запобігло б спалаху нової гонки 
суверенних урядів по колонізації космосу та 
надало б більшої впевненості тим, хто почи-
нає підприємницьку діяльність з видобутку 
на астероїдах і дозволить розробити ефек-
тивну систему, пристосовану до максиміза-
ції віддачі від небесних інвестицій» (Heise 
Jack. Space, the Final Frontier of Enterprise: 
Incentivizing Asteroid Mining Under a Revised 
International Framework, 2018. Р.213).-
Р. Майєр аналізує тезу про логічність док-
трини привласнення ресурсів Космосу як 
модифіковану версію правила захоплення 
(Myers Ross. The Doctrine of Appropriation 
and Asteroid Mining: Incentivizing the Private 
Exploration and Development of Outer Space // 
Or. Rev. Int’l L, 2015). Особливо корисним для 
нашого дослідження виявився аналіз трендів 
енергетичного права Heffron Raphael J. Kim 
Talus Kim ( Heffron Raphael J. Kim Talus Kim. 
The development of energy law in the 21st 
century: a paradigm shift? // Journal of World 
Energy Law and Business. – 2016). Ці дослід-
ники стверджують, що: концептуальний ряд 
енергетичного права в XXI ст. рефлектуєть-
ся в трикутнику «економіка (фінанси) – по-
літика (енергетична безпека) – навколишнє 
середовище (зміна клімату)». Однак, надзви-
чайно рідко ця тріада комплексно викорис-
товується в аналізах. 

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Тут необхідно зауважити, що нині в на-
уковому дискурсі поняття природних ресур-
сів концептуалізують по ряду принципів та 
норм різних правових систем: 1) це частина 



18

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2023

природи, а не щось, створене людиною;-
2) не будь-який компонент природи є при-
родним ресурсом, а лише той, у якому існує 
потреба в суспільстві; 3) ці критерії треба 
застосовувати гнучко; 4) природоресурсне 
право в логіці методичної «матрьошки» ра-
зом із природоохоронним правом входять 
до екологічного; 5) регулювання відносин 
правокористуання відбувається в тріаді 
норм «природоресурсне право – природо-
охоронне право – екологічне право»; 6) 
введення в юридичну матерію принципів 
«lex petrolea», що регулюють нафтові від-
носини єгипетським юристом Ахмедом Са-
дек аль-Кошері (Ahmed Sadek El-Kosheri) 
концептуалізує: (1) еволюцію нафтогазо-
вих угод у сферу транснаціональних норм;-
(2) «режисуру» захисту прав через транснаці-
оналізацію договорів; (3) взаємопов’язаність 
транснаціональних та звичайних контрак-
тів із зовнішнім правопорядком (Festschrift 
Ahmed Sadek El-Kosheri: From the Arab World 
to the Globalization of International Law and 
Arbitration, 2015); 7) введення в економічну 
сферу та правову матерію «European Green 
Deal» створюють тріаду відносин та джерел: 
«Democratia Carboneum» – «European Green 
Deal» – «Encouraging International Support 
for the Recovery and Use of Space Resources». 
Далі звернемося до практики енергетичної 
політики світових акторів у контексті пере-
рахованих концептів. Зокрема, у процесі 
втілення «зелених» проектів на початку XXI 
ст. було створено Міжнародне партнерство 
по водневій економіці (МПВЕ) для коорди-
нації зусиль і вирішення проблем водневої 
економіки, яка набирає вже певних резуль-
татів. Світ уже виробляє і споживає близь-
ко 75 млн. т. водню щорічно. Зокрема, 90% 
загального обсягу цієї продукції споживає 
хімічна і нафтопереробна галузі промисло-
вості. Прогнозується, що до 2050 р. відбу-
деться: 10-кратне зростання потреб у водні; 
на 25% знизиться рівень викидів CO2 (6 Гт/
рік); частка водню складе 18% енергетич-
ного балансу. Нині вважають, що найбільш 
значними водневими проектами є наступ-
ні програми: 1.Департаменту енергетики 
США (DОЕ) «Водень, паливні елементи і 
технології інфраструктури» 1999 р. Скоре-
гована у 2004 р., ця програма передбачає 

зниження залежності США від імпорту си-
рої нафти (2/3 якої споживається автотран-
спортом); широкомасштабне використання 
водню в транспортному секторі; 2.«Воднева 
ініціатива» Президента США; 3.Програма 
«Freedom CAR». Сумарні інвестиції в ці про-
екти складають 1,7 млрд. дол. Показово, що 
фінансування і координація зазначених про-
єктів здійснюються DОЕ спільно з найбіль-
шими автомобільними компаніями США: 
Daimler Chrysler Corp., Ford Motor Co. і 
General Motors Corp (Dalia Majumder-Russell, 
Charlotte Rihoy. Hhydrogen Law, Regulations 
& Strategy in the US // CMS expert- guide, 
2021). Наступним прикладом водневого лі-
дерства може слугувати Японія та Південна 
Корея. Зокрема, план переходу Японії до 
«водневого суспільства» складається із трьох 
етапів: 1-й – активне просування паливних 
елементів на світовий ринок, що супрово-
джується різким зниженням вартості водню; 
2-й – впровадження водневої енергетики і 
створення інфраструктури постачання вод-
ню; 3-й – створення системи постачання 
водню з нульовим рівнем викидів вуглецю 
всього виробничого ланцюжка. 
Урядом РК було номіновано ряд доку-

ментів: «Дорожня карта водневої економіки» 
(2019 р.); Закон «Просування водневої еко-
номіки та управління безпекою» (Закон про 
водень, 2020 р.); «Зелений новий курс» (2020 
р.); План «вуглецевої нейтральності» до 2040 
р. (Korea Hydrogen Economy Roadmap 2040) 
(2020 р.)). Згідно з новим законодавством, 
Міністерство торгівлі, промисловості та 
енергетики Кореї відповідає за розробку по-
літики щодо водневої економіки. Його по-
вноваження охоплюють: ліцензування та ре-
єстрацію (і скасування реєстрації) компаній, 
що спеціалізуються на водні (відповідно до 
статей 11 і 12 Закону про водень); менедж-
мент електростанцій як «об’єктів можливого 
постачання водню». 
При цьому необхідно зауважити, що в 

РК вже сформовано: (1) цільові орієнтири; 
(2) інтегровану державно-приватну структу-
ру енергетичного менеджменту; (3) заходи 
бюджетної підтримки досліджень та роз-
робки водневих технологій, виробництво 
та використання водню (за останні 20 років 
ці суми зросли із 30 млн. дол. до 60 млн.); 
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(4) введено в дію (вперше у світовій прак-
тиці) норми законодавства, що регулюють 
відносини виробництва та застосування 
водню; (5) дипломатія РК забезпечила ство-
рення розгалуженої мережі із 15 регіональ-
них угод, що регулюють відносини із 77,6% 
суб’єктами зовнішньої торгівлі РК (що свід-
чить про: успішність південнокорейської 
політики відносно членства в регіональних 
торгівельних угодах; ефективність дипло-
матичної підтримки зростання експорту 
країни (на зони вільної торгівлі припадає 
79,3% сукупного експорту РК); збалансовану 
участь у світовому процесі торговельної лібе-
ралізації; стабілізацію обсягів промислового 
виробництва, зайнятості, динаміки еконо-
мічного розвитку; диверсифікованість зон 
вільної торгівлі, утворених РК за ступенем 
охоплення та лібералізації. РК підписала до-
говори різного типу: високого стандарту (із 
ЄС, США, Перу, Чилі) та обмежені договори 
(із ЄАВТ, АСЕАН, В’єтнамом) (Dikariev O. 
Stepanov O.Hydrogen economy as key strategic 
Japanese diplomacy objective // Стратегія роз-
витку України. 2020. №1). 
У ЄС було генеровано програму HyLAW. 

HyLAW початково була скерована на усу-
нення правових бар’єрів для розгортання 
паливних елементів. Проєкт об’єднував 23 
партнери із Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, 
Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, 
Італії, Латвії, Норвегії, Польщі, Румунії, Іс-
панії, Швеції, Португалії, Нідерландів та 
Великобританії, а координацію здійсню-
вав Hydrogen Europ (Amos W.A. Costs of 
Storing and Transporting Hydrogen. National 
Renewable Energy Laboratory, 2008). Цей 
загальноєвропейський політичний проєкт 
було започатковано у 2017 р. Проте його 
праксеологія вимагала більш широкого 
контексту. Тому у 2019 р., він був заміне-
ний на European Green Deal, що передбачав 
«Механізм коригування вуглецю на кордо-
ні (CBAM)». Нині Комісія ЄС запропонува-
ла заходи подальшого розвитку. А саме: (1) 
реформування Транс’європейської мережі 
енергетики для забезпечення безпечного 
використання водню та його транспортуван-
ня на далекі відстані; (2) перегляд Директи-
ви про розвиток інфраструктури альтерна-
тивних видів палива; (3) створення мережі 

водневих заправних станцій; (4) покращен-
ня нормативно-правової бази оподаткуван-
ня виробництва «зеленого» водню  як про-
мислового палива. 
Проте, повернемося до праксеології вод-

невих проєктів. Практичний, маркетинго-
вий підхід компаній на світовому водневому 
ринку обмежується варіативністю вибору 
в тріаді «(1) виробництво – (2) обробка –-
(3) застосування». А саме: нині в ланцюжках 
створення додаткової вартості водню пере-
важають невідновні види палива. Тут необ-
хідно зауважити, що різні технології його ви-
робництва передбачають отримання одного 
і того ж хімічного продукту (H2). Проте, 
кожний технологічний вибір відрізняється 
від інших своєю комбінацію енергетичної 
інфраструктури та водневого ланцюжка:-
1) синій водень отримують на основі пере-
робки природного газу, та технологій CCUS 
(уловлювання, використання або зберігання 
вуглецю); 2) зелений водень потребує елек-
тролізерів та значних інвестицій у поновлю-
вані джерела енергії. При тому, необхідно 
враховувати наступні фактори: 1.Розвиток 
повноцінної інфраструктури чистого водню 
навряд чи відбудеться без синього водню, 
враховуючи нинішні масштаби та економіч-
ні переваги виробництва водню із невіднов-
них ресурсів; 2.Використання електроенер-
гії для виробництва водню може викликати 
зростання кількості викидів у порівняння із 
воднем із парової конверсії метану, одержу-
ваного з природного газу без CCUS (тобто 
«сірого» водню); 3.Виробництво синього вод-
ню не є вуглецево-нейтральним (оскільки 
неможливо вловити всі викиди CO2 при ви-
робництві синього водню або усунути всі ри-
зики витоків метану) і може блокувати інф-
раструктуру вуглецю (так як існує необхід-
ність безперервного видобутку природного 
газу; 4.Крім того, синій водень спирається на 
технології уловлювання вуглецю, які в цей 
час використовуються вкрай повільно і час-
то поєднується з видобутком нафти – проце-
сом, який у кінцевому підсумку призводить 
до збільшення викидів CO2. Тому нині на 
світовому рину водню діють тільки потужні 
компанії. При чому ці компанії працюють 
тільки у двох або трьох сегментах енерге-
тичного ланцюжка, а більшість спеціалізу-
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ється в основному на одному з них з огляду 
на значний рівень конкуренції в кожному 
ланцюжку енергобізнесу; 5.Показники ви-
кидів у процесі декарбонізації, ефективність 
застосованих технологій, ланцюжків точ-
но виміряти важко, що створює труднощі 
контролю; 6.Ринки «зелених» технологій ха-
рактеризуються обмеженою прозорістю, різ-
ницею в стандартах, несхожими режимами 
регулювання; 7.В умовах дефіциту довіри на 
глобальних ринках зростає роль криптова-
лютвалют. 
Тобто існує думка, що блокчейн може 

значно прискорити перехід до водневої еко-
номіки. Логічність останньої тези можливо 
підтвердити наступними фактами: (1) нині 
вже існують криптовалюти із опорою на про-
дукцію мінерально-сировинного комплексу 
(МСК); (2) прибічниками криптовалютних 
програм у торгівлі нафтою стали експерти 
країн Перської затоки; (3) компанії BP, Shell, 
Statoil, а також менш відомі корпорації різ-
ної спрямованості ING, ABN Amro і Societe 
Generale, Gunvor, Koch Supply & Trading і 
Mercuria здійснюють проєкт по створенню 
торгового майданчика на основі технології 
блокчейн; (4) зареєстрована у Великій Бри-
танії стартап-компанія R Fintech предста-
вила власну криптовалюту – Bilur («ланцю-
жок», у перекладі з баскської), особливість 
якої в тому, що її курс буде залежати від цін 
на нафту; (5) у Венесуелі створено національ-
ну криптовалюту «Petro» підтриману ресур-
сами нафти, газу, золота і алмазів; (6) чисель-
ність власників гаманців Bitcoin зростає; (7) 
провайдери гаманців знаходяться в Європі 
і Північній Америці (американська компа-
нія Brooklyn Microgrid керує громадським 
енергетичним ринком у межах мікромереж, 
де учасники можуть купувати та продава-
ти енергію один в одного в межах розум-
них контрактів на блокчейні (Blasio Nicola 
De & Hua Charles. The Role of Blockchain in 
Renewable Hydrogen Value Chains); (8) тре-
тина гаманців – продукт із закритим кодом, 
при чому – 39% гаманців є мультивалютни-
ми, а 52% мають вбудовані функції валюто-
обміну; (9) мережа Bitcoin найбільш попу-
лярна для здійснення міжнародних перека-
зів (86%); (10) найбільш затребувана послуга 
– мерчантсервіс (прийом коштів); (11) 79% 

платіжних компаній мають усталені відно-
сини з банками та платіжними мережами; 
(12) найбільша кількість бірж зареєстрована 
в Європі, на другому місці стоїть Азіатсько-
Тихоокеанський регіон; (13) сектор майнін-
гу характеризується високою конкуренцією 
і постійною появою нових гравців (більшість 
пулів майнінгу розміщені в Китаї). 

Bilur, як і bitcoin, базується на блокчейні 
– розподіленому реєстрі, але, на відміну від 
аналогів, bilur прив’язаний до вартості нафти 
і менше схильний до коливань. Прив’язку 
до нафти в R Fintech порівнюють із введен-
ням у свій час золотого стандарту для оцінки 
традиційних валют. Bilur розроблено для 
тих, хто регулярно використовує криптова-
люти, але при цьому не хоче ризикувати че-
рез постійні коливання bitcoin, тому вважає 
більш вигідним використовувати фонди з 
фіксованим активом – подібно відміненому 
45 років тому золотому стандарту для тра-
диційних валют. Один bilur еквівалентний 
6.5 барелям нафти Brent і, відповідно, в ці-
новому виразі 356 дол. (326 євро). (Rauchs 
Michel. Global Blocklockchain Benchmarking 
Study / Michel Rauchs. – United Kingdom, 
Cambridge: Cambridge Centre for Alternative 
Finance, 2017). У той же час bitcoin став офі-
ційним платіжним засобом у Японії. Його 
приймають у 260 тис. магазинів. Середня 
вартість криптовалют тримається на рівні 
1400 дол., однак користувачі побоюються 
її обвалу. Проте, нині не існує глобальної 
правової домовленості про статус BitCoin, 
оскільки не існує міжнародних законів, що 
регулюють BitCoin. Кожна країна по-різному 
позиціонує BitCoin, і правила постійно змі-
нюються. Наприклад, Служба внутрішніх 
доходів США використовує BitCoin  як бар-
тер на підставі ринкового підходу. Фінлян-
дія розглядає BitCoin як товар із цінами. Ні-
меччина визнала його приватною валютою. 
Однак інші держави-члени ЄС за великим 
рахунком перебувають у стадії очікування. 
З іншого боку, такі установи, як Європей-
ський центральний банк та Європейський 
банківський орган, визначають BitCoin як 
віртуальну валюту. В останні два роки спо-
стерігається тенденція прискорення проєк-
тів та стартапів з використанням блокчейнів 
в енергетичному секторі. Національний ін-
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ститут стандартів і технологій Міністерства 
торгівлі США при встановленні Blockchain  
як трансактивної енергії використовує ба-
зову концепцію фінансових операцій peer 
to peer (P2P). Тобто: (1) зв’язок Blockchain 
із трансактивною енергію витікає із peer to 
peer (P2P) exchange of value концепту; (2) 
трансактивна енергетика стає системою еко-
номічних та контрольних механізмів, що до-
зволяє динамічно балансувати попит та про-
позицію по всій електричній інфраструктурі; 
(3) генерація та споживання електроенергії 
може бути повністю однорівнево децентра-
лізовано за допомогою блокчейну; (4) проте, 
виникає більш ризикове середовище в по-
рівнянні зі звичайним централізованим об-
міном та торівгівлею енергією. З огляду на 
багатообіцяючі переваги, які блокчейн про-
понує транзактивній енергетиці, було визна-
чено та класифіковано 65 проєктів. Зокрема, 
(1) на оптову торгівлю; (2) торгові платформи 
для комунальних послуг; (3) жетони енергії; 
(4) підтримка торгівлі енергією для малих 
виробників та кінцевих споживачів; (5) тор-
гівлю P2P у проєктах громади та мікромере-
жах. Отже, майже половина загальних про-
ектів зосереджена на оптовій торгівлі енер-
гією. Географічно 60% проектів зосереджено 
в Європі, а потім 14% у Північній Америці та 
Азії (Kucharski Jeffrey B., Unesaki Hironobu. 
Japan’s 2014 Strategic Energy Plan: A Planned 
Energy System Transition Journal of Energy.- 
2017). У Німеччині започатковано у 2017 р. 
проєкт Enerchain для 44 провідних європей-
ських енергетичних торгових компанй з ме-
тою: (1) розвитку оптової торгівлі; (2) розгор-
тання технічної інфраструктури; (3) торгівлі 
електроенергією та газом децентралізовано 
без посередників та центральних ринкових 
платформ (торги пройшли успішно, що сти-
мулювало у 2019 р.: (створення платформи 
Enerchain 1.0 на базі Blockchain); (4) позабір-
жова торгівля енергією на основі спотових 
та форвардних контрактів на енергетичних 
та газових ринках; (5) використання серед-
овища блокчейну, що забезпечує торгівель-
ні операції зі швидкою синхронізацією да-
них між учасниками. З огляду на свої тор-
гові можливості в енергетичних спільнотах 
(P2P), гнучкість між розподільчими мережа-
ми та оптовою доставкою на рівні балансу-

ючих зон, платформа може стати провідною 
торговою інфраструктурою для ринків, що 
розвиваються. У Франції на основі блокчейн 
та Інтернету речей (IoT) діє блокчейн-стар-
тап Sunchain, що підтримується Enedis і на-
дає можливість управління енергетичним 
обміном електростанцій Photovoltaic (PV) із 
споживачами (торгівля P2P). Розумні лічиль-
ники на основі IoT збирають та записують 
дані про виробництво та споживання на 
блокчейні Sunchain, де вони зашифровані. 
HydroCoin стала першою криптовалютою 
для блокчейн-спільноти, яка розширює 
можливості водневої галузі. Вчені ствер-
джують, що ця перша монета криптовалют, 
яка: (1) створила нову децентралізовану 
систему виробництва чистої енергії, (2) до-
зволяє спільноті блокчейнів брати участь у 
водневих технологіях. Проте, необхідно за-
значити, що часто аналітики не враховують 
комплексності проблематики енергетичного 
комплексу та зміст ідей Ф.Хайєка про епоху 
«приватних грошей» у формі криптовалют 
(Hayek F. Denationalisation of Money, London: 
Institute of Economic Affairs, 1976). Крім того, 
ряд дослідників стверджує, що BitCoin не 
поводиться як реальна валюта, а швидше 
нагадує спекулятивні інвестиції (Velde 2013; 
Hanley 2014; Yermack 2014; Williams 2014). 
Нині еліта вже планує розміщення такої 

інфраструктури в Космосі. Зокрема, у США 
у 2015 р. було прийнято Закон «Про право 
американців на комерційний пошук, ви-
добуток, використання ресурсів Космосу», 
що створило прецедент для Люксембургу, 
ОАЕ, Японії для прийняття аналогічних ак-
тів. Така ініціатива у 2020 р. отримала роз-
виток у: 1.Виконавчому акті «Заохочення 
міжнародної підтримки видобутку та вико-
ристання космічних ресурсів» (Encouraging 
International Support for the Recovery and Use 
of Space Resources) президента США Дональ-
дом Трампом. В акті йдеться про перегляд 
Угоди «Про діяльність на Місяці й інших 
небесних тілах» 1979 р.; 2.Угоді Артеміди, 
підписаної керівниками космічних агентств 
Австралії, Великобританії, Італії, Канади, 
Люксембургу, ОАЕ, США, Японії. Артеміда 
позиціонується принцип володіння, корис-
тування всім вмістом Космосу. Хоча факт 
необов’язковості юридичної сили Артеміди 
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було зафіксовано в проєкті доповіді Комітету 
ООН по використанню космічного простору 
з мирною метою (A/AC.105/C.2/L.314/Add.3), 
проте, ця угода номінується як м’яке право 
(soft law), тобто варіантом космічного права.

Висновки з цього дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку

Вищезгадане дозволяє стверджувати, що 
1. Lex Petrolea, European Green Deal, угода 
Артеміди ввійшли в теоретичну рефлексію 
в результаті наукової кризи в парадигмах 
ряду галузей: (I) позитивістської парадиг-
ми правової держави; (II) традиційного до-
говірного права; (III) традиційного міжна-
родного приватного права; (IV) міжнарод-
ної економіки. Про що свідчать труднощі в 
трактуванні ряду процесів і фактів глобаль-
ної економіки та трансрегіонального права: 
1) фрагментування National Geographic; 2) 
зникнення політичних і правових кордонів; 
3) суті довгострокових реляційних контрак-
тів із варіаціями підходів до принципу Pacta 
sunt servanda; 4) методів транснаціональних 
правил, які відкидають ідею про існування 
кордонів і внутрішніх правил у транснаціо-
нальних відносинах; 5) норми законів замі-
нюються правилами. Саме тому аналітики, 
рефлексуючи явище входження криптовлют 
у фінансові мережі економічної сфери енер-
гетики, стверджують, що ці процеси відбува-
ються в контексті методичної багатозначнос-
ті процесів та геополітичних інтересів, які 
вони покликані обслуговувати.
Ряд аналітиків використовують старі мо-

делі дослідження «товарних ланцюжків», що 
увійшли в дискурс у 1970-х рр., заклавши 
основу глобальних мереж вартості в про-
цесі перетворення сировини в продукт по-
питу. Нині поряд із глобалізацією відбува-
ються процеси регіоналізації та локалізації 
із диференційованою системою ланцюжків 
доданої вартості, різних технологій вироб-
ництва та різних типів управління ними. 
Нині технології «alt monets» та блокчей-
нів розглядаються в контексті програмних 
функції «розумних контрактів» по кольорах 
водню (кольори водню відповідають різним 
технологіям виробництва: зелений водень 
виробляється з відновлюваних джерел енер-
гії шляхом електролізу води, сірий – з ви-

копного палива, синій – із природного газу 
з уловлюванням і секвестрацією вуглецю 
(CCS), бірюзовий – з піролізу природного 
газу, рожевий – з атомної енергії, жовтий – із 
сонячної енергії). Тут необхідно зауважити, 
що деякі енергоресурси або джерела енергії 
як водень з’являються в результаті діяльнос-
ті людини (можливе їх існування і в природ-
ному середовищі). А саме, до похідних суто 
техногенних факторів і діяльності людини 
відносять: електроенергію; парову енергію, 
енергозбереження, якщо розглядати його 
як енергоресурс. Такі природні ресурси, як 
нафта, газ, вугілля, що залягають у надрах, 
за своєю правовою характеристикою відріз-
няються від нафти, газу і вугілля техноло-
гічно піднятих з надр. У першому випадку 
вони представляють собою природні ресур-
си in situ, правовий статус яких регулюєть-
ся законодавством про надра, а в другому 
випадку – товар, щодо якого законодавство 
про надра не застосовується, проте можли-
во застосувати цивільне, митне, транспортне 
та інші норми, що регулюють відносини пе-
реходу права власності на них та їх перемі-
щення як товару. Звісно ж, що в обох випад-
ках і будучи природними ресурсами in situ і 
товаром, нафта, газ і вугілля не перестають 
бути джерелами енергії, тобто енергетич-
ними ресурсами. Тобто інститути, відпові-
дальні за розробку енергетичної політики, 
стикаються з двома основними проблемами: 
як гарантувати безпечне транспортування 
водню в достатніх обсягах і як створити ме-
режу водневих заправних станцій. Досвід 
РК свідчить про важливість енергетичної 
дипломатії та правового забезпечення в про-
суванні сучасних енергетичних та водневих 
програм до світового рівня технологій. Про-
грами часто перетворюються у чергову кам-
панію перерозподілу на користь політичних 
акторів та економічних суб’єктів, що могли 
впливати на процес прийняття конкретних 
рішень завдяки лідерським позиціям в лан-
цюгу постачання ПЕР. Трансформація вима-
гає пошуку: 1) варіантів оптимального вико-
ристання ресурсів; 2) державної підтримки 
тобто «пошуку політичної ренти»; 3) у кон-
тексті високої прибутковості політичних ка-
налів підвищення добробуту спостерігається 
втрата ресурсів у сфері продуктивного ви-
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користання та ефект «чорного лебедя», що 
втягує в себе економічні ресурси і виснажує 
потенціал економічного розвитку. Необхід-
но забезпечити виникнення багаторівневої 
системи компетенцій по встановленню норм 
регулювання енергетичних відносин та пра-
вил енергетичної політики шляхом: 1) утво-
рення тріадної «матрьошки» «національний 
(у контексті традиційних поглядів на еконо-
мічну політику як сферу компетенції суве-
ренної держави і його уряду) – регіональний 
(країнові інтеграційні об’єднання) – глобаль-
ний (у контексті позиціонування універсаль-
них правил по встановленню режиму регу-
лювання світогосподарських енергетичних 
зв’язків); 2) подолання міждисциплінарного 
розриву в дослідженнях процесів і феноме-
нів, що мають змішаний економіко-політич-
ний характер; 3) поширення досвіду засто-
сування такої криптовалюти, як HydroCoin 
для розширення можливостей: (1) водневої 
галузі в новій децентралізованій системі ви-
робництва чистої енергії; (2) участі спільно-
ти блокчейнів у водневих технологіях. Для 
розвитку глобального ринку чистого водню 
необхідно подолати кілька перешкод. Ви-
трати повинні знизитися, інфраструктура 
повинна бути розширена, а водень пови-
нен проводитися з більш чистих джерел 
– або відновлюваної електроенергії, або ви-
копного палива, оснащеного технологіями 
уловлювання, використання або зберігання 
вуглецю (CCUS). Сьогодні 99% всього водню 
все ще виробляється з викопного палива Од-
нак шлях до глобального ринку водню зале-
жить не тільки від технічних і економічних 
факторів. Можливість виникнення водневої 
економіки буде також залежати від геополі-
тичної динаміки, яка до сих пір ігнорувала-
ся, проте вже об’єктивно впливає на форму-
вання процесів. В умовах геоекономічного 
суперництва зростає фрагментація ринку, 
сповільнюються заходи по стандартизації та 
гармонізації нормативів, сертифікації, захис-
ту інвестицій від ризику, підтримки НДДКР 
і забезпеченню виконання дорожніх карт по 
трансформації енергетичних ринків до 2030 
і 2050 рр. 
Вищезгадані ініціативні еліти США 

щодо викорситання ресурсів Космосу ство-
рюють не лише рамкові угоди, а змінюють 

основи Космічного права і, в тому числі, 
спростовують значення Угоди про Місяць. 
Таким чином, США запобігає розгляду 
можливих скарг на основі вимог Угоди про 
Місяць міжнародними судовими установа-
ми чи ООН щодо спроб США по видобутку 
корисних копалин у Космосі. Таким чином, 
створивши необхідне національно-правове 
підґрунтя, США приступили до реалізації 
планів на міжнародному рівні. Зокрема, 
було здійснено у 2020 р. підписання дипло-
матами США, Австралії, Великобританії, 
Італії, Канади, Люксембурга, ОАЕ, Японії 
Угоди Артеміди. 
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АНОТАЦІЯ 
The purpose of the research: scientifi c 

refl ection of a number of processes. In particular: 
1. Deepening of the conceptual range of the 
general (analytical) theory of law by means of 
an appeal to broader categories and scientifi c 
refl ection of resource use relations from such a 
point of view that the subject of legal science is 
not only the concept of legal constructions, but 
also political and economic problems that have 
be regulated by law. That is, considered in the 
triad of concepts “social technology - law - social 
science”; 2.Trends in the use of natural resources 
in the context of identifying the main factors-
components of global resource and energy security 
and legal mechanisms for its provision in terms of 
asfacefatronics as a methodical basis of energy-
information processes in biological (biosphere), 
social and large technical systems. In our research, 
we used a number of methodological approaches: 
(1). A systematic method of analysing the forms 
of political and legal strategic triads - stable 
basic operational concepts: “man - technology 
- environment”; “biosphere - sphere of human 
activity - “technosphere”; “the fourth industrial 
revolution - the concept of intelligent enterprise 
(IE) - a set of technological innovations that 
include artifi cial intelligence (AI), intelligent, 
analytical technologies and cognitive computing”; 
“fuel energy complex - “energy transnational 
hydrogen networks” - “space resources”; “Lex 
Mercatoria” - “Democratia Carboneum” - “Lex 
Petrolea” - “European Green Deal”, “European 
Green Deal Economy - Alternative Energy - 
Hydrogen Economy”; (2). A historiological 
method that reveals the sequence of evolution of 

the mineral and raw material policy of world 
political actors in the context of legal correlates. In 
other words, it is a method of cascading support of 
ethics and rules for regulating resource relations; 
(3). “Matryoshka” method for the analysis of 
interdependent and nested processes, fi nancial 
instruments, global networks of added value; (4). 
A method of modelling political markets for the 
analysis of energy policy development mechanisms 
and legal frameworks. The more important task 
here is to provide a methodologically consistent 
analysis: the motives of the elite’s behaviour in the 
economic sphere of activity (where their property 
interests are formed) and in the political sphere 
(where the interests are materialized in specifi c 
power decisions regarding the nature of legal 
regulation). The hypothesis of our research is that: 
1. In the coming decades, there will not be one 
predominant energy resource in the world energy 
sector; 2. In certain proportions, all main energy 
resources will be used - coal, oil, gas, uranium, 
renewable energy sources and raw materials in the 
context of the three Ds: “D1 - decarbonisation” - 
“D2 - decentralization (Smart Energy Network): 
development of a distributed energy system with 
optimal use of natural gas power plants and 
renewable energy sources” - “D3 - Digitalization: 
industry 4.0, society 5.0, blockchain” 3. Global 
energy relations integrating the dichotomy of 
relations “state - state”, “society - state” are 
institutionalized through a specifi c an independent 
meso-level - transnational (TNC, TNB, funds), 
which is already working on the task of rules and 
legal norms for the use of space resources.

Key words: hydrogen law, space law, fi nance 
of the fuel and energy complex; cryptocurrencies
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MODERN METHODS AND METHODOLOGICAL FOUN-
DATIONS OF THE STUDY OF THE ADMINISTRATIVE 

AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE ACTIVITY OF 
PUBLIC ASSOCIATIONS IN UKRAINE

An analysis of the concept of research 
methodology 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 specified issue were established. Attention 
is paid to fundamental philosophical means 
of knowledge, as well as special methods 
and technologies of research of a specific 
phenomenon. A description is given of: 
worldview dialectical method, which provides a 
study of the activities of public associations in 
relation with other institutions of civil society, 
as well as with state bodies, both of Ukraine 
and foreign countries; formal and logical 
methods of analysis and synthesis, induction 
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, building a system of organizing 
public associations according to the content 
and type of their activities; the sociological 
method, which is an integral part of the study 
of the administrative and legal foundations of 
the activity of public associations; method of 
comparative analysis and synthesis; modeling 
method, which stands out for its modernity, 
novelty, 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-fledged, new 
and interesting for learning. Along with the 
application of a significant number of research 
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Formulation of the problem
Russia’s war against Ukraine, despite the 

negative consequences, restarted the legal 
mechanisms of activity of both state bodies and 
organizations, as well as public associations, 
created the need for their constant interaction, 
moreover, made them interconnected and in-
terdependent. Therefore, the methods of re-
searching the administrative and legal founda-
tions of the activities of public associations must 
meet the requirements of modern times.

Analysis of recent research 
and publications

The question of the fundamentals of the 
methodology and methods of scientifi c re-
search is discussed in detail and explained 
in the scientifi c studies of V. I. Tyurina and-
I. V. Vashchenko. The scientifi c works of-
S. D. Husarev and O. D. Tikhomirov are de-
voted to general and special research methods. 
The systematic research method was highlight-
ed by N. Nyzhnyk, V. Knyazev, I. Nadolny, and 
V. Bakumenko. Also V. M. Knyazev, I. F. Nadol-
ny, V. D. Bakumenko analyzed the application 
of the worldview method in the study of public 
administration issues. The scientifi c works of 
O. M. Bandurka are devoted to the methods 

methods, a reasonable approach to their 
selection must be maintained.

Keywords: public associations, state, 
methodology, research methods, general 
scientific research methods, special research 
methods.
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of researching management activities in law 
enforcement agencies. A. B. Nemchenko,-
I. V. Niraz studied the methodology of the 
system approach in managing the organiza-
tion. Petrovsky P. M. - methodology of scientifi c 
research in the fi eld of public administration. 
Tokar M. laid out his own vision of the meth-
odological foundations of the study of the func-
tioning of public organizations of Ukraine.

Previously unsolved parts of the overall 
problem

Public associations are the driving force for 
improving legislation, becoming direct par-
ticipants in its formation. In order to fully in-
vestigate the administrative and legal basis of 
the activity of public associations in Ukraine, 
it is necessary to decide on the methods that 
will be used in such a study. First of all, it is 
worth establishing what research methodology 
and methods are in a general theoretical sense, 
which general scientifi c research methods can 
be applied in the specifi ed topic, as well as 
which special research methods will most fully 
reveal the important issues of this fi eld.

Thus, the purpose of the research is to 
establish the methods that can be used in the 
study of the administrative and legal founda-
tions of the activity of public associations in 
Ukraine.

Presenting main material
The full-scale war in the Russian Federation 

against Ukraine led to the introduction of radi-
cal changes in the activities of state bodies, local 
self-government bodies and public associations. 
The role of public associations in solving both 
household issues and problems of national sig-
nifi cance has grown signifi cantly. The latest 
views on public associations began to emerge 
with the beginning of the invasion of the ag-
gressor state on the territory of Ukraine in 
2014. Today, we can indisputably state the fact 
that public associations are an effective means 
of solving specifi c problems caused by both 
military actions and socio-economic factors. In 
addition, it should not be forgotten that public 
associations play a signifi cant role in the edu-
cational and cultural development of regions 
and the country as a whole. Such associations 
are a driving force for improving legislation, 

becoming direct participants in its formation. 
In order to fully investigate the administrative 
and legal basis of the activity of public associa-
tions in Ukraine, it is necessary to decide on the 
methods that will be used in such a study. First 
of all, it is worth establishing what research 
methodology and methods are in a general the-
oretical sense, which general scientifi c research 
methods can be applied in the specifi ed topic, 
as well as which special research methods will 
most fully reveal the important issues of this 
fi eld.

The methodology of a certain science is a 
set of specifi c research methods, principles, 
and techniques that form an important essen-
tial content basis of this science and are used in 
the process of further knowledge of that seg-
ment of objective reality that is the subject of 
its research.

The methodology of scientifi c research is a 
set of methods, principles and techniques used 
by the researcher to learn about the subject of 
research in terms of their certain relationship 
and subordination.

Moreover, the methodology of scientifi c re-
search can be represented by those methods, 
principles and techniques of cognition that 
have already been created by science and have 
acquired practical use in the cognitive activity 
of various spheres of objective reality. Such sci-
entifi c research can contain scientifi c novelty 
and have practical signifi cance, if the specifi ed 
toolkit is used to learn little-studied or not at all 
researched processes and phenomena and the 
results of which are of interest to science and 
(or) practice. [1, p. 87-89].

It is the methods of specifi c scientifi c re-
search that meet the conditions of modernity, 
develop and change. The methodology of sci-
entifi c research acquires specifi cs, depending 
on the chosen topic, as well as tools, directions, 
set goals and tasks, etc.

As for the methods of researching the ad-
ministrative and legal foundations of the activi-
ties of public associations in Ukraine, it is im-
portant to use both generally accepted meth-
ods that have already been tested by scientists, 
as well as those that adequately correspond to 
the current development of legislation, science, 
and society. Otherwise, the research will lose its 
relevance.
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Thus, the worldview dialectical method 
provides a study of the activities of public as-
sociations in relation with other institutions of 
civil society, as well as with state bodies, both of 
Ukraine and foreign countries. Its use is based 
on the epistemological possibilities of the laws 
and categories of dialectics. This method makes 
it possible to reveal the internal source of the 
development of the system of public associa-
tions. It becomes possible to follow the dynam-
ics of the process of evolution and development 
of public associations, especially with regard to 
wartime and its impact on the activities of such 
bodies. This method directs us to search for 
patterns of such development, determines the 
quantitative and qualitative changes that oc-
cur, and reveals the connections between them. 
The law of negation: provides an opportunity 
to predict the direction of development of the 
system of public associations: from simple to 
complex, from one to another, etc. It is impor-
tant to emphasize the need to apply such dia-
lectic categories as «form» and «content» (when 
studying the content of legal relations in which 
public associations enter, clarifying the concept, 
content and purpose of public associations as a 
legal entity, organization public associations ac-
cording to the content and type of their activity 
and their qualifi cation criteria, etc.), «phenome-
non» and «essence» (when studying the essence 
of public associations, the administrative and 
legal status of public associations as voluntary 
public formations, clarifying the concept , the 
content and purpose of public associations as a 
legal entity, etc.), «system» and «element» (when 
determining the system of principles for the 
creation and operation of public associations, 
establishing the statutory and other normative 
legal acts of public associations, researching the 
organizational, legal, material, technical, fi nan-
cial and information support of the activities 
of public associations associations, «general» 
and «special» (when characterizing the general 
concept of «public associations», and a sepa-
rate place of public organizations and citizens 
in their system, etc. Therefore, the application 
of the dialectical method provides clarifi cation 
of the genesis of public associations, their con-
stant development and interrelationships both 
among themselves and with other subjects of 
civil society, as well as with state bodies and or-

ganizations, which ultimately makes it possible 
to characterize their current state of develop-
ment, identify new trends and determine fur-
ther prospects in this fi eld [2, p. 88]. 

Formal and logical methods of analysis and 
synthesis, induction and deduction. Analysis 
(Greek analysis – decomposition, disassembly, 
dismemberment) is an imaginary division of 
the researched object as a certain integrity into 
its constituent parts with the aim of identifying 
the properties of the object and the relations 
between the objects. This is a logical research 
method aimed at dismembering a certain 
whole into constituent parts, each of which be-
comes a separate subject of knowledge. Synthe-
sis (Greek synthesis – connection, assembly) is 
an imaginary (thinking) connection of parts of 
a certain whole, dismembered in the process of 
analysis, establishment of interaction and nec-
essary connections between parts of the whole, 
accordingly, synthesis is inseparable from anal-
ysis. Induction (lat. inductio - deduction) is 
the movement of reasoning from the singular 
to the partial, from the partial to the general;-
a type of inference in which a conclusion is 
drawn based on the generalization of observed 
facts; probable, plausible conclusion. Deduction 
(lat. deductio - deduction) 1) the movement of 
reasoning from the general to the singular;-
2) a type of inference, when a conclusion is 
reached by deriving one statement from oth-
ers according to certain rules of derivation [3]. 
These methods make it possible to reveal the 
meaning of the concept of «public associations», 
«public formations», «public organizations», to 
establish their relationship, to determine the 
purpose of public associations as a subject of 
law. The specifi ed methods will become the 
main ones in solving practical problems of the 
activity of public associations, related to the or-
ganization of their work, the mechanisms of ap-
plying the norms of legislation regulating their 
activities, will allow to single out the most effec-
tive from a practical point of view and under 
the conditions of an unfolding full-scale war in 
Ukraine, types of public associations.

The system method is widely used in the sci-
ence of administrative law. Our study is no ex-
ception. V.L. Fedorenko points out that the es-
sence of this method in legal science is that the 
studied phenomenon is considered as a certain 



29

Ilnytskyi O.M. - Modern methods and methodological foundations of the study...

system that is included in the system of a wid-
er order and performs certain functions in it, 
connected with it by various connections. The 
scientist defi nes this method as a universal tool 
of cognitive activity, indispensable in the study 
of complex dynamic values [4, p. 137–138]. 
Within the framework of the system method, 
it becomes possible to provide proposals for 
streamlining the norms of legislation that regu-
late the activities of public associations, build-
ing a system of organizing public associations 
according to the content and type of their ac-
tivities. Ideally, this method is understood as a 
mechanism for researching a certain object as 
a system of elements that publicly interact with 
each other on the basis of usual parameters, but 
without violating the principles of system integ-
rity, structurality, multiplicity and hierarchy. As 
for this study, it is proposed to use new models 
of interaction between state institutions and so-
ciety, to optimize the identifi ed features of pub-
lic associations in the context of modern con-
ditions of Ukrainian state formation, including 
associations representing citizens of national 
minorities, as well as to specify the ways of state 
development assistance public associations in 
the direction of civil society evolution. 

The sociological method is an integral 
part of the study of the administrative and 
legal foundations of the activity of public as-
sociations, and in its composition it is possible 
to note the importance of gathering informa-
tion, both through the analysis of documents 
and the collection of statistical data, as a result 
of sociological research. The study of the socio-
psychological mechanisms of the action of legal 
norms contributes to the identifi cation of prob-
lems and factors that negatively affect the im-
plementation of these norms and helps to build 
such a model of legislation, to create such con-
ditions under which legal prescriptions will be 
maximally observed. It is very diffi cult to create 
such an ideal model in practice, but the efforts 
and resources of the state must be directed to-
wards it, because the efforts spent on creating 
legislation that is not followed in the future will 
be completely useless. Regulatory and legal 
support for the activities of public associations 
must meet the requirements of modernity, the 
study of socio-economic, socio-psychological 
phenomena in society is the basis for the con-

struction of a legal norm. Recommendations 
and proposals for improving legislation in the 
fi eld of public safety should be based on socio-
logical research. Another direction of sociologi-
cal research is the study of the effectiveness of 
legal norms, in the process of which the suf-
fi ciency or inadequacy of the legal means cho-
sen to achieve the set social goals is revealed. 
The above is convincing that sociological points 
permeate all the main areas of legal research. 
Moreover, socio-economic relations are objec-
tively primary, determining in relation to law, 
therefore sociological factors play a leading 
role in the theoretical development of legal-
reality [5, p. 440].

The war in Ukraine provoked not only the 
activity of the public position in our society, but 
also became the driving force for the formation 
of high-quality interaction with international 
public organizations, built real mechanisms for 
such interaction. Ukraine not only borrows the 
experience of foreign countries in this fi eld, but 
also becomes an example of high self-organiza-
tion of citizens and organizations in the step-
by-step solution of issues of various directions 
in order to achieve a common goal. According 
to the author of the study, civil society is con-
sidered when its public associations perform 
an intermediary function in the state: between 
state bodies and citizens directly. 

To analyze and optimize the state policy 
system in the fi eld of supporting the devel-
opment of public associations in Ukraine, the 
method of comparative analysis and synthesis 
comes in handy. With the help of analysis, it 
becomes possible to specify and separate the 
studied phenomena, thanks to which to give 
them a clear assessment. Taking into account the 
specifi city of our research, such a method will 
be appropriate when establishing the organiza-
tion of public associations according to the con-
tent and type of their activity, identifying the 
reasons and conditions for the activation and 
construction of civil society, the modernization 
of the legislation of Ukraine on public associa-
tions and the possibility of using foreign experi-
ence and other. However, it should be borne in 
mind that such a synthesis is used by science to 
analyze each individual element of the studied 
phenomenon, as well as to establish relation-
ships between them. Whereas these elements 
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are extremely interconnected and inseparable 
a priori. As a result, they are synthesized, that 
is, they analyze the relationship and interac-
tions with other elements. At the same time, the 
method of analysis and synthesis is essentially 
similar to another type of scientifi c knowledge, 
which also comes from the general scientifi c 
group - the method of analogy [6, p. 45]. As a 
result of comparing certain categories and le-
gal phenomena, we can formulate and improve 
specifi c areas of activity of public associations, 
solve issues of an organizational nature, mate-
rial and legal, fi nancial, technical support, etc. 

One of the methods that must be applied in 
the study of the administrative and legal basis 
of the activity of public associations in Ukraine 
is the modeling method, which is distinguished 
by its modernity, novelty, and uniqueness 
compared to other methods of knowledge. 
It should be noted that earlier the concept of 
modeling was associated with construction and 
was used in European languages to denote a 
certain model or prototype. The term «model» 
of Latin origin (modulus - measure, sample, 
norm) in the literature is defi ned as a material 
or imaginary analogue of some object (subject, 
phenomenon or process), which preserves the 
essential features of the object and is able to re-
place it during study, research or reproduction. 
The modeled object is called a prototype or 
original. The model of a phenomenon or pro-
cess reproduces its course, successive change of 
state, stages of development. A model is always 
an artifi cially created object that gives an ideal-
ized idea of the object - the original [7, p. 5]. 

A characteristic feature of this method is 
creative novelty, reproduction of new proper-
ties of the object under study in a promising 
design or a new model. The practical value of 
the modeling method is diffi cult to overesti-
mate, as it allows, based on the analysis of the 
situation (political, socio-economic, state of leg-
islation, etc.), using a cause-and-effect relation-
ship, to model and present the result on a spe-
cifi c issue of the researched area [8, 94]. This 
provides an opportunity to further propose an 
algorithm of actions to solve such a problem, to 
construct positive and negative consequences. 
This method comes in handy when develop-
ing proposals for improving specifi c issues of 
regulatory and legal support for the activities 

of public associations in Ukraine. In addition, 
having modeled the mechanisms of introduc-
ing the proposed changes into the practical 
activities of public associations, it is possible to 
predict the consequences of such changes. Also, 
this method will be useful in the study of inter-
national experience in the fi eld of activities of 
public associations, taking as a model (sample) 
a certain developed democratic state, we can 
formulate our own vision of transferring its 
successful experience to Ukraine, while taking 
into account infl uencing factors (social and eco-
nomic , the educational and cultural state of the 
state’s development, as well as the main factor 
at the moment - the war in Ukraine).

Conclusions
The war against Ukraine, despite the nega-

tive consequences, restarted the legal mecha-
nisms of activity of both state bodies and orga-
nizations, as well as public associations, created 
the need for their constant interaction, more-
over, made them interconnected and interde-
pendent. The author of the study believes that 
considerable attention should be paid to the 
application of the sociological method in the 
study of the administrative and legal founda-
tions of the activity of public associations in 
Ukraine. Since it is this method that allows you 
to fi nd out the socio-economic, socio-psycho-
logical state in society, which directly affects the 
activities of public associations: their formation, 
organization, further development. Currently, 
public associations act not only as mediators 
between state bodies and the people, they are 
a driving force for international cooperation, 
attracting investments, and material support 
from foreign countries. They draw attention 
to the most painful problems of the current 
Ukraine, which is under martial law.

Given such conditions, the economy should 
still work and develop, and entrepreneurs and 
individual citizens should self-organize and 
interact. Along with the application of a sig-
nifi cant number of research methods, we must 
maintain a reasonable approach to their selec-
tion, apply only those methods that are deter-
mined by the subject of research, reveal its es-
sence, lead to specifi c results, and have a practi-
cal direction.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÎÐÃÀÍ²Â 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ 

ÑÒÀÍÓ

У цій статті розкрито окремі питан-
ня адміністративно-правового статусу 
органів прокуратури України в умовах во-
єнного стану. Визначено, що адміністра-
тивно-правовий статус органів прокурату-
ри України включає в себе сукупність тих 
повноважень (прав і обов’язків) органів 
прокуратури, які врегульовані нормами ад-
міністративного права. Тому адміністра-
тивно-правовий статус співвідноситься із 
правовим статусом органів прокуратури 
як спеціальне із загальним. Введений у на-
шій державі Україні воєнний стан є осо-
бливим правовим режимом, що може об-
межувати конституційні права і свободи 
людини і громадянина, а також і змінюва-
ти в бік розширення адміністративно-пра-
вовий статус органів прокуратури, адже 
необхідність відсічі агресії проти Украї-
ни та запобігання безпосередньої загрози 
агресії відіграє ключову роль у діяльності 
держави в цілому. Наголошено також у 
статті і на тому, що органи прокуратури 
у взаємозв’язку з іншими органами держав-
ної влади покликані не припиняти свої по-
вноваження навіть у воєнний час. Органи 
прокуратури є суб’єктом публічної адміні-
страції, вони вступають в правоохоронні 
відносини, та наділені цілим комплексом 
повноважень, гарантій, мають завдання, 
функції, що направлені на врегулювання 
адміністративно-правових відносин. Не-
зважаючи на введення воєнного стану, ор-
гани прокуратури продовжують виконува-
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ти повноваження щодо захисту інтересів 
держави. 
У цій статті також обговорювалось по-

ложення про те, що прокурорам навіть у 
період воєнного стану гарантується неза-
лежність у діяльності, яка підкреслюється 
процедурним порядком їх призначення на 
посаду; чітким окресленням їх повнова-
жень на законодавчому рівні; у разі необхід-
ності забезпеченням безпеки прокурора та 
членів його сім’ї; активна діяльність про-
курорського самоврядування; організацій-
но-матеріальне забезпечення діяльності; 
у разі порушення законодавства наявність 
чіткого механізму дисциплінарної відпо-
відальності; недопустимість незаконного 
тиску, впливу на здійснення повноважень 
прокурора. 
Ключові слова: правовий статус, ад-

міністративно-правовий статус, органи 
прокуратури, воєнний стан, гарантії про-
курора.

Постановка проблеми
Україна – правова і незалежна держа-

ва, що вибрала курс євроінтеграції. Поділ 
влади на законодавчу, виконавчу та судову 
гілку дозволяє реалізовувати основні зо-
внішні та внутрішні функції нашої держа-
ви. До правоохоронних органів в Україні 
відноситься прокуратура, робота якої на-
правлена у різних сферах життєдіяльнос-
ті. Зокрема, органи прокуратури віднесені 
до суб’єктів публічного адміністрування, 
вступають в адміністративно-правові від-



33

Ñàâ÷óê Ð. - Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ îðãàí³â ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè...

носини. Тому важливим є врегулювання 
правового статусу прокуратури, у тому 
числі і її адміністративно-правового ста-
тусу як галузевого статусу, тобто того, що 
врегульований нормами адміністративно-
го права. Прокуратура має важливе місце 
і роль у системі органів влади і в час дії 
воєнного стану її повноваження є суттєво 
важливими для дачі сукупної відсічі агресії 
проти України з боку російської федерації. 
Тому вирішальна роль належить удоско-
наленню адміністративно-правого статусу 
прокуратури, зокрема в умовах воєнного 
стану. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Адміністративно-правовий статус орга-
нів прокуратури був предметом досліджен-
ня багатьох учених, зокрема: В. Бабенка, 
Л.Давиденка, П.Каркача, С. Кулинич, 
М.Косюти, О.Мартинюка, С. Марченкова, 
О.Михайленка, Н. Рибалка, В.Сухоноса, 
А.Шаповалова, М. Якимчук та ін. 

Метою статті є дослідження особли-
востей адміністративно-правового статусу 
органів прокуратури України в умовах во-
єнного стану та обґрунтування пропозицій 
щодо його удосконалення.

Виклад основних положень
Діяльність держави та її органів змі-

нилося 24 лютого 2022 року у зв’язку з 
військовою агресією російської федера-
ції. В Україні введено воєнний стан, який 
запроваджено шляхом прийняття указу 
№64/2022, затверджений Верховною Ра-
дою України[1;2]. Воєнний стан – це осо-
бливий правовий режим, що вводиться у 
разі загрози національній безпеці і який 
тягне за собою обмеження конституційних 
прав та свобод людини і громадянина [3; 
4]. Як влучно зазначають С. В. Васильєв, 
С. А. Маляр, військовий режим має такі 
основні ознаки: 1) закріплення додаткових 
повноважень органам державної влади (у 
тому числі і прокуратурі); 2) можливість 
обмеження конституційних прав і свобод 
громадянина у встановлених законом осо-
бливих випадках та порядку; 3) настання 

особливого періоду для проведення мобі-
лізації; 4) початок дій окремих норм Кри-
мінального Кодексу України, властивих 
військовому періоду тощо [5, с.23].
Важливою в цей період є також норма 

ст. 10 Закону України «Про правовий ре-
жим воєнного стану», у якій зазначено, що 
в період воєнного стану не можуть бути 
припинені повноваження Президента 
України, Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, а 
також судів, органів прокуратури України, 
органів, що здійснюють оперативно-роз-
шукову діяльність, досудове розслідуван-
ня, та органів, підрозділи яких здійсню-
ють контррозвідувальну діяльність» [4]. 
Ця норма, зокрема, направлена на те, щоб 
зберегти державу, а також правопорядок 
у ній, бо відсутність цих органів чи при-
пинення їх діяльності свідчило б про по-
валення повністю конституційного ладу та 
правового режиму як такого і відповідно 
дало б можливість ворогу використати це 
на свою користь.
З введення на території України воєн-

ного стану також і змінився адміністратив-
но-правовий статус правоохоронних орга-
нів, зокрема органів прокуратури. Проку-
ратура України – це єдина система, яка в 
порядку, передбаченому законом України 
«Про прокуратуру», здійснює встановле-
ні Конституцією України функції з метою 
захисту прав і свобод людини, загальних 
інтересів суспільства та держави [6]. Всту-
паючи в адміністративно-правові відноси-
ни, зокрема виконуючи функцію управлін-
ня, органи прокуратури набувають адміні-
стративно-правового статусу, під яким ми 
розуміємо сукупність повноважень (прав 
і обов’язків) органів прокуратури, які за-
кріплені адміністративно-правовими нор-
мами, а також гарантії реалізації перед-
бачених законодавством повноважень та 
відповідальність за невиконання чи нена-
лежне виконання своїх повноважень. Про-
куратура має функції, тобто напрями її ді-
яльності, які покладаються на неї в тому 
числі і в період воєнного стану, а саме: 1) 
підтримання державного обвинувачення 
в суді;2) представництво інтересів грома-
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дянина або держави в суді; 3) нагляд за 
додержанням законів органами, що про-
вадять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за 
додержанням законів при виконанні су-
дових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з об-
меженням особистої свободи громадян [6].
Проте варто також зауважити, що в 

умовах воєнного стану окреслено пріори-
тетні напрями діяльності прокуратури. 
Зокрема, важливим є документування всіх 
фактів і внесення до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань відомостей щодо 
посягання на територіальну цілісність, 
обороноздатність та недоторканність 
України, диверсій, незаконного перетину 
державного кордону України, плануван-
ня, підготовки та розв’язування та веден-
ня агресивної війни тощо. Також нового 
ракурсу набуло міжнародне співробітни-
цтво органів прокуратури України, а саме: 
важливою є співпраця з Офісом прокуро-
ра Міжнародного кримінального суду з 
питань розслідування воєнних злочинів. 
Доцільно зауважити, що така співпраця 
розпочалася ще у 2014 році, коли Верхо-
вна Рада України звернулася із заявою до 
Міжнародного кримінального суду про 
визнання його юрисдикції щодо скоєння 
злочинів проти людяності [7].
Важливими також є і відносини в орга-

нах прокуратури щодо організації роботи 
та процесуального керівництва. Відповід-
но до наказу Офісу Генерального проку-
рора від 22.11.2021 року № 370 «Про осо-
бливості організації діяльності спеціалізо-
ваних прокуратур у військовій та оборон-
ній сфері» спеціалізованим прокуратурам 
у військовій та оборонній сфері (на правах 
обласних та окружних прокуратур) дору-
чено організовувати та здійснювати про-
цесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням у кримінальних провадженнях 
про кримінальні правопорушення, досу-
дове розслідування у яких проводиться 
слідчими та дізнавачами органів досудово-
го розслідування, зокрема: проти встанов-
леного порядку несення військової служ-
би (військові кримінальні правопорушен-

ня); вчинені під час виконання обов’язків 
військової служби військовослужбовцями, 
військовозобов’язаними (у тому числі ре-
зервістами, добровольцями Сил терито-
ріальної оборони Збройних Сил України 
та добровольчих формувань територіаль-
ної громади) під час проходження вій-
ськової служби та зборів, а також під час 
виконання службових обов’язків праців-
никами військових частин, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Міністерства оборони 
України, Збройних Сил України, інших 
військових формувань та органів держав-
ної влади, які комплектуються військо-
вослужбовцями; вчинені при виконанні 
службових обов’язків працівниками обо-
ронно-промислового комплексу України, 
на території розташування військових час-
тин, установ, організацій, інших об’єктів 
постійної і тимчасової дислокації сил обо-
рони, оборонно-промислового комплексу 
України та Державного космічного агент-
ства України; у сфері службової діяльнос-
ті та проти власності, об’єктом посягання 
яких є військове майно та/або кошти для 
потреб оборони; інші кримінальні право-
порушення у порядку, визначеному КПК 
України, у тому числі якщо хоча б один із 
співучасників кримінального правопору-
шення є вищезазначеним суб’єктом або 
хоча б одне правопорушення у криміналь-
ному провадженні відповідає вищевказа-
ним критеріям [8].
Під час воєнного стану держава робить 

усе можливе, щоб органи прокуратури 
України працювали належним чином, а 
також, щоб притягати до відповідальності 
тих прокурорів, котрі порушують вимоги 
законів, таким чином забезпечуючи додер-
жання вимог законності і дисциплінова-
ності в органах прокуратури. Наприклад, 
рішенням №207дп-22 від 16.11.2022 року 
Дніпровської окружної прокуратури міста 
Києва прокурора притягнуто до дисциплі-
нарної відповідальності та накладено дис-
циплінарне стягнення у виді звільнення з 
посади в органах прокуратури у зв’язку з 
перебуванням за межами держави на час 
воєнного стану і не повернення до ви-
конання службових обов’язків. Фабула 
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справи полягає в тому, що прокуратурою 
з’ясовувались причини неявки прокурора 
на роботі, також надавались відпустки без 
збереження заробітної плати, що свідчить 
про додержання трудового законодавства 
в період воєнного стану після початку по-
вномасштабного вторгнення російської 
федерації на територію України. Але цей 
прокурор прийняв рішення не поверта-
тись в Україну, поки триває війна [9]. Як 
бачимо, в умовах дії воєнного стану пи-
тання можливості звільнення прокурора 
з посади через перетин останнім держав-
ного кордону України в напрямку виїзду 
є актуальним і набуває певної гостроти у 
зв’язку з нестачею кадрів з одного боку, а з 
іншого – забезпечення гарантії діяльності 
самих прокурорів. Якщо їх перебування за 
межами території України не суперечить 
закону, то підстав для звільнення немає. 
Але якщо є зловживання, то це має тягти 
відповідальність, у тому числі і звільнення 
з роботи. 

Висновки
Виходячи з вищесказаного, варто за-

значити, що навіть у період воєнного стану 
прокурорам гарантується незалежність у 
діяльності, яка підкреслюється процедур-
ним порядком їх призначення на посаду; 
чітким окресленням їх повноважень на за-
конодавчому рівні; у разі необхідності за-
безпеченням безпеки прокурора та членів 
його сім’ї; активна діяльність прокурор-
ського самоврядування; організаційно-ма-
теріальне забезпечення діяльності; у разі 
порушення законодавства наявність чітко-
го механізму дисциплінарної відповідаль-
ності; недопустимість незаконного тиску, 
впливу на здійснення повноважень про-
курора. Щодо адміністративно-правового 
статусу органів прокуратури, то під ним 
ми розуміємо сукупність їх повноважень, 
що регулюються нормами адміністратив-
ного права, а також гарантії реалізації цих 
повноважень органів прокуратури та від-
повідальність за невиконання чи неналеж-
не їх виконання.
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 ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
STATUS OF THE AUTHORITIES OF THE 

PROSECUTOR’S OFFICE OF UKRAINE 
UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL 

STATE
This article discloses certain issues of the 

administrative and legal status of the pros-
ecutor’s offi ce of Ukraine in the conditions 
of martial law. It was determined that the 
administrative-legal status of the prosecutor’s 
offi ce of Ukraine includes the set of powers 
(rights and duties) of the prosecutor’s offi ce 
that are regulated by the norms of adminis-
trative law. Therefore, the administrative-
legal status correlates with the legal status of 
the prosecutor’s offi ce as special with general. 
The martial law introduced in our country 
Ukraine is a special legal regime that can lim-
it the constitutional rights and freedoms of 
a person and a citizen, as well as change the 
administrative and legal status of the pros-
ecutor’s offi ce in the direction of expansion, 
because the need to repel aggression against 
Ukraine and prevent the immediate threat of 

aggression plays a key role role in the activity 
of the state as a whole. 

The article also emphasizes that the pros-
ecutor’s offi ce, in conjunction with other state 
authorities, is called upon not to suspend 
their powers even in wartime. The prosecu-
tor’s offi ce is a subject of public administra-
tion, they enter into law enforcement rela-
tions, and are endowed with a whole set of 
powers, guarantees, have tasks and functions 
aimed at regulating administrative and legal 
relations. Despite the introduction of martial 
law, the prosecutor’s offi ce continues to ex-
ercise powers to protect the interests of the 
state. This article also discussed the provision 
that prosecutors, even during martial law, 
are guaranteed independence in their activi-
ties, which is emphasized by the procedural 
order of their appointment; a clear delinea-
tion of their powers at the legislative level; if 
necessary, ensuring the safety of the prosecu-
tor and his family members; active activity of 
prosecutorial self-government; organization-
al and material support of activities; in case of 
violation of legislation, the presence of a clear 
mechanism of disciplinary responsibility; in-
admissibility of illegal pressure, infl uence on 
the exercise of powers of the prosecutor.

Key words: legal status, administrative-
legal status, prosecutor’s offi ce, martial law, 
prosecutor’s guarantees.
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ÔÎÐÌÈ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ  ÊÎÍÒÐÎËÞ 
ÇÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÎÐÃÀÍ²Â Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ 

ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Метою статті є уточнення та аналіз 
форм громадського контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування в Україні. 
Проаналізовано правові акти та теорети-
ко-методологічні джерела, у яких визначено 
форми громадського контролю та їх види. 
Запропоновано класифікацію форм громад-
ського контролю за діяльністю органів місце-
вого самоврядування, яка включає: 1) подан-
ня індивідуальних чи колективних звернень 
громадян; 2) подання запитів на доступ до 
публічної інформації; 3) звернення суб’єктів 
громадського контролю до суду з позовами, 
заявами і скаргами щодо оскарження рішень 
посадових осіб чи органів місцевого самовря-
дування; 4) участь суб’єктів громадського 
контролю у роботі консультативно-дорадчих 
органів, що створюються при Раді або її ви-
конавчих органах (громадських радах, екс-
пертних комісіях тощо); тощо.
Ключові слова: громадська експертиза, 

громадська рада, громадське публічне розслі-
дування, громадський контроль, громадські 
слухання, запит, звернення, органи місцевого 
самоврядування, скарга.
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ше цього, на сьогодні форми громадського 
контролю лише фрагментарно регламен-
туються чинним законодавством, у різних 
нормативно-правових актах, враховуючи 
відсутність спеціального закону про громад-
ський контроль, що часто призводить до 
правових колізій та зниження потенціалу й 
ефективності громадського контролю за ді-
яльністю органів місцевого самоврядування 
в Україні.

Стан дослідження проблеми
Серед науковців також не сформувалася 

єдина точка зору щодо переліку та змісту 
форм громадського контролю. Деякі право-
знавці розглядають форми й методи громад-
ського контролю в сукупності, не розмежо-
вуючи ці категорії. Більш широко висвітлені 
саме форми громадського контролю. Окре-
мі питання в цьому контексті досліджували 
С.С. Вітвіцький, А.А. Коваленко, В. Купрій, 
В.В. Латишева, Н. Мартинець, С.А. Пінчук, 
О.В. Савченко, Л.М. Усаченко, С.М. Шер-
шун та інші. Проте форми громадського 
контролю за діяльністю безпосередньо ор-
ганів місцевого самоврядування в Україні 
потребують подальшого комплексного до-
слідження, розмежування й уніфікації.

Метою даної статті є уточнення та ана-
ліз форм громадського контролю за діяль-
ністю органів місцевого самоврядування в 
Україні.

Постановка проблеми
Стрімкий розвиток демократичної со-

ціальної правової держави, глобальні дина-
мічні зміни та діджиталізація суспільних й 
управлінських відносин обумовлюють необ-
хідність розвитку новітніх концептуальних 
засад громадського контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування в Укра-
їні, особливо форм його здійснення. Біль-
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Виклад основного матеріалу
Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні» від 21 травня 1997 
року № 280/97-ВР зі змінами та доповне-
ннями закріплює форми участі громадян 
у вирішенні питань місцевого значення 
такі, як: 1) місцевий референдум – форма 
вирішення територіальною громадою пи-
тань місцевого значення (будь-яке питан-
ня, віднесене Конституцією України, цим 
та іншими законами до відання місцевого 
самоврядування) шляхом прямого волеви-
явлення (ст. 7 Закону); 2) загальні збори 
громадян за місцем проживання – форма 
їх безпосередньої участі у вирішенні пи-
тань місцевого значення (Ст. 8 Закону);-
3) місцеві ініціативи – право членів терито-
ріальної громади ініціювати розгляд у раді 
(у порядку місцевої ініціативи) будь-якого 
питання, віднесеного до відання місцевого 
самоврядування (ст. 9 Закону); 4) громад-
ські слухання – право територіальної гро-
мади зустрічатися з депутатами відповідної 
ради та посадовими особами місцевого са-
моврядування і заслуховувати їх (не рідше 
одного разу на рік), порушувати питання та 
вносити пропозиції щодо питань місцевого 
значення, що належать до відання місцево-
го самоврядування (ст. 13 Закону) [1].
При цьому цей перелік не включає до 

себе громадський контроль за діяльністю 
органів місцевого самоврядування, що за 
своєю суттю також можна віднести до форм 
участі громадян у вирішенні питань місце-
вого значення, і який загалом прямо не вре-
гульовується Законом України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», що вважаємо 
суттєвим недоліком.
У проєкті За кону України «Про громад-

ський контроль» № 2737-1 від 13.05.2015 
року (знято з розгляду) пропонувалося ви-
значити «види заходів громадського конт-
ролю», зокрема, аналітичні і моніторинго-
ві дослідження діяльності об’єктів громад-
ського контролю, громадську експертизу, 
перевірку об’єкта громадського контролю 
та ін. [2]. На нашу  думку, ці «види заходів» 
за своїм змістом включають як форми, так і 
методи реалізації громадського контролю, 
не розмежовуючи останні, що вважаємо не-
припустимим.

В іншому проєкті Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо створення інституційного механізму 
здійснення громадського контролю за ді-
яльністю органів і посадових осіб місцево-
го самоврядування» № 2282 від 17.10.2019 
року пропонується внести до Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» наступні зміни, зокрема після статті 20 
додати статтю 201 «Громадський контроль 
за діяльністю органів і посадових осіб міс-
цевого самоврядування» [3]. Аналогічно 
попередньому законопроєкту недоліком 
вважаємо відсутність чіткого виокремлен-
н я та розмежування форм і методів гро-
мадського контролю за діяльністю органів 
місцевого самоврядування. Також наведе-
ний перелік не є вичерпним, передбачає 
можливість «вжиття інших заходів або ре-
алізації інших інструментів, не забороне-
них законодавством України», що усклад-
нює регламентацію громадського контр-
олю та провокує виникнення колізій під 
час його реалізації.
У наступному ж проєкті Закону України 

«Про правові та організаційні засади гро-
мадського контролю та громадського діа-
логу в Україні» № 5458 від 30.04.2021 року 
пропонується виділити наступні форми 
здійснення громадського контролю: 1) орга-
нізація та проведення громадського діалогу 
з питань діяльності об’єктів громадського 
контролю; 2) участь суб’єктів громадсько-
го контролю у роботі консультативно-до-
радчих та інших органів, які утворюються 
при органах влади; 3) подання звернень до 
органів влади; 4) розроблення проєктів за-
конодавчих та інших нормативно-правових 
актів та внесення їх для розгляду об’єктам 
громадського контролю та громадського 
діалогу та ін. [4]. Також у законопроєкті вка-
зується, що суб’єкти громадянського конт-
ролю можуть реалізовувати своє право на 
громадянський контроль у будь-якій іншій 
формі, не забороненій актами законодав-
ства, що знову ж таки ускладнює регламен-
тацію громадського контролю та провокує 
виникнення колізій під час його реалізації. 
При цьому методи громадського контролю 
окремо не виділяються й не розглядаються, 
хоча, на наш погляд, наприклад, п. 5 є саме 
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методом, а не формою здійснення громад-
ського контролю.
У методичних рекомендаціях щодо роз-

роблення Статуту територіальної громади 
зазначається, що в Статуті вказуються такі 
форми здійснення громадського контролю 
за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання та їх посадових осіб: 1) забезпечення 
органами місцевого самоврядування тери-
торіальної громади та їх уповноважени-
ми посадовими особами права кожного на 
доступ до публічної інформації в обсягах, 
передбачених актами законодавства Укра-
їни; 2) звітування голови, депутатів ради, 
старост про їх роботу згідно з вимогами 
чинного законодавства; 3) участь жителів 
територіальної громади у роботі консуль-
тативно-дорадчих органів, що створюють-
ся при Раді або її виконавчих органах; 4) 
подання індивідуальних чи колективних 
звернень громадян України та/або осіб, які 
не є громадянами України і законно пере-
бувають на її території, із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються 
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня та їх посадових осіб, заяв або клопотань 
щодо реалізації своїх соціально-економіч-
них, політичних й особистих прав і закон-
них інтересів та скарг про їх порушення; 
5) громадська експертиза діяльності орга-
нів місцевого самоврядування територіаль-
ної громади та їх посадових осіб як складо-
ва механізму демократичного управління, 
який передбачає проведення інститутами 
громадянського суспільства дослідження, 
аналізу та оцінювання діяльності органів 
та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, ефективності прийняття і виконання 
такими органами рішень, підготовку про-
позицій щодо розв’язання суспільно зна-
чущих проблем місцевого значення для їх 
урахування цими органами у своїй роботі 
(здійснюється відповідно до Порядку спри-
яння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів та посадових осіб місце-
вого самоврядування, що затверджується 
рішенням Ради); 6) використання інших 
форм, передбачених законодавством [5]. 
Цей перелік форм наразі прописаний у 
більшості статутів територіальних громад. 
Використання інших форм, передбачених 

законодавством, в подальшому не унормо-
вується та не уніфіковується.

Серед науковців теж немає одностайності у 
визначенні переліку форм громадського контр-
олю. Так, автори Енциклопедії державного управ-
ління до форм здійснення громадського контр-
олю включають соціологічні і статистичні до-
слідження, громадську експертизу, громадські 
слухання, публікації у ЗМІ, участь громадськості 
в роботі колегіальних органів, перевірку, аналіз 
звернень громадян або результатів діяльності-
[6, с. 114]. Проте вважаємо, що цей перелік 
містить не лише форми, а й методи контр-
олю (аналіз, дослідження тощо, направлені 
на збір інформації та її оцінку). М.О. Кравець 
вважає, що формами громадського конт-
ролю можуть бути: соціологічні та статистич-
ні дослідження; участь громадян у виборах, 
референдумах, зборах, місцевих ініціативах, 
громадських слуханнях; громадська експер-
тиза актів органів публічної влади та їхніх 
проєктів [7, с. 15]. Проте, на нашу думку, 
участь громадян у виборах, референдумах, 
зборах, місцевих ініціативах є згідно з чин-
ним законодавством формою участі грома-
дян у вирішенні справ місцевого значення, 
а не безпосередньо формою громадського 
контролю. І аналогічно попередньому цей 
перелік містить не лише форми, а й методи 
контролю.
О.А. Смоляр вважа є, що громадський 

контроль за органами та посадовими осо-
бами місцевого самоврядування можливий 
у таких формах: 1) громадська думка; 2) ви-
знання в судовому порядку рішень, дій чи 
бездіяльності органів, посадових осіб неза-
конними; 3) здатність до індивідуальних чи 
колективних дій протестного характеру з 
метою захисту власних інтересів; 4) агітація 
«за» чи «проти» для отримання голосів ви-
борців на виборах, місцевому референдумі 
для відкликання депутата місцевої ради [8, 
с.95]. У той же час багато форм громадського 
контролю залишилися поза увагою автора.
Наприклад, традиційною й чи не най-

першою за часом появи формою громад-
ського контролю є звернення громадян. 
Більше того, відповідно до ст. 23-1 Закону 
України «Про звернення громадян» від 2 
жовтня 1996 року № 393/96-ВР зі змінами 
і доповненнями громадяни можуть зверну-
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тися до органу місцевого самоврядування з 
електронними петиціями через офіційний 
веб-сайт органу, якому вона адресована, або 
веб-сайт громадського об’єднання, яке здій-
снює збір підписів на підтримку електро-
нної петиції [9].
В електронній петиції має бути викла-

дено суть звернення, зазначено прізвище, 
ім’я, по батькові автора (ініціатора) електро-
нної петиції, адресу електронної пошти. На 
веб-сайті відповідного органу або громад-
ського об’єднання, що здійснює збір підпи-
сів, обов’язково зазначаються дата початку 
збору підписів та інформація щодо загаль-
ної кількості та переліку осіб, які підписали 
електронну петицію. Вимоги до кількості 
підписів громадян на підтримку електро-
нної петиції до органу місцевого самовряду-
вання та строку збору підписів визначають-
ся статутом територіальної громади. Про 
підтримку або непідтримку електронної 
петиції публічно оголошується на офіцій-
ному веб-сайті головою відповідної місцевої 
ради – щодо електронної петиції, адресова-
ної органу місцевого самоврядування. Роз-
гляд електронної петиції здійснюється не-
відкладно, але не пізніше десяти робочих 
днів з дня оприлюднення інформації про 
початок її розгляду. У відповіді на електро-
нну петицію повідомляється про результати 
розгляду порушених у ній питань із відпо-
відним обґрунтуванням. У разі визнання за 
доцільне викладені в електронній петиції 
пропозиції можуть реалізовуватися орга-
ном, якому вона адресована, шляхом при-
йняття з питань, віднесених до його ком-
петенції, відповідного рішення [9]. Кожен 
громадянин може створити електронну пе-
тицію та розпочати процес збору підписів – 
для цього достатньо у відповідному розділі 
на веб-сайті органу влади авторизуватися 
та описати суть звернення (проблеми, яку 
потрібно розглянути). Електронна петиція, 
яка набрала встановлену кількість підписів, 
підлягає обов’язковому розгляду органом 
влади, відповідно до визначеного місцевою 
радою порядку [10, с.44-45].
Т.В. Панченко акцентує увагу на функ-

ціонуванні громадських рад, що існують у 
вигляді публічного органу представництва 
громадськості, експертно-консультативно-

го органу або сполучають представницькі 
та експертні функції [11, с. 276]. І.О. Сквір-
ський відмічає, що саме громадські ради 
становлять собою реальну силу, яка є вираз-
ником голосу громадськості та забезпечує 
прозорість роботи державних органів [12, с. 
16]. Окрім громадських рад, консультатив-
но-дорадчі органи можуть бути створені й 
у формі експертної комісії, консультаційної 
ради тощо при місцевій раді, виконавчому 
комітеті, виконавчих органах ради, постій-
них депутатських комісіях. О.В. Прієшкіна 
вважає, що ефективними в процесі організа-
ції громадського контролю у сфері місцевого 
самоврядування можуть бути загальні збори 
громадян за місцем проживання [13, с.96]. 
За результатами загальних зборів громадян 
прийма ється до місцевої влади колективне 
рішення з пропозиціями щодо вирішення 
проблеми. Такі рішення загальних зборів 
громадян враховуються органами місцевого 
самоврядування в своїй діяльності [10, с.44-
45].
М. Іжа та О. Радченко розглядають гро-

мадську експертизу як одну з форм громад-
ського контролю за діяльністю органів пу-
блічної влади, що є ефективним механізмом 
узгодження різноманітних (подекуди супе-
речливих) інтересів держави, територіаль-
них громад та населення із загальносоціаль-
ними потребами розвитку держави й сус-
пільства [14, с.22]. При цьому С.О. Тіщен-
кова підкреслює, що громадська експерти-
за, передусім, спрямована на визначення 
соціального ефекту управлінських рішень 
на різних рівнях і стадіях управлінського 
процесу, оцінюючи соціальні чинники й на-
слідки прийнятих рішень і використовуючи 
соціальні механізми участі громадян у гро-
мадському управлінні [15, с. 67]. Громадська 
експертиза – це інструмент, який надає пра-
во інститутам громадянського суспільства: 
1) проводити експертизу та давати оцінку 
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня; 2) оцінювати ефективність прийнят-
тя і виконання такими органами рішень; 
3) надавати пропозиції щодо вирішення 
проблем територіальної громади. Громад-
ська експертиза вигідна для громадських 
об’єднань, оскільки це доступ до інформації 
місцевої ради; спосіб зобов’язати владу роз-
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глянути пропозиції; можливість впливати та 
контролювати діяльність місцевої ради [10, 
с.44-45]. Порядок проведення громадської 
експертизи регламентується Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади» № 976 від 5 листопада 
2008 р. [16], а для органів місцевого само-
врядування носить рекомендаційний ха-
рактер, через що місцевими радами мають 
бути затверджені Положення «Про порядок 
сприяння проведенню громадської експер-
тизи діяльності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування».
В.В. Латишева важливу роль у громад-

ському контролі за діяльністю органів міс-
цевого самоврядування відводить формі 
громадських слухань. При цьому, на думку 
авторки, важливим є перелік питань, які 
можуть виноситися на громадські слухан-
ня. Як правило, у статутах територіальних 
громад передбачено заслуховування звітів 
депутатів та посадових осіб місцевого само-
врядування, обговорення найважливіших 
пробл ем місцевого значення, розгляд міс-
цевих ініціатив та обговорення проєктів 
нормативн о-правових актів місцевого само-
врядування [17]. За результатами громад-
ських слухань формується до місцевої вла-
ди колективна резолюція з пропозиціями 
щодо вирішення проблеми. Такі пропозиції 
над силаються до місцевої влади і підляга-
ють обов’язковому розгляду [10, с.44]. Про-
те у проаналізованих вище дослідженнях не 
вистачає комплексності при розгляді форм 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування.
Більш комплексний підхід до досліджу-

ваного питання демонструє С. Шлях і визна-
чає наступні форми діяльності суб’єктів гро-
мадського контролю: 1) контрольно-інфор-
мативні; 2) юрисдикційні; 3) громадська екс-
пертиза; 4) громадські слухання; 5) участь 
в управлінні державними справами [18, 
с.86-87]. О.О. Борбунюк виділяє такі форми 
громадського контролю: 1) участь суб’єктів 
громадського контролю в роботі консуль-
тативно-дорадчих органів об’єктів громад-
ського контролю; 2) подання індивідуаль-
них або колективних звернень громадян; 

3) подання запитів, зокрема, на отримання 
публічної інформації); 4) заслуховування 
звітів про результати роботи; 5) громадські 
слухання; консультації з громадськістю: 
6) публічні громадські обговорення; 7) ви-
вчення громадської думки; 8) громадський 
моніторинг; 9) громадська експертиза, зо-
крема громадська антикорупційна експер-
тиза; 10) громадські перевірки; 11) громад-
ські розслідування; 12) подання позовів до 
суду щодо призупинення або скасування 
рішень суб’єктів владних повноважень [19, 
с. 128]. Проте вважаємо, що громадський 
моніторинг чи вивчення громадської думки 
(відбувається в процесі соціологічного до-
слідження) доцільніше віднести до методів 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування.

Висновки
Отже, у результаті аналізу та узагаль-

нення чинної нормативно-правової бази та 
законопроєктів, які пропонуються, а також 
наукового доробку з питання громадського 
контролю, пропонуємо виділити такі форми 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування: 1) подання 
індивідуальних чи колективних звернень 
громадян, у тому числі у формі електронних 
петицій, із зауваженнями, скаргами та про-
позиціями, що стосуються діяльності орга-
нів місцевого самоврядування та їх посадо-
вих осіб, заяв або клопотань щодо реалізації 
прав, свобод і законних інтересів територі-
альної громади та її жителів, скарг про їх 
порушення; 2) подання запитів на доступ до 
публічної інформації у передбачених зако-
нодавством обсягах; 3) звернення суб’єктів 
громадського контролю до суду з позовами, 
заявами і скаргами щодо оскарження рі-
шень посадових осіб чи органів місцевого 
самоврядування; 4) участь суб’єктів громад-
ського контролю у роботі консультативно-
дорадчих органів, що створюються при Раді 
або її виконавчих органах (громадських ра-
дах, експертних комісіях тощо); 5) громад-
ські слухання, у тому числі заслуховування 
звітів голови, депутатів ради, старост про їх 
діяльність згідно з вимогами чинного зако-
нодавства; 6) громадська експертиза діяль-
ності органів місцевого самоврядування те-
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риторіальної громади та їх посадових осіб; 
7) громадське публічне розслідування щодо 
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня територіальної громади та їх посадових 
осіб.
Результати цього дослідження можуть 

бути корисними в подальшій науковій та 
правотворчій діяльності, зокрема, при роз-
гляді та прийняття законопроєкту як щодо 
громадського контролю в цілому, так і щодо 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування, зокрема.
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FORMS OF PUBLIC CONTROL 
OVER THE ACTIVITIES OF LOCAL 

GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE
The purpose of the article is to clarify and 

analyze the forms of public control over the 
activities of local governments in Ukraine.

The article determines that now the forms 
of public control are only fragmentarily regu-
lated by the current legislation, which often 
leads to legal confl icts and a decrease in the po-
tential and effectiveness of public control over 
the activities of local governments in Ukraine. 
The analysis was carried out of legal acts and 
theoretical and methodological sources, which 
defi ne the forms of public control and their 

types. Arguments are given that among sci-
entists there is no unanimity in determining 
the list of forms of social control. Attention is 
focused on the gaps and contradictions in de-
termining the forms of public control over the 
activities of local governments.

A classifi cation of forms of public con-
trol over the activities of local gov ernments 
is proposed, which includes the following 
types: 1) submission of individual or collec-
tive appeals of citizens, including in the form 
of electronic petitions; 2) fi ling requests for 
access to public information; 3) the appeal 
of subjects of public control to the court with 
claims, applications and complaints about ap-
pealing against decisions of offi cials or local 
governments; 4) participation of subjects of 
public control in the work of consultative and 
advisory bodies created under the Council 
or its executive bodies (public councils, ex-
pert commissions, etc.); 5) public hearings, 
including hearing reports of the chairman, 
deputies of the council, elders on their activi-
ties in accordance with the requirements of 
the current legislation; 6) public examination 
of the activities of local self-government bod-
ies of the territorial society and their offi cials; 
7) public public investigation of the activities 
of local self-government bodies of the territo-
rial community and their offi cials.

Key words: public expertise, public coun-
cil, public investigation, public control, public 
hearings, request, appeals, local governments, 
complaint.
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Самостійність слідчого була та залиша-
ється основним процесуальним інститутом, 
який встановлює статус, процедуру, проце-
суальний порядок проведення слідчих (роз-
шукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій, встановлення вини підозрюваного, визна-
чення істини в кримінальному провадженні. 
Слідчий, як сторона обвинувачення, виконує 
різні за своїм призначенням функції. З одного 
боку, він збирає фактичні дані, факти, дока-
зи вини підозрюваного. З іншого, він сприяє 
здійсненню функції захисту, оскільки пови-
нен виконувати клопотання захисника щодо 
встановлення невинуватості підозрюваного. 
Крім того, він забезпечує функцію досудо-
вого розслідування, встановлює істину. На 
підставі виконання завдань кримінального 
процесу слідчий повинен проводити досудове 
розслідування, використовуючи різні засо-
би, серед яких слідчі (розшукові) дії, негласні 
слідчі (розшукові) дії. Чинний КПК України 
обмежує процедуру та процесуальний поря-
док проведення даних дій, тому слідчий ви-
користовує свої знання, професійний підхід 
та інші можливості пізнавальної діяльності. 
Ці критерії процесуальної діяльності слідчо-
го покладені в основу його процесуальної само-
стійності та залишаються новизною у тео-
ретичних розробках вчених. 
Ключові слова: закон, досудове розсліду-

вання, слідчий, процесуальна самостійність, 
прокурор, суддя, дізнавач, доручення, вказівка, 
контроль, професіоналізм, життєдіяльність.
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Актуальність і ступінь дослідження
Кримінальний процес України з початку 

його теоретичної побудови приділяє увагу 
процесуальній самостійності слідчого. Здій-
снені шляхи щодо віднесення слідчого до 
сторони обвинувачення, розширено прак-
тичні повноваження під час проведення до-
судового розслідування, деталізовано права 
проведення слідчих (розшукових) дій, ви-
значено кваліфікації кримінального право-
порушення, оцінки доказів за законом. Ці 
положення знайшли своє відображення у 
чинному кримінальному процесуальному 
законодавстві. Однак, наступні кроки вка-
зують на теоретичні прогалини, а саме від-
сутність механізму реалізації повноважень 
слідчого в кримінальному процесі, немож-
ливість застосування його процесуальної не-
залежності. Закон, в окремих нормах пра-
ва, усуває слідчого від виконання завдань 
кримінального провадження, передає його 
права до прокурора, слідчого судді. При 
цьому, останні не мають процесуальної від-
повідальності за порушення норм закону, а 
в разі їх встановлення до відповідальності 
притягується слідчий. Теоретично встанов-
лені процесуальні повноваження слідчого 
мають, в окремих випадках, суттєві проти-
річчя з практикою досудового розслідуван-
ня кримінального провадження. 
Актуальність визначення процесуальних 

критеріїв слідчого у кримінальному прова-
дженні залишається завжди новою, потре-
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бує розробки підходів механізму зміни або 
уточнення правових норм кримінального 
процесуального законодавства, розподілу 
оперативно розшукової діяльності та проце-
суальних дій.

Мета і завдання дослідження
Чинний КПК України встановлює про-

цесуальні повноваження слідчого під час 
досудового розслідування в обмеженому 
форматі, з одного боку, слідчий має повно-
важення щодо визначення кваліфікації 
кримінального правопорушення, оцінки 
доказів за законом, а з іншого боку, його 
права обмежені процесуальними повнова-
женнями та контролем з боку прокурора. В 
окремих випадках слідчий суддя забороняє 
проведення слідчих (розшукових) дій для 
встановлення обставин кримінального пра-
вопорушення. 
Виходячи з нормативного ставлення до 

процесуальної самостійності слідчого з боку 
законодавчих ініціатив та нерозумного вне-
сення змін до чинного КПК України щодо 
процесуальної самостійності, необхідно по-
єднати теоретичні положення кримінального 
процесу та практичні норми механізму реа-
лізації проведення слідчих (розшукових) дій, 
а особливо негласних слідчих (розшукових) 
дій. Визначити прогалини закону та запропо-
нувати зміни, за якими слідчий повинен мати 
реальні процесуальні повноваження, бути не-
залежними та керуватись тільки законом.

Наукова новизна дослідження уклада-
ється в єдиному системному підході стату-
су слідчого, який встановлений на підставі 
змагального досудового розслідування. 
Теорія та практика кримінального про-

цесу пройшла кроки реформування слідчо-
го апарату, встановлення нових структур-
них підрозділів, які отримали повноважен-
ня проведення досудового розслідування. 
Закон чітко визначив елементи кваліфікації 
кримінального правопорушення та надав 
процесуальні повноваження слідчим під-
розділам, однак розробка критеріїв про-
цесуальних повноважень та самостійності 
слідчого залишилися для всіх однакові, що 
не відповідає наступним моментам та обста-
винам досудового розслідування. 

За перші часи встановлення повнова-
жень слідчого у 1864 році А.Ф. Коні писав, 
«…посада судових слідчих повинна бути 
встановлена на рівні судді. Він повинен 
мати процесуальні права, які надають йому 
повноваження незалежного судді, підкоря-
тися закону, мати право оскаржити пропо-
зиції сторони обвинувачення до суду, коли 
він з ними не згодний. Основа проведення 
досудового розслідування повинна мати чіт-
кий розподіл між оперативно розшуковою 
діяльністю поліції та процесуальними по-
вноваженнями слідчого» [15].
Ця теза залишається актуальною сьогод-

ні. Процесуальна самостійність слідчого об-
межується тільки у разі проведення слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (роз-
шукових) дій, які тимчасово встановлюють 
обмеження конституційних прав, обов’язків 
громадянина. 
Основа досудового розслідування пе-

редбачає встановлення всіх обставин кри-
мінального правопорушення та вини під-
озрюваного. Практика встановлює меха-
нізм проведення слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій, які 
повинні викривати всі елементи вчинення 
кримінального правопорушення. В основу 
проведення слідчих (розшукових) дій, не-
гласних слідчих (розшукових) дій, слідчий 
включає аспекти майстерності, своєї життє-
діяльності, порядок проведення слідчих дій 
тощо. Закон обмежує кількість слідчих (роз-
шукових) дій, негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, за допомогою яких встановлюється 
критерії істини. 
Новизна статті відображає положення 

майстерності слідчого під час досудового 
розслідування. Заборона тиску, обману до-
пускає тільки правові підходи професійної 
діяльності слідчого, його майстерність, мож-
ливість викрити підозрюваного за допомо-
гою застосування технічних засобів для пе-
ревірки показань, проведення слідчого екс-
перименту тощо.

Теоретичні розробки
Юридична література з 1864 року обго-

ворює процесуальну самостійність слідчого, 
організацію проведення досудового розслі-
дування, механізм закріплення доказів, про-
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ведення допиту підозрюваного, визначення 
основних критеріїв обвинувачення. 
Перша школа досудового розслідуван-

ня та елементи процесуальної самостійності 
слідчого, як сторони обвинувачення, була 
сформована за часи Царської Росії. 

К.Д. Анциферов, С.В. Викторский, Г.Г. Таль-
берг та ін. писали у 1865-1914 роках, що само-
стійність слідчого повинна бути встановлена 
законом, оскільки він, як сторона обвинува-
чення, проводить досудове розслідування 
незалежно, обґрунтовано, неупереджено, 
повно тощо. Його незалежність включає 
основні компоненти визначення кваліфіка-
ції обвинувачення, встановлення вини під-
озрюваного [1; 5; 21].

 Особливо зверталася увага на право слід-
чого закрити кримінальне провадження. 
Л.І. Антонов, В.Ф. Дерюжинський,-

Л.Д. Камберта ін. вказували на функцію об-
винувачення, яка не може збігатися з функ-
цією захисту. Слідчий, як одна особа, не 
може бути під час досудового розслідуван-
ня обвинувачем та захисником. Ці функції 
принципово протилежні, особливо в тому 
випадку, коли вони зосереджені під час ак-
тивної участі збирання доказів, які встанов-
люють вину підозрюваного, а не виправдо-
вують його [2; 11; 16].
Опоненти цього теоретичного положен-

ня критично ставились до висунутої тези. 
Зокрема, А.Ф. Коні висловив думку, що об-
винувальний ухил діяльності слідчого пови-
нен бути встановлений як «однобічна обви-
нувальна творчість», що проявляється в роз-
ширенні межі встановлення обставин кри-
мінального правопорушення, встановлення 
підозрюваного в кінці досудового розсліду-
вання. Крім того, учений рішуче виступав 
проти змішання процесуальних та опера-
тивно-розшукових функцій, оскільки слід-
чий у такому випадку не дотримуватиметься 
встановлених процесуальних повноважень, 
а, «змішуючи процесуальні дії з негласним 
розшуком, стає іграшкою в руках оператив-
них працівників, які не завжди мають пра-
вові основи під час виконання службових 
обов’язків та в окремих випадках особисто 
зацікавлених у спрямуванні слідства по тому 
або іншому шляху» [15].

На підставі перших теоретичних роз-
робок в Україні була створена нова школа 
процесуальних повноважень слідчого та ви-
значені її критерії на підставі застосування 
закону під час встановлення обставин кримі-
нального правопорушення. Основа юридич-
ної конструкції включає до себе систему до-
казів, визначення допустимості, належності, 
недопустимості та прийняття процесуально-
го рішення щодо вини підозрюваного. 
Можна визначити низку вчених, які вне-

сли свій вклад у розвиток процесуальної са-
мостійності слідчого, зокрема О.В. Баулін, 
О.М. Бандурка, В.В. Вапнярчук, І.С. Гала-
ган, І.В. Гловюк, В.П. Гмирко, О.В. Капліна, 
М.М.Міхеєнко, В.М. Стратонов, С.М. Ста-
хівський, О.Г. Шило та ін. [3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 13; 17; 18; 19; 23]. 
Практично всі автори були єдині у ви-

значенні основних характеристик, які по-
трібні слідчому, а саме чесність, розум, знання, 
досвід, кмітливість, спритність тощо під час 
встановлення об’єктивної істини у прова-
джені. 
Складність процесу доказування поля-

гає в тому, що факти, фактичні дані, відо-
мості про факти слідчий збирає та оцінює на 
підставі їх сукупності. Однак, оцінка доказів 
не завжди включає всі еле менти обставин 
вчинення кримінального правопорушення 
та встановлення істини. Іноді об’єктивна 
інформація не відповідає реальній  ситуації 
і формується в необ’єктивній інтерпретації. 
І.С. Галаган, М.М. Міхеєнко, С.М. Ста-

хівський, Л.Д. Удалова   та інші вказували, 
що слідчий повинен організувати всі аспек-
ти досудового розслідування таким чином, 
щоб забезпечити збирання обвинувальних 
доказів з метою встановлення особи, форму-
лювання повідомлення про підозру [7; 17; 
18; 19; 22]. 
Чинний КПК України виключив юри-

дичну конструкцію кримінального переслі-
дування у змагальному процесі, а встановив 
завдання забезпечення захисту та охорони 
прав, інтересів особи, суспільства та держа-
ви. На слідчого покладений обов’язок вста-
новлення істини у кримінальному прова-
дженні. Слідчий, виконуючи функцію досу-
дового розслідування, повинен встановити 
вину підозрюваного, якщо докази обвину-
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вачення не знайшли свого підтвердження, 
то він зобов’язаний прийняти заходи для 
реабілітації особи, відносно якої проводило-
ся досудове розслідуванн я. 

Виклад загального матеріалу
Визначаючи критерії процесуальної са-

мостійності слідчого, можна визначити на-
ступні групи. Перша група включає проце-
суальний статус слідчого. Друга – визначає 
положення збирання доказів, їх фіксацію 
криміналістичними засобами. Третя – про-
фесійність, майстерність, знання життєді-
яльності тощо. 
Перша юридична конструкція встанов-

лена ст. 40 КПК України. Статус слідчого ви-
значений на підставі його прав, обов’язків,  
зокрема: починати досудове розслідування 
за наявності правових підстав; проводи-
ти слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 
(розшукові) дії; доручати проведення слід-
чих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій відповідним оперативним 
підрозділам; звертатися за погодженням до 
прокурора та слідчого судді з клопотаннями 
про застосування заходів забезпечення кри-
мінального провадження, проведення слід-
чих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій; повідомляти за погоджен-
ням із прокурором особі про підозру; за ре-
зультатами розслідування складати обвину-
вальний акт, клопотання про застосування 
примусових заходів медичного або вихов-
ного характеру та подавати їх прокурору 
на затвердження; приймати процесуальні 
рішення щодо закриття кримінального про-
вадження за наявності підстав. 
Розглядаючи процесуальний статус слід-

чого, можна помітити, що його процесуаль-
на самостійність обмежена по-перше, проку-
рорським наглядом у формі процесуального 
керівництва, по-друге судовим контролем 
під час проведення слідчих (розшукових) 
дій. 
Процедура прокурорського нагляду 

ставить слідчого у залежність прокурора, 
який є процесуальним керівником. З одно-
го боку, закон, згідно зі ст.36 КПК України, 
надав прокурору повноваження контролю, 
з іншого, встановив нагляд, який не обме-
жений під час втручання прокурора в про-

цесуальну діяльність слідчого. При цьому 
практика знає багато випадків, коли проку-
рор надає слідчому доручення, вказівки, які 
він не може виконати, що надає можливість 
процесуальному керівнику притягнути слід-
чого до відповідальності. 
Опитування слідчих щодо процесуаль-

ного керівництва та прокурорського нагля-
ду під час досудового провадження вказує, 
що 85% вважають за необхідним обмежити 
ці функції прокурора. 15% вказують на необ-
хідність повідомлення прокурору про при-
йняття рішення щодо проведення слідчих 
(розшукових) дій, які тимчасово обмежують 
конституційні права особи. У цьому разі 
слідчий суддя складає ухвалу суду про про-
ведення слідчих (розшукових) дій. 
Судовий контроль –це правовий меха-

нізм, який забезпечує змагальність досудо-
вого розслідування. Слідчі (розшукові) дії, 
негласні слідчі (розшукові) дії, реалізується 
судом під час відкритого діалогу сторони 
обвинувачення та захисту. Суддя приймає 
ухвалу на підставі лише доказів, які вказують 
на вину підозрюваного. Слідчий на основі зі-
браних доказів повинен відстоювати перед 
судом необхідність проведення слідчої (роз-
шукової) дії чи негласної слідчої (розшукової) 
дії, та ухвалення процесуального рішення.
Не можна не звернути увагу на ст. 225 

КПК України, щодо проведення допиту суд-
дею в судовому засіданні, якщо свідок знахо-
диться під державним захистом. Практичні 
проблеми виникають у разі моменту прове-
дення допиту, оскільки слідчий повинен на-
дати слідчому судді протокол допиту, а остан-
ній має право встановити ретельність цього 
допиту. Практика знає приклади, коли після 
допиту свідка його вбивали, а суддя його не 
встиг допитати, а тому докази, які були отри-
мані під час досудового розслідування втра-
чали свою сутність (інколи належність чи до-
пустимість) на стадії судового розгляду.
Друга юридична конструкція передба-

чає проведення слідчих (розшукових) дій 
та встановлення доказів за допомогою кри-
міналістичних методів та засобів. Основою 
цих криміналістичних положень є точність 
фіксації всіх обставин кримінального право-
порушення. 
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Не можна погодитися із законодавством 
щодо складання ухвали слідчим суддею про 
проведення експертизи. З одного боку, слід-
чий суддя незалежний та не повинен брати 
участь у кримінальному переслідуванні під-
озрюваного, з іншого він контролює досудо-
ве розслідування та відповідає за точність та 
результати експертизи. 
Істотне ставлення слідчого до окремо 

встановленого доказу повинно бути визна-
чено на підставі його відповідності або не-
відповідності істині.
Стосовно до конкретного доказу пози-

ція слідчого може бути негативною або ней-
тральною. Якщо слідчий не переконаний у 
правильності того або іншого джерела до-
казів при їх оцінці, доцільно дотримуватися 
нейтральної позиції.
Друга юридична конструкція встанов-

лена ст. ст. 223 – 245 КПК України, а саме 
проведення слідчих (розшукових) дій, які 
надають фактичні дані та докази, що вка-
зують на вину підозрюваного. Уцьому разі 
слідчий повинен проводити процесуальні 
дії, фіксувати їх за допомогою технічних за-
собів та мати можливість викрити винного у 
вчиненні кримінального правопорушення. 
Криміналістика надала низку методич-

них положень, тактику проведення слідчих 
(розшукових) дій, які розроблені юридич-
ною школою юридичного університету ім.-
Я. Мудрого, зокрема В.А. Журавлем,-
В.О. Коноваловою, В.Ю. Шепітько та ін. [14; 
24]. 
Основа методики включає до себе точну 

фіксацію кримінального правопорушення. 
О.В. Баулін, Н.С. Карпов, А.Я. Дубінський, 
М.М.Міхеєнко, В.П.Шибіко, М.Г. Щерба-
ковский та інші вчені вважали, що при за-
кінченні досудового розслідування слідчий 
пред’являє підозрюваному всі докази, зна-
йомить його з матеріалами кримінального 
провадження. У цьому разі необхідно запро-
понувати, що слідчий повинен використо-
вувати тільки ту інформацію, яка відповідає 
істині. У матеріалах можуть бути протоколи 
допиту, які містить не відповідну інформацію 
до дійсності, викликану, скажемо, сумлінною 
оманою свідка. Позиція слідчого може бути 
негативною або нейтральною [3; 17; 25].

Остання юридична конструкція вклю-
чає до себе елементи професійного підходу 
вразі проведення досудового розслідування. 
Учені визначали актуальність практичного 
досвіду працівників кримінальної юстиції. 
Вони вважали, що досудове розслідування 
включає до себе не тільки професіоналізм 
слідчого, а його моральний та етичний під-
хід. 
В.О. Коновалова, В.М. Стратонов, В.Ю. 

Шепітько та інші вказували, що істотне зна-
чення в спілкуванні слідчого з підозрюва-
ним має дотримання правил етикету. При 
всій умовності ці правила відображають 
психологічні основи спілкування людей, 
їх моральні установки, деякою мірою про-
фесійно-етичні; погляди; вони полегшують 
взаємовідношення між людьми, дозволяють 
їм уникати непотрібних конфліктів, спри-
яють установленню нормальних відносин 
[14, 19, 24].

Необхідно звернути увагу на окремі мо-
менти професійної підготовки слідчого. По-
перше, авторитет слідчого залежить від його 
компетентності, підходу у спеціальних питан-
нях. Якщо при розслідуванні кримінального 
правопорушення, злочину, проступку слід-
чий не має повною мірою технічних знань, 
він повинен використовувати знання спеціа-
ліста, який допоможе йому розібратися у всіх 
виникаючих питаннях, наприклад про ви-
пуск і реалізацію неврахованої продукції, по-
рушеннях правил техніки безпеки тощо. 
Слідчий повинен не просто сформувати 

враження у підозрюваного, що він розбира-
ється в практичних питаннях, але і довести 
йому реальний стан справ чи існуючих об-
ставин. Від точного, об’єктивного, грамот-
ного підходу залежить хід та результати до-
судового розслідування. 
По-друге, істотне значення у правових 

відношеннях між слідчим та підозрюваним 
має дотримання правил етикету. Ці правила 
відображають соціальні, психологічні осно-
ви спілкування людей, їх моральні установ-
ки та деякою мірою повинні відображати 
професійні етичні погляди. Вони надають 
можливість встановити взаємовідношення 
між учасниками процесу, дозволяють уника-
ти конфліктних ситуацій, сприяють встанов-
ленню нормальних відносин. Слідчий по-
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винен враховувати, що затримання, арешт 
підозрюваного породжує напружену кон-
фліктну ситуацію, як правило, на тривалий 
час погіршує правові відносини між слідчим 
та підозрюваним, фактично породжується 
конфліктна ситуація, яка може бути як від-
критого, так і завуальованого характеру. 
Проблемними залишаються проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, до речі, 
тактика яких не в повній мірі розкривається 
в підручниках криміналістики. Тому прове-
дення цих негласних слідчих (розшукових) 
дій пропонуємо доручати оперативним під-
розділам, які мають більш досвіду під час їх 
проведення. А науковцям звернути увагу на 
внесення відповідних змін до підручників 
та коментарів Кримінального процесуаль-
ного кодексу.

Висновок
Кримінальний процес виключив по-

ложення кримінального переслідування в 
змагальному процесі. Вважається, що сторо-
ни мають рівні процесуальні права під час 
встановлення обставин кримінального пра-
вопорушення. Закон надає стороні обви-
нувачення всі елементи встановлення вини 
підозрюваного на підставі проведення слід-
чих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій. 
Слідчий має процесуальні повноважен-

ня, які врегульовані нормами права, однак 
критерії його процесуальної самостійності 
обмежені повноваженнями прокурора, слід-
чого судді, керівника органу дізнання, який 
хоч і опосередковано, а все ж може впливати 
на ті чи інші процесуальні рішення слідчого, 
а це заохочення, надання відпусток тощо. 
Окремі слідчі (розшукові) дії слідчий не 

має права проводити без погодження з про-
курором та проведення судового засідання 
слідчим суддею, який за його розглядом 
має право або скасувати проведення слідчої 
(розшукової) дій, або надати ухвалу та до-
звіл на її проведення. Пропонується встано-
вити три групи процесуальної незалежності 
слідчого. З одного боку, встановлення обме-
ження, з іншого, визначення професійного 
підходу до проведення досудового розсліду-
вання. Ці критерії необхідно врахувати під 
час внесення змін до чинного КПК України.
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CRITERIA OF PROCEDURAL INDE-

PENDENCE OF THE INVESTIGATOR
The independence of the investigator was 

and remains the main procedural institution that 
establishes the status, procedure, procedural or-
der of conducting investigative (search) actions, 
establishing the suspect’s guilt, and determining 
the truth in criminal proceedings. The investi-
gator, as a party to the prosecution, performs 
various functions according to his purpose. On 
the one hand, as an accused, he collects actual 
data, facts, evidence of the suspect’s guilt. On 
the other hand, he must perform the function 
of protection, since he must fulfi ll the request of 
the defender to establish the innocence of the 
suspect. In addition, it performs the function of 
pre-trial investigation, establishes the truth. On 
the basis of the performance of the tasks of the 
criminal process, the investigator must conduct 
a pre-trial investigation, namely investigative 
(search) actions. The current Code of Criminal 
Procedure of Ukraine limits the procedure and 
procedural order of carrying out these actions, 
therefore the investigator must use his knowl-
edge, professional approach and the basics of 
life during the pre-trial investigation. These 
criteria of procedural independence of the in-
vestigator are laid as the basis of his procedural 
independence and remain a novelty in theoreti-
cal developments of scientists. 

Key words: law, pre-trial investigation, inves-
tigator, procedural independence, prosecutor, 
judge, inquirer, commission, instruction, con-
trol, professionalism, life activity.
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ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß ÇÌ²ÑÒÓ ÏÎÍßÒ²ÉÍÈÕ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É ÒÀ ÌÎÄÅËÅÉ ÙÎÄÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß 

ÎÇÍÀÊ ÊÎËÀÁÎÐÀÖ²ÉÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

У статті зроблено спробу огляду складу 
кримінального правопорушення за ст. 111-1 
Кримінального кодексу України («Колабора-
ційна діяльність»). Визначено характерні 
особливості цього діяння (місце, обстановку, 
об’єктивну сторону), що дають змогу розме-
жувати колабораційну діяльність від суміж-
них кримінальних правопорушень. 
Однак, акцентовано увагу на проблемних 

моментах, які створюють труднощі для ква-
ліфікації цього кримінального протиправного 
діяння. Вони зумовлені наявністю оціночних, 
відносно визначених понять у диспозиції ст. 
111-1 та iнших злочинів проти національної 
безпеки України, а саме: ст. 111 («Державна 
зрада») та ст. 111-2 («Пособництво держа-
ві-агресору»). У ході дослідження працюьовано 
статистичні дані Офісу Генерального проку-
рора, Служби безпеки України та Державно-
го бюро розслідувань. Здійснено аналіз судової 
практики стосовно вирокiв за колабораційну 
діяльність у Єдиному державному реєстрі су-
дових рішень. Також розглянуто законопроєк-
ти щодо вдосконалення кримінальної відпо-
відальності за колабораційну діяльність та 
запропоновано авторські рекомендації для по-
долання законодавчих прогалин.
Ключові слова: колабораційна діяльність, 

тимчасово окупована територія, держава-
агресор, державна зрада, пособництво держа-
ві-агресору, кримінальне правопорушення.
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Виклад основного матерiалу
Як вiдомо, кримінальну відповідаль-

ність за колабораційну діяльність в Укра-
їні було запроваджено Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо встановлення кри-
мінальної відповідальності за колаборацій-
ну діяльність», який прийнято Верховною 
Радою України 3 березня 2022 року [1]. 
Об’єктивна сторона діяння полягає: 1) 

у публічному запереченні громадянином 
України здійснення збройної агресії про-
ти України, встановлення та утверджен-
ня тимчасової окупації частини території 
України; 2) у поширенні публічних закли-
ків громадянином України до підтрим-
ки рішень та/або дій держави-агресора, 
збройних формувань та/або окупаційної 
адміністрації держави-агресора, до спів-
праці з державою-агресором, збройними 
формуваннями та/або окупаційною адмі-
ністрацією держави-агресора, до невизна-
ння поширення державного суверенітету 
України на тимчасово окуповані території 
України. 
Під публічним слід розуміти поширен-

ня закликів або висловлення заперечен-
ня до невизначеного кола осіб, зокрема в 
мережі Інтернет або за допомогою засобів 
масової інформації [2]. 
Вік, з якого може наставати криміналь-

на відповідальність за вчинення колабора-
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ційної діяльності, відповідно до ст. 22 КК 
України – особі виповнилося шістнадцять 
років. За частинами 1, 2, 3, 5, 7 статті 111-1 
КК України, суб’єктом злочину є винятко-
вого громадянин України. Однак, за вчи-
нення діяння, передбаченого ч. 4 та ч. 6 
ст. 111-1 КК України, може понести відпо-
відальність також громадянин іноземної 
держави, особа без громадянства.
Суб’єктивна сторона колабораційної 

діяльності, передбаченої ч. 1 ст. 111-1 КК 
України, характеризується виною у формі 
прямого умислу. Особа усвідомлює сус-
пільно небезпечний характер свого діян-
ня. Шляхом публічного заперечення здій-
снення збройної агресії проти України, 
встановлення та утвердження тимчасової 
окупації частини України або поширення 
закликів, що спрямовані на підтримку рі-
шень чи дій держави-агресора, збройних 
формувань, окупаційної адміністрації дер-
жави-агресора, до співпраці з державою-
агресором, збройними формуваннями, 
особа цілеспрямовано завдає шкоди наці-
ональній безпеці України.
Загальним об’єктом злочину є основи 

національної безпеки України.
Поняття «національна безпека» роз-

крито у статті 1 Закону України «Про наці-
ональну безпеку України», це захищеність 
державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституцій-
ного ладу та інших національних інтересів 
України від реальних та потенційних за-
гроз [3]. Для правильної кваліфікації кри-
мінального правопорушення важливим 
є розуміння поняття «держава -агресор». 
Так, у ст. 3 Закону України «Про кінема-
тографію» визначено: «держава-агресор - 
держава, яка у будь-який спосіб окупувала 
частину території України або яка вчиняє 
агресію проти України, визнана Верхо-
вною Радою України державою-агресором 
або державою-окупантом», «органи держа-
ви-агресора - правоохоронні органи (мі-
ліція, поліція тощо), збройні сили, судові 
органи, внутрішні війська, будь-які під-
розділи спеціального призначення, орга-
ни, відповідальні за охорону та захист дер-
жавного кордону, органи, відповідальні за 
здійснення податкової та митної політики, 

органи, відповідальні за проведення дізна-
ння або досудового (попереднього) слід-
ства, прокуратура, органи, відповідальні 
за державну безпеку або безпеку вищого 
керівництва держави-агресора, підрозді-
ли, відповідальні за виконання будь-яких 
миротворчих місій, будь-які інші збройні, 
військові, воєнізовані, парамілітарні або 
інші силові формування держави-агресо-
ра, їх складові або структурні підрозділи, 
у тому числі формування, найменування 
яких не відповідають офіційним назвам, 
прийнятим у державі-агресорі, але які за 
здійснюваними функціями належать до 
будь-якого із зазначених органів чи фор-
мувань» [4]. 

27 січня 2015 року Верховна Рада Укра-
їни прийняла постанову у формі Звернен-
ня до Організації Об’єднаних Націй, Єв-
ропейського Парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської 
Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 
національних парламентів держав світу 
про визнання Російської Федерації держа-
вою-агресором [5]. 
Відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК Украї-

ни, слідчі органи безпеки здійснюють до-
судове розслідування аналізованого діян-
ня [6]. Однак, підслідність кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 111-1 
КК України слідчим органам безпеки не 
є «абсолютною». Це зумовлено тим, що          
ч. 4 ст. 216 КПК України на слідчі органи 
державного бюро розслідувань поклада-
ється обов’язок здійснювати досудове роз-
слідування кримінальних правопорушень 
стосовно широкого кола суб’єктів, здебіль-
шого, щодо службових осіб вищих органів 
державної влади. Таким чином, досудове 
розслідування щодо суб’єктів зазначених 
у ч. 4 ст. 216 КПК України на предмет їх 
причетності до вчинення колабораційної 
діяльності, покладається саме на Держав-
не бюро розслідувань (ДБР). 
Відповідно до даних, які містяться на 

офіційній веб-сторінці Офісу Генерального 
прокурора, на поточний час, зареєстрова-
но близько чотирьох тисяч кримінальних 
проваджень за ст. 111-1 КК України [7]. 
Також звертаємося до інфографіки, у якій 
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містилася інформація про те, що ДБР здій-
снює досудове розслідування бiльше 150 
проваджень за колабораційну діяльність 
[8]. На брифінгу в Military Media Center, 
речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що 
з початку війни затримано понад 700 осіб 
за підозрою у вчиненні ними колаборацій-
ної діяльності [9]. Статистика свідчить про 
те, що таке кримінальне правопорушення 
вчиняється також державними службов-
цями, суддями, працівниками правоохо-
ронних органів. 

Варто зазначити, що у Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень зна-
чна більшість ухвалених вироків (бiльше 
пiвтори сотнi) за вчинення колаборацій-
ної діяльності стосується вчинення діян-
ня передбаченого саме за ч. 1 ст. 111-1 КК 
України. Це пояснюється, зокрема, тим, 
що такий склад кримінального правопору-
шення не потребує, як правило, тривало-
го процесу збирання доказів, проведення 
експертиз із залученням вузькопрофіль-
них спеціалістів чи багаторазових судових 
засідань. По-друге, факт вчинення такого 
діяння, зазвичай, відносно не складно за-
фіксувати, отримати з показань свідків.
Частиною 2 ст. 111-1 КК України пе-

редбачено відповідальність за добровільне 
зайняття громадянином України посади, 
не пов’язаної з виконанням організаційно-
розпорядчих або адміністративно-госпо-

дарських функцій, у незаконних органах 
влади, створених на тимчасово окупованій 
території, у тому числі в окупаційній адмі-
ністрації держави-агресора [2]. 
Поняття «тимчасово окупованої тери-

торії» міститься у п. 7 ч. 1 ст. 1, а окупацій-
ної адміністрації у п. 6 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» від 15 квітня 2014 року 
[10]. 
Загальним об’єктом кримінального 

правопорушення , 
встановленого ч. 2 
ст. 111-1 КК Укра-
їни є національна 
безпека України. 
Однак, відповідно 
до диспозиції цієї 
частини, об’єктом 
є встановлений за-
конний порядок 
фун кц і о н у в а нн я 
державних органів.
Об’єктивна сто-

рона кримінально-
го правопорушення 
за ч. 3 ст. 111-1 КК 
України полягає: 1) 
у здійсненні грома-
дянином України 

пропаганди у закладах освіти незалежно 
від типів та форм власності з метою спри-
яння здійсненню збройної агресії проти 
України, встановленню та утвердженню 
тимчасової окупації частини території 
України, уникненню відповідальності за 
здійснення державою-агресором збройної 
агресії проти України; 2) у вчиненні дій 
громадянами України, що спрямовані на 
впровадження стандартів освіти держави-
агресора у закладах освіти.
Об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення за ч. 4 ст. 111-1 КК Укра-
їни проявляється: 1.) у передачі матері-
альних ресурсів незаконним збройним чи 
воєнізованим формуванням, створеним 
на тимчасово окупованій території, та/або 
збройним чи воєнізованим формуванням 
держави-агресора, та/або 2.) проваджен-
ня господарської діяльності у взаємодії з 
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державою-агресором, незаконними ор-
ганами влади, створеними на тимчасово 
окупованій території, у тому числі окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора 
[2]. Під передачею матеріальних ресурсів 
можна також розуміти проведення ремон-
ту військової техніки держави-агресора 
із заміною деталей. Такий висновок мож-
на зробити на основі матеріалів у справі-
№ 584/313/22, де було встановлено, що 
особа добровільно зголосилася провести 
такі ремонтні роботи [11]. Також необхід-
но зауважити, що передача матеріальних 
ресурсів відбувається без їх попереднього 
збору з метою передачі. Адже якщо наяв-
ні ознаки останнього, то такі дії необхідно 
кваліфікувати за ст. 111-2 КК України (по-
собництво державі-агресору). 
Об’єктивна сторона кримінально-

го правопорушення за ч. 7 ст. 111-1 КК 
України проявляється: 1) у добровільно-
му зайнятті громадянином України по-
сади в незаконних судових або правоохо-
ронних органах, створених на тимчасово 
окупованій території; 2) у добровільній 
участі громадянина України в незакон-
них збройних чи воєнізованих формуван-
нях, створених на тимчасово окупованій 
території, та/або в збройних формуван-
нях держави-агресора; 3) наданні таким 
формуванням допомоги у веденні бойо-
вих дій проти Збройних Сил України та 
інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, добро-
вольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізовувалися для захисту неза-
лежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України. 
За результатами розгляду справ-

(№ 188/155/22; № 188/621/22), було поста-
новлено обвинувальний вирок особи на-
давали допомогу незаконним збройним 
чи воєнізованим формуванням, створеним 
на тимчасово окупованій території та/ або 
збройним формуванням держави-агресора 
у веденні бойових дій проти Збройних сил 
України. Така допомога полягала у надан-
ні відомостей щодо розташування військо-
вих та техніки ЗСУ; у виявленні місцезна-
ходження цілей та подальшого їх вогнево-
го ураження [12], [13].

Об’єктивна сторона діяння, встановле-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України, полягає в: 
1) добровільному зайнятті громадянином 
України посади, пов’язаної з виконанням 
організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських функцій, у неза-
конних органах влади, створених на тим-
часово окупованій території, у тому числі в 
окупаційній адміністрації держави-агресо-
ра; 2) добровільному обранні до таких ор-
ганів; 3) участi в організації та проведенні 
незаконних виборів та/або референдумів 
на тимчасово окупованій території; 4) пу-
блічних закликах до проведення таких не-
законних виборів та/або референдумів на 
тимчасово окупованій території. 
Об’єктивна сторона ч. 6 ст. 111-1 КК 

України проявляється у формі: 1) органі-
зації та проведення заходів політичного 
характеру; 2) здійсненi інформаційної ді-
яльності у співпраці з державою-агресо-
ром та/або його окупаційною адміністраці-
єю; 3) активної участі у таких заходах. Од-
нак, усі ці дії повинні бути спрямовані на 
підтримку держави-агресора, її окупацій-
ної адміністрації чи збройних формувань 
та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України, за від-
сутності ознак державної зради. Думаємо, 
що вказана частина статті є недоопрацьо-
ваною, адже доволі важко бути встановити 
чи певні дії, у яких можуть вчинятися таке 
кримінальне правопорушення підпадають 
чи не підпадають під ознаки державної 
зради.
Вважаємо за доцільне акцентувати ува-

гу, що в більшості частин статті 111-1 КК 
України, місцем вчинення кримінального 
правопорушення є винятково окупована 
територія України (ч. 2, 4, 5, 6, 7). Отже, 
при кваліфікації кримінального правопо-
рушення необхідно враховувати обстанов-
ку вчинення кримінально-протиправного 
діяння.
Народними депутатами України за по-

передні місяці було подано декілька про-
єктів про внесення змін до статті 111-1 
Кримінального кодексу України щодо вдо-
сконалення відповідальності за колабора-
ційну діяльність. Найбільш аргументова-
ним, на наш погляд, є проєкт, внесений 
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народним депутатом Я. Юрчишиним, від 
20 липня 2022 року, №7570. Зокрема, про-
понується визначити відмінні ознаки ко-
лабораційної діяльності від інших складів 
кримінальних правопорушень державної 
зради (ст. 111 КК України) та виправдову-
вання, визнання правомірною, заперечен-
ня збройної агресії Російської Федерації 
проти України, глорифікацію її учасників 
(ст. 436-2 КК України) та від інших суміж-
них кримінальних правопорушень. Ініці-
атори також вважають за доцільне скасу-
вати ст. 111-2 КК України (пособництво 
державі-агресору), адже, на їх погляд, за-
значені у диспозиції норми прояви цього 
кримінального правопорушення є однією 
із форм колабораційної діяльності. За-
пропоновано, зокрема, і більш ґрунтовне 
розкриття у КК об’єктивної сторони ко-
лабораційної діяльності задля уникнення 
сумнівів стосовно кваліфікації такого виду 
кримінального правопорушення. Зазна-
чимо, що цим проєктом також запропоно-
вано визначити альтернативне покарання, 
ніж таке, як позбавлення права обіймати 
певні посади та займатися певною діяль-
ністю [14].
Відповідно до проєкту від 26 вересня 

2022 року, внесеним депутатом І. Фрісом, 
пропонується виключити добровільність 
як необхідну складову для притягнення 
до кримінальної відповідальності за ст. 
111-1 КК України, а також встановити 
відповідальність для осіб, які здійснюють 
професійну діяльність, пов’язану з надан-
ням послуг адвоката, аудитора, оцінюва-
ча, експерта, арбітражного керуючого, 
приватного виконавця, незалежного по-
середника, члена трудового арбітражу, 
третейського судді, а також виконання по-
вноважень нотаріуса або державного реє-
стратора чи суб’єкта державної реєстрації 
прав, або наданням інших публічних по-
слуг за законодавством держави-агресора, 
доповнивши ст. 111-1 КК України новою 
частиною [15]. Виникають сумніви стосов-
но скасування ознаки добровільності, як 
єдиної підстави до притягнення до кримі-
нальної відповідальності за колабораційну 
діяльність у відповідних частинах статті 
111-1 КК України. По-перше, на окупо-

ваній території України не існує жодних 
дієвих органів чи механізмів захисту прав 
людини і громадянина від незаконних 
дій представників держави-агресора, їх 
органів чи окупаційної адміністрації. По-
друге, стосовно осіб, що залишилися на 
окупованій території, з боку окупантів 
можуть застосовуватися способи та мето-
ди щодо втягнення до зайняття колабора-
ційною діяльністю (фізичне, психологічне, 
економічне насильство). По-третє, держа-
ва не може забезпечити абсолютну ева-
куацію цивільного населення з багатьох 
частин окупованих територій. Тому, недо-
речно притягати осіб, які були залучені до 
колабораційної діяльності через певний 
протиправний вплив на них. Стосовно іні-
ціативи доповнення ст. 111-1 КК України 
новою частиною, можемо зазначити, що 
дійсно існує така потреба. Однак, за ви-
нятком притягнення осіб, що продовжи-
ли займатися адвокатською діяльністю на 
окупованих територіях і здійснюють таку 
діяльність відповідно до законодавства 
держави-агресора. Однак, така діяльність 
повинна бути спрямована винятково на 
захист прав та інтересів цивільного на-
селення від протиправних посягань дер-
жави-агресора на таких територіях. Це 
твердження аргументуємо наявною прак-
тикою, яка мала місце впродовж 2014-2021 
рокiв на території АРК, де певна частина 
адвокатів залишилася на окупованій те-
риторії з єдиною метою - захисту прав по-
літичних в’язнів та представників крим-
ськотатарського народу. Наявність прав, 
якими володіють адвокати відповідно до 
федерального закону Російської Федерації 
«Про адвокатуру і адвокатську діяльність» 
від 26 квітня 2002 року, принаймні надає 
змогу вжити заходiв для покращення ста-
новища осіб, що піддаються пересліду-
ванню з боку держави-агресора чи окупа-
ційних адміністрацій. Згідно з ч. 1 ст. 18 
федерального закону Російської Федерації 
від 15 липня 1995 року «Про утримання 
під вартою підозрюваних та обвинуваче-
них у вчиненні злочинів»: «Підозрюваним 
та обвинуваченим надаються побачення із 
захисником з моменту фактичного затри-
мання. Побачення надаються наодинці та 
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конфіденційно без обмеження їхньої кіль-
кості та тривалості. Побачення надаються 
захиснику по пред’явленні посвідчення 
адвоката та ордера. Вимога в адвоката 
інших документів забороняється...» [16]. 
Отже, адвокат зможе дізнатися, зокрема, 
про стан психічного чи фізичного здоров’я 
особи та умови його тримання.

Висновки
Можемо стверджувати, що запрова-

дження кримінальної відповідальності за 
колабораційну діяльність було нагальним 
та необхідним в умовах сьогодення, коли 
Україна щодня стикається з реальними за-
грозами національної безпеки. Криміналь-
не законодавство щодо притягнення осіб 
до відповідальності за колабораційну ді-
яльність - потребує доопрацювання. Воно 
має полягати у більш чіткому викладі видів 
та форм у яких може вчинятися об’єктивна 
сторона аналізованого діяння. Також у 
зв’язку з наявністю суміжних за змістом 
складiв кримінальних правопорушень, а 
саме: державна зрада (ст. 111 КК України) 
та пособництво державі-агресору (ст. 111-2 
КК України) – доречно змістовно розкрити, 
у яких формах можуть вчинятися ці кримі-
нальні правопорушення. Це якісно вплине 
на стан правової кваліфікації кримінальних 
правопорушень проти основ національної 
безпеки України органами досудового роз-
слідування, а також судами при здійсненні 
судочинства. Варто наголосити, що вітчиз-
няне кримінальне, кримінальне процесу-
альне законодавство вчасно й симетрично 
реагує на ті виклики та реалії часу, що сто-
суються сфери притягнення до криміналь-
ної відповідальності за злочини, якi посяга-
ють на національну безпеку держави.
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SUMMARY 
Due to the ongoing full-scale russian invasion 

which began on February 24, 2022 such a 
phenomenon as wartime collaboration aross in the 
occupied territory of Ukraine. This article revies 
the element of an offense under Art. 111-1 of 
the Criminal Code of Ukraine which establishes 
criminal liability for commitment collaborationism.

Criminal legislation of Ukraine does not 
consider wartime collaboration as an element of 
a high treason. On the contrary, such an act is 
singled out into separate criminal offence, namely 
collaborationism (Art. 111-1). However, due to 
the abstract determination of some articles of the 
Criminal Code of Ukraine, problems arise in the 
criminal-legal qualifi cation of certain components 
of crimes against the foundations of the national 
security of Ukraine. Despite this, an attempt was 
made to distinguish collaborationism from treason 
(Art. 111) and assistance to the aggressor state 
(Art. 111-2).

Statistical data of the Offi ce of the General 
Prosecutor, the Security Service of Ukraine and the 
State Bureau of Investigation was evaluated. A 
brief analysis of the existing court practice contained 
in the Unifi ed State Register of Court Decisions 
was carried out. Also, draft laws on improving 
criminal liability for wartime collaboration were 
considered and the authors proposed their own 
approaches and recommendations for overcoming 
existing legislative gaps. 
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ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß

Авторы статьи излагают правовые 
основы и перспективы развития криминалис-
тики, судебной психологии и уголовного про-
цессуального права в свете правовой реформы 
в Украине. Рассматриваются особенности 
рефлексивной деятельности следователя (де-
тектива) при проведении досудебного рассле-
дования уголовных правонарушений. Пре-
доставляется на рассмотрение и обсуждение 
собственная (авторская) методология реше-
ния ряда проблемных ситуаций, которые 
могут возникнуть в практической деятель-
ности работника правоохранительных орга-
нов Украины. Обосновывается необходимость 
эффективного сотрудничества работников 
правоохранительных органов, специалистов 
в области криминалистики и судебной психо-
логии с целью качественного и объективного 
выполнения задач уголовного производства, 
соблюдения общих принципов уголовного про-
цесса и улучшения инновационной политики 
Украины в целом. Авторами определен и пре-
доставлен собственный перечень правовых по-
зиций и техника возможного противостояния 
процессуально-правовым приемам и уловкам 
подследственного. Раскрывается значение и 
дается оценка этим новеллам в системе пра-
ва, криминалистики, судебной психологии и 
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уголовного процесса в целом. Сделаны выводы 
и даны рекомендации относительно согласо-
ванного применения норм действующего за-
конодательства в практической деятельнос-
ти следователя, детектива и криминалиста. 
Обращено внимание на необходимость даль-
нейшего научного сотрудничества ученых, 
специалистов в области материального и про-
цессуального права.
Ключевые слова: детектив, допрос, этапы, 

рефлексия, следователь, тактика, уголовный 
процесс, уголовное производство, кримина-
лист, правоохранительные органы, психоло-
гия.

Постановка проблеми та аналіз 
останніх досліджень та публікацій
Діяльність з розкриття, розслідування 

та попередження кримінальних правопору-
шень пов’язана з вирішенням завдань, що 
вимагають знання не тільки криміналісти-
ки, кримінального права та процесу, але й 
психології.
Вивченням психологічних закономір-

ностей, що лежать в основі поведінки учас-
ників кримінального судочинства, та роз-
робкою психологічних рекомендацій, що 
використовуються у боротьбі зі злочинніс-
тю, займається криміналістика та судова 
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психологія. Проведений аналіз науково-
теоретичної літератури показав, що вчені 
та практики (Тацій В.Я., Тертишник В.М., 
Погорецький М.А., Удалова Л.Д., Цимбал 
П.В. та інш.) неодноразово досліджували 
питання процесуально-правової діяльності 
працівників органів досудового розсліду-
вання в цілому та їх окремі аспекти зокрема. 
Проте розгляд рефлексійного аспекту ді-
яльності слідчого (детектива) вимагає свого 
детального дослідження та аналізу, оскільки 
цей вид службової діяльності не уявляється 
можливим без суворого дотримання норм 
Конституції України та процедури закон-
ності. У цьому і полягає актуальність про-
блеми.

Мета статті — у цій статті ми поставели 
за мету розглянути окремі науково-прак-
тичні питання криміналістичної тактики 
та пов’язаної із нею психології досудового 
розслідування, які мали місце на практиці; 
розкрити авторську позицію в тлумаченні 
науково-теоретичних питань рефлексив-
ної діяльності слідчого (детектива), а також 
окреслити правове вирішення питань, що 
виникають у практичній діяльності праців-
ників органів досудового розслідування, 
експертів, криміналістів, психологів для 
якісного та об’єктивного виконання завдань 
кримінального провадження, дотриманні 
законності при встановленні обставин, які 
підлягають доказуванню в кримінальному 
провадженні, та, як наслідок, - покращити 
інноваційно-правову політику України вза-
галі.

Виклад основного матеріалу
З психологічної точки зору розсліду-

вання становить процес психічної взаємодії 
працівника органів досудового розслідуван-
ня (слідчого, детектива, дізнавача) та учас-
ників кримінального провадження. Провід-
на роль у ньому належить інтелектуальній 
діяльності слідчого (детектива), яка супро-
воджує та спрямовує його практичну пове-
дінку.
Інтелектуальна праця слідчого знахо-

дить найбільш узагальнений вираз у версіях 
та планах. Перше - є уявне відображення 
можливих дій злочинця та інших обставин, 

з приводу яких ведеться розслідування. 
Друге – уявний відбиток власних дій слідчо-
го (детектива), запланованих на з’ясування 
цих обставин та виконання інших завдань 
розслідування.
Вочевидь, що зміст плану розслідуван-

ня визначається характером версій, хоча 
планування можливе й тоді, коли версій 
вже не існує, усі обставини кримінально-
го провадження (справи) достовірно вста-
новлені, але на слідчого (детектива) чекає 
ще більший обсяг роботи, у тому числі не 
пов’язаної з побудовою та перевіркою вер-
сій (наприклад, вчинення процесуальних 
дій та прийняття управлінських рішень, які 
направлені на відшкодування збитків, які 
завдані правопорушенням, систематизація 
матеріалів кримінального провадження та 
ознайомлення з ними учасників процесу, 
складання обвинувального акту, можливі 
профілактичні заходи та ін.) 
У зв’язку з вище викладеним, ми наво-

димо авторське визначення планування як 
уявний процес, що визначає порядок, послі-
довність та очікувані результати майбутніх 
дій. З психологічної точки зору, плануван-
ня майбутньої діяльності полягає в тому, що 
людина подумки намічає шляхи, способи, 
засоби та терміни виконання певних дій, які 
вирішують окремі завдання та призводять 
зрештою до досягнення поставленої мети. 
Таким чином, у процесі планування попе-
редньо створюється діяльність в уявленнях, 
яка пізніше здійснюється у реальних діях.
Таким чином, планування – це переду-

мова будь-якої свідомої діяльності, необхід-
на умова ефективної організації праці. Без 
планування неможливе й розслідування 
кримінальних правопорушень.
Проте далеко не всі дії, що намічаються, 

можуть плануватися. Незнайома слідчому 
(детективу) діяльність, навіть якщо він щось 
уявляє чи припускає щодо неї, не плануєть-
ся. Так, якщо слідчий (детектив) не знайо-
мий з технологією виробництва цегли, він 
позбавлений можливості планувати будь-які 
заходи, пов’язані з дослідженням у цій галу-
зі. Не плануються також і добре засвоєні дії, 
що закріпилися в навичках та доведенні до 
свідомого автоматизму. Вони просто позна-
чаються.
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Однак дуже багато ситуацій складається 
таким чином, що майбутні дії відомі слідчо-
му (детективу), але в них є елементи новиз-
ни та неясності, які необхідно обміркувати, 
намітити певне рішення, вибрати найкра-
щий варіант поведінки, систему тактичних 
прийомів, пристосуватися до наявних умов 
та обставин. Чим менше майбутня діяль-
ність забезпечена необхідними даними, чим 
більше прогалин в інформації про умови, 
у яких доведеться діяти слідчому (детекти-
ву), тим важче намітити конкретний план. 
У таких випадках доводиться передбачати 
більш загальні схеми, які допускають кіль-
ка варіантів дії залежно від обстановки, що 
склалася. У таких випадках може бути на-
мічена загальна лінія поведінки – стратегія 
про те, щоб тактика окремих операцій та 
прийомів ставала зрозумілою та уточнюва-
лася під час їх виконання у міру надходжен-
ня інформації.
При цьому обов’язковою стороною пси-

хічної діяльності слідчого (детектива) є само-
контроль. Він полягає в тому, що слідчий (де-
тектив), враховуючи мету та намічений план 
роботи, стежить за своїми діями та їх резуль-
татами, зіставляє їх з тим, що планувалося 
та передбачалося досягти, та на цій основі 
спрямовує свою діяльність. Зв’язок самокон-
тролю з регулюванням своїх дій базується 
на обліку та самообліку виконуваної роботи, 
стійкій увазі та спостереженні за її перебігом, 
своєчасній реакції на зміну ситуацій, допуще-
ні помилки та небажані відхилення, система-
тичній оцінці отриманих результатів.

 Контроль та самоконтроль забезпечу-
ється Конституцією України [1], Криміналь-
ним кодексом України [2] та кримінальним 
процесуальним законодавством – Кримі-
нальним процесуальним кодексом України 
[3], зокрема встановленим у ньому поряд-
ком провадження слідчих (розшукових) дій, 
оформлення протоколів. Деякі контрольні 
операції, безпосередньо включені до вико-
навчої діяльності, є тактичними прийомами 
слідчих (розшукових) дій (наприклад, кри-
міналістичні правила зобов’язують під час 
обшуку чи огляду регулярно стежити за по-
внотою і ретельністю пошуків [4]).
Проте, поряд з такими безпосереднім 

(супроводжуючим) самоконтролем, здій-

снюваним у ході слідчої (розшукової) дії, 
для його коригування необхідний самокон-
троль як самостійна операція, що здійсню-
ється для регулювання подальших дій. Ця 
розумова робота, тісно пов’язана з оцінкою 
доказів, повинна мати характер поточний 
(при осмисленні та оцінці матеріалів розслі-
дування), періодичний (через певні проміж-
ки часу з запобіжною метою) та епізодич-
ний (після виконання вузлових завдань при 
зміні ситуацій та оперативної обстановки у 
справі). Зазначеним забезпечується ефек-
тивність практичної діяльності слідчого (де-
тектива).
Зокрема, ми визначаємо критерії ефек-

тивності практичної дії як дії, ефективність 
якої охоплює всю сукупність позитивних 
ознак роботи, зокрема результативність (до-
сягнення поставленої мети), продуктивність 
(максимальна кількість результатів праці), 
правильність (точність, відповідність вста-
новленим приписам), надійність (висока 
ймовірність досягнення потрібних резуль-
татів цим способом) та, нарешті, економіч-
ність. Останнє, на наш погляд, дуже об’ємне 
поняття, що включає економію сил, коштів 
та, головне, часу.
Слідчим (детективом) по-різному може 

вирішуватися завдання, яке постало перед 
ним: в одному випадку потрібний результат 
досягається двома-трьома слідчими (розшу-
ковими) діями, в іншому – завдяки величез-
ній витраті енергії, допиту великої кількості 
людей, вивченню багатьох документів тощо. 
Вочевидь, другий шлях не є оптимальним 
за наявності першого, якщо досягнутий ре-
зультат буде задовольняти та відповідати 
тим самим обов’язковим вимогам.
Досягнення максимальної ефективності 

як вихідна вимога слідчо-криміналістичної 
тактики передбачає детальне врахування 
всіх психологічних особливостей скоєного 
кримінального правопорушення, встанов-
лення та дослідження аспектів та нюансів 
кримінальної справи, яка розслідується, 
осіб, як беруть у ній участь, процесуальної 
та оперативної обстановки, що складаєть-
ся на тому чи іншому етапі розслідування. 
Сукупність цих факторів визначає вибір на-
лежного способу дій та утворює поняття : 
«Тактична ситуація».
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На нашу думку, тактичні ситуації можуть 
мати конфліктний чи безконфліктний ха-
рактер.
Безконфліктна ситуація характеризу-

ється повним чи частковим збігом інтересів 
учасників взаємодії, відсутністю протиріч у 
цілях, до досягнення яких спрямовані їхні 
зусилля на цьому етапі розслідування. Таке 
становище складається, коли слідчий (де-
тектив) має справу з сумлінним учасником 
процесу, готовим повідомити всі необхідні 
відомості або виконати необхідні дії (напри-
клад, впізнати об’єкт, що розшукується, ви-
дати необхідний документ). У цьому випад-
ку основним тактичним завданням є збере-
ження безконфліктного характеру відносин 
та надання посильної допомоги іншій сторо-
ні у виконанні зазначених дій (наприклад, 
пригадування забутих фактів, відшукання 
необхідної речі тощо).
Ситуації конфліктів різної діяльності та 

гостроти виникають тоді, коли між учасни-
ками процесу складаються відносини су-
перництва та протидії. У ході розслідуван-
ня такі відносини найчастіше складаються 
між слідчим (детективом), з одного боку, 
те недобросовісним зацікавленим у справі 
свідком або потерпілим, а також недобро-
совісним підозрюваним, який може бути 
винним – з іншого. Відомо, наприклад, що 
деякі помилково запідозрені чи притягнуті 
до кримінальної відповідальності люди оби-
рають позицію (лінію поведінки), що утруд-
нює встановлення істини, а інколи з тих чи 
інших мотивів свідомо заважають у цьому 
слідчому (детективу).
Для конфлікту типове таке становище, 

коли сторони не лише об’єктивно прагнуть 
до протилежних цілей, але й, знаючи про 
це, під час планування своїх дій враховують 
можливі дії протилежної сторони, взаємно 
створюють труднощі та перешкоди, щоб ви-
грати. 
Таким чином, ми вважаємо за доцільне у 

дослідженні конфліктів, властивих процесу 
розслідування, розрізняти дві сторони: зо-
внішню та внутрішню. 
З зовнішньої сторони конфлікт стано-

вить  реальне суперництво двох сил, сво-
єрідну протидію один одному учасників 
справи.

З внутрішньої сторони конфлікт по-
стає перед нами, по-перше, як певний 
взаємозв’язок суб’єктів, які приймають, по-
відомляють та використовують інформацію 
один про одного, і, по-друге, як двостороннє 
вирішення взаємопов’язаних та взаємовизна-
чальних розумових завдань, що лежать в осно-
ві поведінки супротивників і спрямовують хід 
реальної боротьби.
Особа, яка вчинила кримінальне право-

порушення, враховуючи можливість вико-
ристання слідчим (детективом) тих чи ін-
ших способів та прийомів, намагається ство-
рити труднощі у їх застосуванні, ухилитися 
від відповідальності (приховати істину).
У свою чергу, слідчий (детектив), враховую-
чи можливі способи скоєння та приховуван-
ня правопорушення, намагається встанови-
ти факти, що приховуються, нейтралізувати 
опір зацікавлених осіб, забезпечити пока-
рання винного.
Таким чином, учасник кожної сторо-

ни прагне міркувати за іншого. При цьому 
успіх залежить від повноти знань про свого 
суперника. 
Щоб успішно, розумно та правомірно 

впливати на людей, потрібно знати та вра-
ховувати складні психічні закономірності, 
що визначають позицію учасників проце-
су, та насамперед тих, хто явно чи незримо 
протистоїть слідчому (детективу).
У психологічному аналізі конфліктних 

ситуацій розслідування на перший план ви-
сувається питання про те, як міркують та 
приймають рішення суперники. У психоло-
гії така розумова робота позначається термі-
ном «рефлексія», тобто роздум, пов’язаний з 
імітацією думок і дій супротивника та аналі-
зом власних міркувань та висновків.
Рефлексія (від лат. refl exio  – «повертаю-

ся назад») –  метод самоаналізу знань і вчин-
ків, їх значень та меж [5].
Якщо слідчий (детектив) перевершує 

злочинця у рефлексії, він, відтворивши по-
думки хід його міркувань та їх результат, 
передбачить та ухвалить відповідні рішен-
ня щодо перешкоди в реалізації криміналь-
но протиправних задумів і запобіганню дій 
злочинця, вчинить дії з його затримання. 
Але може статися і так, що правопорушник 
«переграє» слідчого (детектива) у цьому 
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«змаганні», точніше та на вищому рівні імі-
туючи рішення свого супротивника.
Перевага у рефлексивних міркуваннях 

дозволяє слідчому (детективу) не лише пе-
редбачати поведінку свого суперника, регу-
люючи при цьому й свою власну поведінку, 
але й активно впливати на його роздуми, 
формуючи підстави у прийнятті бажаного 
для слідчого (детектива) рішення. 
Для цього в типових ситуаціях можуть 

бути застосовані наступні методи (нами за-
пропоновано авторське рішення зазначе-
них ситуацій):

- формування у підслідного (також мають-
ся на увазі й інші особи, які протидіють слід-
чому) справжнього уявлення про обстановку 
та умови, у яких цій особі доведеться діяти, 
шляхом передачі інформації про реальні об-
ставини, які здатні вплинути на неї необхід-
ним для слідчого (детектива) чином. Напри-
клад, повідомлення підслідному, який пере-
буває на волі, про арешт співучасника з метою 
спонукати його до відмови від продовження 
кримінально протиправної діяльності;

- формування у підслідного помилково-
го уявлення про ті обставини, знання яких 
могли б призвести до небажаних для слідчо-
го (детектива) рішень та дій. Тут мається на 
увазі залишення особи у необізнаному стані 
щодо наявних у слідчого (детектива) дока-
зів чи, навпаки, створення перебільшеного 
уявлення щодо їх обсягу та процесуально-
доказової ваги тощо.

- формування у підслідного цілей, які 
певною мірою, збігаючись з цілями слідчо-
го (детектива), будуть спонукати особу до 
компромісних рішень та дій. Йдеться, на-
приклад, про спонукання до добровільно-
го відшкодування завданих підозрюваним 
збитків; 

- формування у підслідного таких цілей, 
спроба досягнення яких поставить його 
у невигідне становище. Цей метод має ха-
рактер пастки. Так, слідчий (детектив) опо-
середкованим шляхом формує намір, який 
може викрити винного в результаті його 
реалізації, наприклад, бажання передати 
повідомлення співучаснику (що призведе до 
видачі зв’язку з ним).

- спонукання підслідного до бажаного 
для слідчого (детектива) способу дій. На-

приклад, слідчий (детектив) свідомо «підда-
ється» на певні хитрощі правопорушника, 
внаслідок чого той на деякий час закріплює 
вдалий образ дії, а слідчий (детектив) у ви-
рішальний момент (при допиті, обшуку чи 
іншому заході) використовує це;

- формування у підслідного помилково-
го уявлення про цілі окремих дій слідчого 
(детектива). У цих випадках слідчий (детек-
тив), здійснюючи ту чи іншу дію, створює у 
зацікавлених осіб враження, що робить він 
це нібито не з тією метою, яку переслідує 
насправді, завдяки чому справжня мета, не 
зустрічаючи на своєму шляху спротиву, до-
сягається без перешкод;

- створення перешкод для правильної 
оцінки зацікавленими особами справжньої 
мети слідчого (детектива). Оскільки слід-
чий (детектив) не завжди може приховати 
від причетних до справи осіб свої наміри, 
то виконувати необхідні дії йому часом ви-
гідніше таким чином, щоб висновок про їх 
цілі був багатозначним, допускав безліч тлу-
мачень. Тоді протистояти всім можливим 
задумам слідчого (детектива) стає важко, а 
тому потрібна йому мета досягається лег-
ше, наприклад, відшукуючи важливий для 
провадження документ, слідчий (детектив) 
оглядає та вилучає велику кількість різної 
документації;

- формування у зацікавлених осіб помил-
кового уявлення про непоінформованість 
слідчого (детектива) щодо справжніх цілей, 
які вони переслідують. Так, знаючи про 
інсценування крадіжки з проникненням зі 
складу, слідчий (детектив) вдає, що ні в чому 
не підозрює матеріально відповідальну осо-
бу та приймає її спроби направити розслі-
дування хибним шляхом за щиру допомогу;

- формування у підслідного помилкового 
уявлення про непоінформованість слідчого 
(детектива) щодо помилковості висунутих 
пояснень та наданих доказів. Знаючи, на-
приклад, про фальшивість документа, який 
реабілітує особу правопорушника у певній 
ситуації, слідчий (детектив) вдає, що сприй-
має та оцінює його як справжній та «добро-
якісний»; це спонукає винного не вдаватися 
до інших хитрощів;

- формування у підслідного наміру ско-
ристатися невигідними засобами протидії 
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розслідуванню. Так, маючи безперечні до-
кази перебування підозрюваного на місці 
кримінального правопорушення, слідчий 
(детектив) не перешкоджає спробам винно-
го створити собі уявне алібі або, маючи в 
своєму розпорядженні документ, що викри-
ває, допускає знищення правопорушником 
його копій та використовує цей факт у від-
повідний момент.
У зазначених нами типових ситуаціях 

кожен із «партнерів» розглядає себе, опера-
тивну обстановку та інформацію, що надхо-
дить, не тільки з власної точки зору, але й 
з точки зору свого «супротивника». Можна 
сказати, що тут діють начебто два слідчих 
(детективи): один – реальний, інший – той, 
який існує у свідомості підслідного. Перший 
прагне сформувати у підслідного бажане 
уявлення про себе, про свою обізнаність, за-
думи, цілі, обставини справи та наявні дока-
зи та таким чином направити його поведін-
ку. До того ж прагнуть і протидіючі слідчо-
му (детективу) особи. Тому виграє той, хто 
правильніше відображає реальну обстанов-
ку та оцінює наявну інформацію, глибше 
знає свого суперника, краще вловлює хід та 
результати його міркувань.
Протидія, яка здійснюється зацікавлени-

ми особами, з метою виграти поєдинок або 
не дати «перемогти» слідчому (детективу), 
може бути пасивною (ненадання допомо-
ги, невиконання необхідних дій, неповідо-
млення запитуваних відомостей, невидача 
шуканих предметів, неявка за викликом, за-
мовчування) чи активною (дача неправдивих 
відомостей, обман, приховування та знищен-
ня необхідних предметів, ухилення від явки, 
створення інсценувань та псевдодоказів, 
підбурювання до повідомлення завідомо не-
правдивих свідчень, схиляння до непокори 
та прямий опір слідчому (детективу)).
Ми вважаємо, що для подолання проти-

дії слідчому (детективу) необхідно доскона-
ло володіти технікою боротьби, маючи на 
увазі як методи, якими допустимо користу-
ватися в процесі розслідування, так і нело-
яльні прийоми та хитрощі, яким потрібно 
вміти протистояти. 
Вони зводяться до наступного (ми на-

водимо авторське бачення останніх на при-
кладі п’ятнадцяти можливих позицій):

1) зосередження та забезпечення пере-
ваги своїх сил та засобів для вирішального 
зіткнення. Стосовно слідчо-криміналістич-
ної тактики це означає, наприклад, нако-
пичення доказів, аргументів і контрдоказів 
для вирішального допиту; 

2) роздроблення сил та засобів «супро-
тивника». Це досягається, наприклад, роз-
палюванням конфлікту між співучасниками 
кримінального правопорушення; 

3) створення умов, які ускладнюють до-
сягнення цілей протилежній стороні та які 
полегшують реалізацію своїх планів. Так, 
шляхом відсторонення підозрюваного від 
посади обмежується його можливість пере-
шкоджати розслідуванню;

4) використання сил та засобів «супро-
тивника» у своїх цілях. Як слідує з практи-
ки, зокрема, значно полегшується розсліду-
вання, якщо слідчому (детективу) вдається 
скористатися аргументацією супротивника 
або перетворити його посібника на свого 
союзника, який буде активно допомагати у 
встановленні істини; 

5) нанесення «удару» в найбільш уразли-
ве чи найважливіше місце, наприклад вста-
новлення помилковості та спростування 
основного аргументу захисту чи спонукання 
до дачі відвертих показань керівника зло-
чинної групи; 

6) створення резервів для заміни сил та за-
собів, що вибули з ладу. З цією метою слідчий 
(детектив) не пускає в хід усі наявні аргументи, 
а залишає «в запасі» певні докази, які можуть 
стати вирішальними в критичний момент;

7) попередження подій. Усе робити за-
здалегідь, поки це можливо чи не дуже важ-
ко, попереджати в усьому правопорушника 
- одне з основних правил слідчо-криміналіс-
тичної тактики. Наприклад, краще своєчас-
но закрити можливі канали збуту викраде-
ного майна, ніж потім розшукувати це май-
но під час його реалізації;

8) ухилення від зіткнення у невигідних 
умовах при несприятливому співвідношен-
ні сил та засобів. Іноді доцільно затримати 
проведення якоїсь слідчої (розшукової) дії 
до зручнішого моменту, ухилитися від дис-
кусії через неповноту наявних даних, нада-
ти можливість висловитись підозрюваному, 
не вступаючи з ним у полеміку;
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9) спонукання «супротивника» до дій у 
скрутній для нього обстановці при ослабле-
них силах. Так, позбавляючи правопоруш-
ника, який переховується, надійного при-
тулку, слідчий (детектив) змушує його хова-
тися без документів, у ненадійних укриттях; 

10) попередження «супротивника» про 
існування загрози застосування до ньо-
го небажаних йому процесуальних дій та 
пов’язаних із цим наслідків. Наприклад, по-
передження про застосування заходів про-
цесуального примусу (приклади з практики 
підтверджують, що у багатьох випадках це 
виявляється ефективнішим засобом, ніж за-
стосування таких заходів у дійсності);

11) збирання інформації про сили, засо-
би та плани «супротивника», а також при-
ховування інформації та дезінформація, що 
призводять його до практичних помилок; 

12) використання фактора раптовості та 
непідготовленості «супротивника» до оборо-
ни. Несподіваність слідчих (розшукових) дій 
та інших заходів, раптовість пред’явлення 
доказів, захоплення зненацька вносять де-
зорганізацію в психічні процеси зацікавле-
них осіб та викликають недоцільні з їхньої 
точки зору вчинки. Іноді й навмисне нера-
ціональний образ дій слідчого (детектива) 
може порушити розрахунки зацікавленої 
особи, збити її з пантелику;

13) застосування невідомих протилежній 
стороні методів та засобів. Знаючи, як про-
тистояти прийомам та методам розслідуван-
ня, підслідний губиться перед невідомими 
йому методами, незнайомими науково-тех-
нічними засобами; 

14) синхронізація дій, одночасні «удари» 
за кількома напрямами. Це правило реалі-
зується у процесі розслідування, наприклад, 
шляхом групового обшуку та затримання, 
одночасного допиту низки пов’язаних між 
собою осіб, паралельної перевірки низки 
суттєвих обставин провадження тощо;

15) вплив на моральну та емоційну сфе-
ри противника, що викликає невигідний 
для нього ефект, схиляє до відмови чи при-
пинення небажаних для слідчого (детекти-
ва) дій, а також спонукає до належної пове-
дінки.
Отже, вплив на психіку осіб, які беруть 

участь у справі, один із невід’ємних елемен-

тів діяльності слідчого (детектива). Теоре-
тики і практики кримінального процесу та 
криміналістики часто обходять це мовчан-
ням, а іноді навіть висловлюють думку про 
неприпустимість будь-якого психічного 
впливу з боку слідчого (детектива). З нашої 
точки зору, необґрунтованість такої позиції 
очевидна. Тому що слідчий (детектив) по-
стійно впливає на людей своїми владними 
приписами, виховними заходами, засоба-
ми процесуального примусу. Без цього не-
можливе вирішення завдань кримінального 
провадження, які визначені законодавцем 
у статті 2 Кримінального процесуального 
кодексу України [3]. Складність, на нашу 
думку, полягає в тому, щоб визначити, які 
форми впливу припустимі, правомірні та 
які з них є проявом психічного насильства, 
що несумісне з принципами кримінального 
процесу.
Зважаючи на наявність недоліків у 

цій сфері процесуально-правової та кри-
міналістичної діяльності вважаємо за 
актуальні подальші дослідження відпо-
відної спрямованості, адже останні ство-
рюватимуть перспективи теоретичних та 
практичних напрацювань та сприятимуть 
розв’язанню проблемних питань на цьо-
му напрямку.
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АНОТАЦІЯ 
Автори статті викладають правові осно-

ви та перспективи розвитку криміналісти-
ки, судової психології та кримінального про-
цесуального права в світлі правової реформи 
в України. Розглядаються особливості ре 
флексійної діяльності слідчого (детектива) 
при проведенні досудового розслідування кри-
мінальних проваджень. Надається на розгляд 
та обговорення загалу власна (авторська) ме-
тодологія вирішення ряду проблемних ситуа-
цій, які можуть виникнути у практичній ді-
яльності працівника правоохоронних органів 
України. Обґрунтовується необхідність ефек-
тивної співпраці працівників правоохоронних 
органів, спеціалістів у галузі криміналісти-
ки та судової психології з метою якісного та 
об’єктивного виконання завдань кримінально-
го провадження, дотримання загальних засад 
кримінального процесу та покращення іннова-
ційної політики України загалом. Авторами 
визначено та надано власний перелік правових 
позицій і техніка можливого протистояння 
процесуально-правовим прийомам та хитро-
щам підслідного. Розкривається значення та 
надається оцінка цим новелам в системі пра-
ва, криміналістики, судової психології та кри-
мінального процесу у цілому. Зроблені висно-
вки та надані рекомендації щодо узгодженого 
застосування норм діючого законодавства у 
практичній діяльності слідчого, детектива 
та криміналіста. Привернуто увагу на необ-
хідність подальшої наукової співпраці вчених, 
спеціалістів у галузі матеріального та проце-
суального права.
Ключові слова: детектив, допит, етапи, 

рефлексія, слідчий, тактика, кримінальний 
процес, кримінальне провадження, криміна-
ліст, правоохоронні органи, психологія.

правоохоронними органами України висно-
вку експерта / В.А. Осмолян // Науково-прак-
тичний журнал з проблем конституційного, 
цивільного, кримінального, екологічного та 
інших галузей права «Право. UA / Law.UA». 
№ 1, 2022. – С.90-97.

 5. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. 
[Електронний ресурс]: https://uk.wikipedia.
org (дата звернення: 12.12.2022).

V. Kopanchuk, V. Osmolian, O. Kravchuk 
«REFLECTION» AS A GUARANTEE 

OF THE EFFECTIVENESS OF 
INVESTIGATIVE AND FORENSIC 

TACTICS IN THE IMPLEMENTATION 
OF THE TASKS OF CRIMINAL 

PROCEEDINGS
The authors of the article present the legal 

foundations and prospects for the development 
of criminology, forensic psychology and 
criminal procedural law in the light of legal 
reform in Ukraine. Peculiarities of refl ective 
activity of the investigator (detective) on 
conducting pre-trial investigation of criminal 
proceedings are considered. The author’s own 
(author’s) methodology for solving a number 
of problematic situations that may arise in the 
practical activities of a law enforcement offi cer 
of Ukraine is presented for consideration and 
discussion. The authors also justify the need 
for effective cooperation of law enforcement 
offi cers, specialists in the fi eld of criminology 
and forensic psychology for the purpose of 
qualitative and objective performance of the 
tasks of criminal proceedings, compliance with 
the general principles of the criminal process 
and improvement of the innovative policy of 
Ukraine in general. The authors defi ned and 
provided their own list of legal positions and 
techniques for possible opposition to procedural 
and legal techniques and tricks of the subject. 
The signifi cance and evaluation of these 
short stories in the system of law, criminology, 
forensic psychology and the criminal process 
as a whole is revealed. Conclusions were made 
and recommendations were given regarding 
the coordinated application of the norms of 
the current legislation in the practical activities 
of the investigator, detective and criminalist. 
Attention was drawn to the need for further 
scientifi c cooperation of scientists, specialists in 
the fi eld of substantive and procedural law.

Key words: detective, interrogation, 
stages, refl ection, investigator, tactics, criminal 
process, criminal proceedings, criminologist, 
law enforcement agencies, psychology.
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÏÐÎÒÈÄ²ß ÏÐÎÏÀÃÀÍÄ² 
ÐÎÑ²É ÑÜÊÎÃÎ ÍÀÖÈÑÒÑÜÊÎÃÎ ÒÎÒÀË²ÒÀÐÍÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÓ 

У статті здійснено оцінку готовності 
Кримінального кодексу України до протидії 
пропаганді росій ського нацистського тоталі-
тарного режиму. Актуальність такого ана-
лізу обумовлена повномасштабним вторгнен-
ням Російської Федерації на терени України, 
ідеологічною основою якого є саме росій ський 
нацистський тоталітарний режим.
У дослідження обґрунтовано, що кримі-

нально-правовий припис ст. 436-1 Кримі-
нального кодексу України неуніверсальний, 
оскільки охоплює пропаганду не просто то-
талітарного режиму як кримінальної проти-
правної ідеології, а саме комуністичного та 
нацистського тоталітарних режимів, наслід-
ки яких історично відчула на собі Українська 
держава. 
Логічно виникає центральне питання роз-

відки - чи можна пропаганду російського на-
цистського тоталітарного режиму кваліфіку-
вати за ст. 436-1 КК України як такого, що 
“є нацистським за своєю суттю і практикою 
та ідеологічно наслідує націонал-соціалістич-
ний (нацистський) тоталітарний режим” 
(ч.2 ст. 2 Закону України від 22 травня 2022 
року № 2265-IX).
Як результат визначено, що фактично 

окремі форми пропаганди російського нацист-
ського тоталітарного режиму охоплюються 
ст. 436-2 КК України (виправдовування, ви-
знання правомірною, заперечення збройної 
агресії Російської Федерації проти України, 
глорифікація її учасників), тоді як інші (пу-
блічне використання символіки воєнного 
вторгнення російського нацистського тота-
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літарного режиму в Україну, використання, 
створення, поширення продукції, що містить 
таку символіку, в Україні та (або) за кордо-
ном) залишаються поза кримінально-право-
вим регулюванням.
У статті обґрунтовано необхідність до-

повнити ст. 436-1 КК України вказівкою на 
пропаганду російського нацистського тоталі-
тарного режиму. При цьому необхідність кри-
міналізації пропаганди російського нацист-
ського тоталітарного режиму є злободенною 
не лише для України, а для всього цивілізова-
ного світу.
Ключові слова: пропаганда, російський, 

нацистський, тоталітарний режим, злочин.

Постановка проблеми
Наша Українська держава проходила 

через історичні віхи, які залишали непо-
правимі сліди на національному генетично-
му рівні. Комуністичний (1919-1991 роки) 
та націонал-соціалістичний (нацистський) 
(1933-1945 роки) режими, які характери-
зувалися політикою державного терору, 
становили масштабну суспільну небезпеку 
для Українського народу, зокрема. Проте 
падіння таких режимів, на жаль, не вичер-
пує їх суспільної небезпеки. І питання не 
лише у відновленні історичної справедли-
вості, повазі до пам’яті жертв цих режимів 
(на що вказано у ст. 3 Закону України “Про 
засудження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки” від 9 квітня 2015 року № 
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317-VIII [12]), а в засудженні ідеології, як 
такої, що несумісна з парадигмою осново-
положних прав і свобод людини і громадя-
нина, гарантованих Загальною деклараці-
єю прав людини.
А тому криміналізація у Розділі ХХ 

“Кримінальні правопорушення проти 
миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку” Кримінального кодексу 
(далі – КК) України виготовлення, поши-
рення комуністичної, нацистської симво-
ліки та пропаганда комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів (ст. 436-1) є соціально 
обумовленою та необхідною. Оскільки ді-
яння, які спрямовані на поширення, про-
паганду ідей таких тоталітарних режимів, 
несуть потенційну загрозу для безпеки 
людства.
Як ніколи гостро обґрунтованість кри-

міналізації пропаганди комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів стала очевидною з 
нападом Російської Федерації на Україну в 
2014 році та із повномасштабним вторгнен-
ням держави-агресора на терени нашої 
держави 24 лютого 2022 року. Вочевидь, 
що тоталітарні ідеї комуністичного режи-
му, наступником якого є Російська Федера-
ція, а також оновлені нацистські ідеї стали 
сприятливим ґрунтом для формування ім-
періалістичного тоталітарного світогляду 
Російської Федерації, так так званого ра-
шизму.
Оцінку незлічимим злочинам, які вчи-

няються Російською Федерацією на терито-
рії України, належить дати міжнародному 
трибуналу, неминучість створення якого 
очевидна [1]. Однак, на цьому етапі на на-
ціональному рівні постає питання, як уже 
зараз протидіяти злочинному режиму Ро-
сійської Федерації, який демонструє цілко-
виту зневагу до суверенітету та територі-
альної цілісності України та інших держав, 
злочини агресії, абсолютне недотримання 
законів та звичаїв війни, масштабне по-
рушення прав людини, знищення Україн-
ського народу.
А тому мета цієї статті є оцінити готов-

ність кримінального закону України про-
тидіяти поширенню російського нацист-

ського тоталітарного режиму як злочинної 
ідеології.

Стан теоретичного дослідження
Слід відзначити, що питання кримі-

нальної відповідальності за пропаганду ко-
муністичного та нацистського тоталітарних 
режимів донедавна знаходили відображен-
ня лише в поодиноких працях науковців – 
Є.О. Письменського [7], А.М. Притули [8] 
та інших. Однак, така тема в останні роки 
стала прицільно вивчатися В.С. Лабою [4; 
5]. А тому є обґрунтовані сподівання на 
всебічне дослідження такої злободенної на 
сьогодні теми, що є доктринальною запору-
кою ефективності правозастосування.

Виклад основних положень
Отож послідовно. У ст. 436-1 КК України 

передбачено фактично відповідальність за 
пропаганду комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів. Об’єднує такі режими вказівка на 
їх тоталітарний характер. Але перш ніж пе-
рейти до аналізу саме тоталітарного режи-
му, необхідно з’ясувати саме поняття режи-
му як теоретико-правової категорії. 
Так, теоретики права вказують, що дер-

жавний режим як категорія означає ступінь 
участі суспільства у здійсненні публічної 
влади та забезпеченні фундаментальних 
цінностей [6, с. 181]. При цьому як критерії 
для класифікації видів державних режимів 
виокремлюють такі: 

1) роль прав людини в державно орга-
нізованому суспільстві (ефективність інсти-
туційного механізму їх захисту та віднов-
лення);

2) ступінь народовладдя (участі народу 
у здійсненні публічної влади);

3) ступінь забезпечення верховенства 
права;

4) ступінь відкритості публічної влади 
(свобода слова, підзвітність публічної влади 
перед суспільством);

5) ступінь запровадження законодав-
чих умов для активного громадянського 
суспільства (політичний та ідеологічний 
плюралізм) [6, с. 180].
Не потребує доведення, що ступінь вка-

заних вище показників при тоталітарному 
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режимі зведена нанівець. І, вочевидь, та-
кий режим немає нічого спільного із вер-
ховенством права, громадянським суспіль-
ством, парадигмою прав і свобод людини 
і громадянина та іншими ціннісними уста-
новками, які стали фундаментом міжнарод-
ного правопорядку цивілізованих держав. 
Сам же термін “тоталітарний” у слов-

никах подається так - (фр., від лат., весь, ці-
лий ) пов’язаний з відверто терористичною 
диктатурою, фашистський [13]; що харак-
теризується повним пануванням держа-
ви над усіма сторонами життя суспільства, 
знищенням демократичних свобод, від-
сутністю прав людини [3]. Своєю чергою, 
словник синонімів вказує на такі: недемо-
кратичний, неконституційний, однопартій-
ний, комуністичний, фашистський, автори-
тарний [14].
З наведених трактувань стає очевид-

ним, що тоталітарний режим є антиподом 
демократичного; вказує на тотальне (все-
ціле) контролювання владою усіх сфер сус-
пільних відносин; руйнування демократич-
них інститутів, нехтування правами люди-
ни. 
Вочевидь, що цивілізовані держави не 

можуть допустити не те, що існування та-
ких режимів, а навіть існування тоталітар-
ного світогляду. Відтак і відповідні кримі-
нально-правові приписи про заборону про-
паганди тоталітарного режиму. 
Частина 1 ст. 436-1 КК України, яка вка-

зує, зокрема, на відповідальність за виго-
товлення, п оширення, а також публічне 
використання символіки комуністичного, 
націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів, не визначає ознак 
вказаних тоталітарних режимів. Відповідні 
істотні ознаки таких тоталітарних режимів 
можна виокремити з аналізу приписів час-
тин 1 та 2 ст. 2 Закону України “Про за-
судження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки” від 9 квітня 2015 року № 
317-VIII, а саме щодо обох режимів вказу-
ється, що такі є злочинними і такими, що 
здійснювали політику державного терору, 
яка характеризувалася численними пору-
шеннями прав людини у формі:

- індивідуальних та масових вбивств, 
страт, смертей, 

- депортацій, 
- катувань, 
- використання примусової праці;
- інших форм масового фізичного терору, 
- переслідувань з етнічних, національ-

них, релігійних, політичних, класових, со-
ціальних та інших мотивів (щодо нацист-
ського режиму – лише з расових та етніч-
них мотивів), 

- заподіянням моральних і фізичних 
страждань під час застосування психіатрич-
них заходів у політичних цілях, 

- порушенням свободи совісті, думки, 
вираження поглядів, свободи преси;

- відсутністю політичного плюралізму 
[12].
Якщо спростити наведені ознаки, то 

стає очевидним, що тоталітарний режим є 
державною політикою залякування, яка ха-
рактеризується абсолютним нехтуванням 
правами людини і громадянина. Тобто іде-
ологія, яка апріорі є протиправною. А тому 
криміналізація пропаганди такої є не про-
сто соціально виваженою, а необхідною.
Втім, кримінально-правовий припис 

ст. 436-1 КК України неуніверсальний, 
оскільки охоплює пропаганду не просто то-
талітарного режиму як кримінальної про-
типравної ідеології, а саме комуністичного 
та нацистського тоталітарних режимів, на-
сідки яких історично відчула на собі Укра-
їнська держава. Така неуніверсальність 
формулювання кримінально-правової за-
борони стає ще більш очевидною в умовах 
тих безчинств, які сьогодні чиняться Росій-
ською Федерацією на теренах України. 
Важливою нормативно-правовою реак-

цією України стало прийняття 22 травня 
2022 року Закону України “Про заборону 
пропаганди російського нацистського то-
талітарного режиму, збройної агресії Ро-
сійської Федерації як держави-терориста 
проти України, символіки воєнного втор-
гнення російського нацистського тоталі-
тарного режиму в Україну» № 2265-IX (далі 
– Закон України від 22 травня 2022 року 
№ 2265-IX) [11]. У ч. 1 ст. 2 вказаного За-
кону України Російську Федерацію визна-
но державою-те рористом, однією з цілей 
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політичного режиму якої є геноцид Укра-
їнського народу, фізичне знищення, масові 
вбивства громадян України, вчинення між-
народних злочинів проти цивільного насе-
лення, використання заборонених методів 
війни, руйнування цивільних об’єктів та 
об’єктів критичної інфраструктури, штуч-
не створення гуманітарної катастрофи в 
Україні або окремих її регіонах. Частина ж 
2 цієї статті вказує, що політичний режим 
Російської Федерації є нацистським за сво-
єю суттю і практикою та ідеологічно на-
слідує націонал-соціалістичний (нацист-
ський) тоталітарний режим (виділено авто-
рами: Т.С., Г.Я.). 
Слідом, ч. 3 ст. 2 Закон України від 22 

травня 2022 року № 2265-IX вказує, що 
пропаганда російського нацистського то-
талітарного режиму, збройної агресії Ро-
сійської Федерації як держави-терориста 
проти України забороняється. Попри таку 
пряму заборону вказаний Закону України 
змін до ст. 436-1 КК України не передбачає. 
Логічно виникає питання, чи можна про-
паганду російського нацистського тоталі-
тарного режиму кваліфікувати за ст. 436-1 

КК України як такого, що “є нацистським 
за своєю суттю і практикою та ідеологічно 
наслідує націонал-соціалістичний (нацист-
ський) тоталітарний режим” (ч.2 ст. 2 За-
кону України від 22 травня 2022 року № 
2265-IX)? Чи не призведе така криміналь-
но-правова кваліфікація до забороненої в 
кримінальному праві аналогії?
Відповідь на ці запитання необхідно 

шукати в нормативних трактуваннях за-
конів України, які спрямовані на протидію 
пропаганди тоталітарних режимів та засто-
совуються субсидіарно.
Так, п. 5 ст. 1 Закону України “Про засу-

дження комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітарних ре-
жимів в Україні та заборону пропаганди їх-
ньої символіки» від 9 квітня 2015 року № № 
317-VIII вказує, що символіка націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарного 
режиму - символіка, що включає: символіку 
Націонал-соціалістичної робітничої партії 
Німеччини (НСДАП); державний прапор 
нацистської Німеччини 1939-1945 років; 
державний герб нацистської Німеччини 

1939-1945 років; найменування Націонал-
соціалістичної робітничої партії Німеччини 
(НСДАП); зображення, написи, присвячені 
подіям, пов’язаним з діяльністю Націонал-
соціалістичної робітничої партії Німеччини 
(НСДАП); зображення гасел Націонал-со-
ціалістичної робітничої партії Німеччини 
(НСДАП), цитат осіб, які обіймали керівні 
посади в Націонал-соціалістичній робітни-
чій партії Німеччини (НСДАП), вищих ор-
ганах влади та управління нацистської Ні-
меччини та на окупованих нею територіях 
у 1935-1945 роках [12].
Вочевидь, ідеться про націонал-соціа-

лістичний (нацистський) режим Німеччини 
у відповідні роки. І той факт, що режим су-
часної Російської Федерації за своєю суттю 
не відрізняється від фашистського режиму 
Німеччини, не дає підстав ототожнювати їх 
як ознаку складу кримінального правопо-
рушення, визначеного в ст. 436-1 КК Украї-
ни. А тому слід констатувати, що ст. ст. 436-1 

КК України не охоплює на сьогодні пропа-
ганду російського нацистського тоталітар-
ного режиму. 
Однак, Законом України “Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо посилення кримінальної відпові-
дальності за виготовлення та поширення 
забороненої інформаційної продукції” від 
3 березня 2022 року № 2110-IX КК Украї-
ни було доповнено ст. 436-2, яка передбачає 
відповідальність за одну із можливих форм 
пропаганди російського нацистського тота-
літарного режиму, а саме виправдовуван-
ня, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти 
України, глорифікація її учасників [9]. Те, 
що такі дії є однією із форм пропаганди ви-
пливає із п. 3 ст. 1 Закону України від 22 
травня 2022 року № 2265-IX, яка до пропа-
ганди російського нацистського тоталітар-
ного режиму відносить власне поширення 
інформації, спрямованої на підтримку або 
виправдання злочинного характеру діяль-
ності Російської Федерації; публічне запе-
речення злочинного характеру збройної 
агресії Російської Федерації проти України. 
Однак, окрім таких дій, до пропаганди ро-
сійського нацистського тоталітарного ре-
жиму вказаним Законом віднесено також 
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публічне використання символіки воєнно-
го вторгнення російського нацистського 
тоталітарного режиму в Україну, викорис-
тання, створення, поширення продукції, 
що містить таку символіку, в Україні та 
(або) за кордоном. 
Тобто фактично окремі форми про-

паганди російського нацистського тоталі-
тарного режиму охоплюються ст. 436-2 КК 
України (виправдовування, визнання пра-
вомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України, гло-
рифікація її учасників), тоді як інші (пу-
блічне використання символіки воєнного 
вторгнення російського нацистського тота-
літарного режиму в Україну, використан-
ня, створення, поширення продукції, що 
містить таку символіку, в Україні та (або) за 
кордоном) залишаються поза кримінально-
правовим регулюванням.
Щоправда, у Верховній Раді України за-

реєстровано проєкт Закону України “Про 
внесення змін до Кримінального кодексу 
Украї ни та Кримінального процесуально-
го кодексу Украї ни щодо відповідальності 
за пропаганду росій ського неонацистсько-
го тоталітарного режиму, акту агресії  про-
ти Украї ни з боку Росій ської  Федерації  як 
держави терориста» від 26 березня 2022 
року № 7215 [10], відповідно до якого про-
понується доповнити кримінальний за-
кон України ст. 258-6 КК про пропаганду 
росій ського неонацистського тоталітарного 
режиму, акту агресії  проти Украї ни з боку 
Росій ської  Федерації  як держави терориста. 
Загалом, сама ідея необхідності кримі-

налізації пропаганди російського нацист-
ського тоталітарного режиму заслуговує 
на схвалення та законодавче реагування. 
Однак, запропонована у проєкті реаліза-
ція такої викликає важливі застереження. 
По-перше, в частині місця такої норми у 
структурі кримінального закону України. 
Вимоги системності однозначно диктують 
необхідність розміщення такої норми се-
ред кримінальних правопорушень проти 
миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку (Розділ ХХ Особливої части-
ни КК України). По-друге, запропонована 
у проєкті Закону України від 26 березня 
2022 року № 7215 норма (ст. 258-6) частково 

дублює криміналь но-правову заборону, ви-
значену у ст. 436-2 КК України, чим самим 
створюватиме невиправдану конкуренцію 
норм.
А тому з метою кримінально-правової 

протидії пропаганді російському нацист-
ському тоталітарному режиму видається 
доцільним доповнити вказівкою на пропа-
ганду саме такого ст. 436-1 КК України.

Висновки
Узагальнюючи, слід констатувати, що 

на сьогодні пропаганда російського на-
цистського тоталітарного режиму у формі 
виправдовування, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії Російської 
Федерації проти України, глорифікація її 
учасників охоплюється ст. 436-2 КК Украї-
ни. Інші ж форми пропаганди (такі як пу-
блічне використання символіки воєнного 
вторгнення російського нацистського тота-
літарного режиму в Україну, використан-
ня, створення, поширення продукції, що 
містить таку символіку, в Україні та (або) за 
кордоном) потребують криміналізації шля-
хом внесення відповідних змін до ст. 436-1 

КК України. При цьому варто наголосити, 
що необхідність криміналізації пропаганди 
російського нацистського тоталітарного ре-
жиму є злободенною не лише для України, 
а для всього цивілізованого світу. Бо най-
страшніші війни в історії людства - ті, які 
ведуться  не за території, а за ідеї [2].
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CRIMINAL-LEGAL OPPOSITION TO 
THE PROPAGANDA OF THE RUSSIAN 

NAZI TOTALITARIAN REGIME
The article assesses the readiness of the Criminal 

Code of Ukraine to counter the propaganda of the 
Russian Nazi totalitarian regime. The relevance of 
such an analysis is due to the full-scale invasion of 
the Russian Federation on the territory of Ukraine, 
the ideological basis of which is the Russian Nazi 
totalitarian regime.

The research substantiates that the criminal law 
prescription of Art. 436-1 of the Criminal Code of 
Ukraine is non-universal, as it covers the propagan-
da of not just the totalitarian regime as a criminal 



72Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2023

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

illegal ideology, but rather the communist and Nazi 
totalitarian regimes, the consequences of which the 
Ukrainian state has historically felt.

Logically, the central question of intelligence 
arises - whether the propaganda of the Russian Nazi 
totalitarian regime can be qualifi ed under Art. 436-
1 of the Criminal Code of Ukraine as something that 
“is Nazi in nature and practice and ideologically 
imitates the National Socialist (Nazi) totalitarian 
regime” (part 2 of Article 2 of the Law of Ukraine 
of May 22, 2022 No. 2265-IX).

As a result, it was determined that in fact cer-
tain forms of propaganda of the Russian Nazi to-
talitarian regime are covered by Art. 436-2 of the 
Criminal Code of Ukraine (justifi cation, recogni-
tion as legitimate, denial of the armed aggression 

of the Russian Federation against Ukraine, glori-
fi cation of its participants), while others (public use 
of symbols of the military invasion of the Russian 
Nazi totalitarian regime in Ukraine, use, creation, 
distribution of products containing such symbols, in 
Ukraine and (or) abroad) remain outside criminal 
law regulation.

The article substantiates the need to supplement 
Art. 436-1 of the Criminal Code of Ukraine indicat-
ing the propaganda of the Russian Nazi totalitarian 
regime. At the same time, the need to criminalize the 
propaganda of the Russian Nazi totalitarian regime 
is topical not only for Ukraine, but for the entire 
civilized world.

Key words: propaganda, Russian, Nazi, 
totalitarian regime, crime.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß: 

ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

Стаття присвячена проблемі відшкоду-
вання шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 
кримінального правопорушення. На підставі 
порівняльного аналізу законодавств України 
та Чехії з’ясовано умови відшкодування шкоди 
фізичній особі, яка потерпіла від криміналь-
ного правопорушення. Окреслені зміст та об-
сяг шкоди, що підлягає відшкодуванню, а та-
кож порядок її відкшодування. Обґрунтовано 
доцільність урахування зарубіжного досвіду в 
законодавстві Украї ни. 
Ключові слова: відшкодування шкоди, ком-

пенсація, кримінальне правопорушення. 
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Аналіз публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми

Окремі питання відшкодування шкоди, 
завданої фізичній особі, яка потерпіла від 
кримінального правопорушення, були реалі-
зовані в роботах А. О. Джужи, В. В. Васильє-
ва, Е. А. Писарєвої, Д. Ф. Плачкова, І. І. Та-
тарина. Окремої уваги заслуговують роботи з 
порівняльним аналізом відшкодування шко-
ди особам, потерпілих від кримінальних пра-
вопорушень у країнах Європейського Союзу 
таких правознавців: К. Недбалек, Є. М. Кар-
пенко, Є. В. Пушкіна, Я. Лахе, І. Кул. Ваго-
мий внесок згаданих учених у розроблення 
предмету дослідження є безперечним, однак 
аналіз літератури показує, що рекомендації 
не охоплюють повного комплексу питань 
щодо особливостей правозастосування євро-
пейського досвіду у відшкодуванні шкоди, 
завданої фізичній особі, яка потерпіла від 
кримінального правопорушення.

Виклад основного матеріалу
У кожній державі, яка є членом Європей-

ського Союзу, діють свої способи відшкоду-
вання немайнової шкоди, проте є основні 
положення, зазначені у документі ООН – 
Декларація основних принципів правосуддя 
для жертв злочинів та зловживань владою 
1985 року. 
Зазначений міжнародно-правовий  акт 

є дуже важливим, тому що в ньому нада-
ється поняття жертви злочину – особа, якій 
«було заподіяно шкоди, включаючи тілесні 
ушкодження або моральні збитки, емоцій ні 

Вступ
Зі становленням і розвитком демокра-

тичного суспільства, та в умовах україн-
ських реалій, а саме правового режиму 
воєнного стану, збройної агресії РФ, кіль-
кість зазнали як матеріальної, так і мораль-
ної шкоди з кожним днем зростає, тому 
постраждалі потребують належної уваги 
та підтримки з боку держави, актуальним 
стає питання відшкодування немайнової 
шкоди потерпілому на національному рів-
ні в країні, яка прямує до Європейського 
Союзу. Також проблема відшкодування 
немайнової шкоди фізичній особі отрима-
ної від кримінального правопорушення 
розглядається науковцями як у межах до-
сліджень захисту цивільних прав та інте-
ресів і відповідальності в цивільному пра-
ві, так і з боку кримінального права. 
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страждання…» [1] та якщо «…компенсація 
не є повністю доступною від правопоруш-
ника або з інших джерел, держави повинні 
докладати зусиль, щоб надати фінансову ком-
пенсацію: (a) жертвам, які отримали … по-
гіршення фізичного чи психічного здоров’я 
внаслідок серйозних злочинів…» [1] та реко-
мендовано створення національних фондів 
компенсації жертвам, у тих випадках, коли 
держава, громадянином якої є жертва, не в 
змозі відшкодувати жертві шкоду. 
Інший міжнародний документ, щодо 

відшкодування шкоди потерпілим Україна 
підписала лише у 2005 році - Європейську 
конвенцію про відшкодування збитків жерт-
вам насильницьких злочинів 1983 року, за 
якою у статті 2 держава відшкодовує збитки, 
коли цього не можна забезпечити з інших 
джерел, тим, чийому здоров’ю заподіяна 
шкода, хто знаходився на утриманні заги-
блих унаслідок навмисних насильницьких 
дій [2]. 
За цією Конвенцією відшкодування вин-

ним має здій снюватися на користь Державно-
го фонду компенсації  потерпілим. В Україні 
такого фонду не існує, адже Конвенція не 
була ратифікована, а це означає, що Україна 
не має міжнародного зобов’язання створю-
вати механізм компенсації і власне держава 
взяла на себе обов’язок відшкодувати шко-
ду, адже життя і здоров’я людини визна-
ються най вищою соціальною цінністю за 
Конституцією України [3], а за завдане пра-
вопорушення передбачено, що умови та по-
рядок відшкодування державою зазначеної  
шкоди встановлюються законом, а саме стат-
тями у Цивільному Кодексі Украї ни 1177 
та 1207 — зобов’язання між державою та 
потерпілим, змістом якого є відшкодування 
державою шкоди, що заподіяна злочин-
цем, у випадках, передбачених зако-
ном [4] відшкодування шкоди державою, 
завданої  кримінальним правопорушен-
ням, реалізується в рамках недоговірного 
зобов’язання. З боку кримінального пра-
ва держава має відшкодовувати май нову 
та моральну шкоду, завдану кримінальним 
правопорушенням, незалежно від того, 
спричинено цю шкоду здоров’ю, життю, 
честі чи гідності особи [5]. Таким чином, 
відшкодування шкоди фізичній  особі, яка 

потерпіла від кримінального правопорушен-
ня, є важливим інститутом як цивільного, так 
і кримінального права. 
У розвинених правових системах забез-

печення захисту прав та законних інтересів 
осіб, які потерпіли від злочинів втілюється в 
життя через функціонування системи юстиції 
- надання жертвам злочинів правової допо-
моги за рахунок держави, відшкодування 
шкоди, спричиненої злочинною діяльністю, 
та надання різних видів соціальної допомоги.
Є. В. Пушкіна хоча й зазначає, що у жод-

ній із країн немає єдиної законодавчо за-
кріпленої чи створеної судовою практикою 
методики визначення обсягу нематеріальної 
шкоди та розміру її адекватної компенсації, 
проте за судовою практикою та порівняль-
ним аналізом систем відшкодування шкоди 
у європейських країнах дійшла висновку, що 
розмір компенсації нематеріальної шкоди в 
Україні значно менший за Європейські краї-
ни, а отже, потребує перегляду [6].
Як зазначає К. Недбалек у своїй статті та 

порівнює поняття збитки з точки зору Чесь-
кого та Словацького права, наголошуючи, 
що саме нематеріальна шкода має відшкодо-
вуватися, у першу чергу, і є одним з критеріїв 
шкоди [7]. 
Я. Лахе, І. Кул. у своїй роботі дослідили 

умови відшкодування нематеріальної шко-
ди близькій особі потерпілого та зазначили 
проблему визначення кола близьких осіб до 
потерпілого, а також складність отримання 
компенсації на рівні потерпілого [8].
У свою чергу, В. В. Васильєв обґрунтовує 

необхідність законодавчого закріплення пра-
ва на компенсацію моральної  шкоди, завданої  
потерпілому внаслідок кримінального право-
порушення, за рахунок Державного бюдже-
ту Украї ни та доводить, що створення дер-
жавою Державного фонду який  надаватиме 
певну компенсацію особам, потерпілим від 
кримінального правопорушення, визнається 
доречним та необхідним. При цьому 
потерпілий  не повинен ставитися в залежність 
від платоспроможності правопорушника і від 
того, чи знай дуть правоохоронні органи вин-
ного в заподіянні шкоди або ж взагалі чи роз-
криють злочин [9]. 
Обов’язок відшкодувати шкоду, завда-

ну фізичній  особі кримінальним право-
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порушенням, покладений на державу, 
передбачається законодавством багатьох 
іноземних держав. Однак, існують певні умо-
ви щодо компенсації державою - у випадках, 
коли не встановлено або не знай дено особу, 
що скої ла кримінальне правопорушення, або 
особа є неплатоспроможною, або не має до-
статньо коштів для відшкодування завданої  
шкоди. Саме тому дослідниця Е. А. Писарєва 
пропонує прий няття спеціального закону 
щодо відшкодування шкоди особі, завданої  
кримінальним правопорушенням [10].

 За досвідом країн Європейського Союзу 
завдання щодо надання правової та соціальної 
допомоги і здійснення компенсації жертвам 
злочинів покладено на органи юстиції. Зо-
крема, цю функцію виконують органи Мініс-
терства юстиції у Чехії, як фонди для відшко-
дувань. Фонди можуть бути утворені із коштів 
державного бюджету: кошти, які йдуть напря-
му від штрафів та інших виплат у межах кримі-
нальних справ, у тому числі конфіскації майна 
або добровільних внесків і пожертвувань. 
Питання про відшкодування потерпі-

лому нематеріальної шкоди у Чехії регулю-
ється положеннями Кримінального кодексу, 
Кодексу кримінального провадження і За-
кону про жертв кримінальних діянь від 2013 
р. [11]. Так, держава не надаватиме відшко-
дування, якщо потерпілий вчасно не повідо-
мив про вчинення карного діяння, що стало 
наслідком необхідності здійснення розшуко-
вих дій щодо правопорушника. 
Чеська Республіка не виплачує виплату за 

будь-яке діяння, що випливає із зобов’язання 
правопорушника надати компенсацію за 
шкоду, заподіяну злочином. Чеська правова 
система чітко розмежовує право потерпілого 
на відшкодування шкоди, заподіяної право-
порушником, що вважається деліктною 
відповідальністю, і право на фінансову допо-
могу відповідно до Закону про жертв кримі-
нальних діянь від 2013 р., який служить гро-
шовою допомогою від держави та надається 
для послаблення соціальних наслідків 
віктимізації.
Держава не втручається у майнові 

зобов’язання правопорушника, не бере їх на 
себе, але надає жертвам злочинів матеріальну 
допомогу. Відповідно до Закону про жертв 
кримінальних діянь від 2013 р., фінансова 

допомога може бути виплачена жертвам, які 
зазнали встановленої законом мінімальної 
шкоди здоров’ю внаслідок злочину, жертвам 
статевих злочинів проти людської гідності, 
катованим дітям та постраждалим  ( визна-
чена законом група осіб, які загинули вна-
слідок злочину). Ця допомога найчастіше 
розраховується або за встановленою законом 
фіксованою ставкою, або відповідає сумі під-
тверджених втрачених доходів і витрат на лі-
кування, або, у відповідних випадках, витрати 
на спеціалізовану терапію, використану для 
полегшення заподіяної моральної шкоди [12]. 
Міністерство юстиції розглядає заяви про ви-
плату грошової допомоги, які повинні бути 
подані протягом 2 років з дня, коли потерпі-
лий дізнався про шкоду, завдану злочином, і 
не пізніше 5 років з дня вчинення злочину. 
Потерпілий може вимагати відшкодуван-

ня шкоди від правопорушника в порядку 
цивільного судочинства та може приєднати 
позов про відшкодування шкоди до кримі-
нального переслідування правопорушника.
Право на фінансову допомогу закріплено 

в Законі про жертв кримінальних діянь від 
2013 р., який було інтегровано в національ-
ні заходи кримінального правосуддя з метою 
їх гармонізації з прийнятими міжнародними 
стандартами.
Беручи до уваги досвід Чехії, країни Схід-

ної Європи, доцільним було б створення та 
ухвалення окремого закону, який  би чітко 
регламентував підстави та умови для відшко-
дування, компенсації  державою шкоди по-
терпілому завданої  внаслідок вчинення щодо 
нього умисного злочину. У багатьох євро-
пейських країнах за Декларацією 1985 року 
прийнято спеціальні закони щодо захисту 
прав потерпілих та створено національні 
служби і фонди допомоги жертвам злочинів. 
В Україні Кабінетом Міністрів Украї ни було 
обговорено та підтримано створення Фонду 
відшкодування шкоди потерпілим від на-
сильницьких кримінальних правопорушень, 
проте реалізації в чинному законодавстві не-
має, адже потребує додаткових фінансових 
коштів.

Висновки
За досвідом європейської країни – Чехії 

та проаналізованим чинним законодавством 
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Украї ни, дійшли висновку про необхідність 
ухвалення як окремого закону, щодо врегу-
лювання виплат державою коштів потерпі-
лим від насильницьких діянь, так і деталізації 
умови виплати, визначення кола учасників 
отримання виплат, у разі смерті жертви, під-
стави щодо виплати у разі невиявлення пра-
вопорушника, та джерела фінансування із за-
лученням спонсорських коштів. Виплати на 
відшкодування повинні покривати всі види 
шкоди, у тому числі й нематеріальну. Через 
правову необізнанність громадян України 
про існуючі можливості відшкодування шко-
ди жертвам злочинних діянь, вважаємо за 
потрібним провести додаткові заходи з ін-
форматизації суспільства, використовуючи 
просвітницькі семінари у юридичних кліні-
ках або формат лекцій з майбутніми право-
захисниками, або залучивши громадські ор-
ганізації.
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SUMMARY 
The article is devoted to the problem of 

compensation for damage to an individual who 
suffered from a criminal offense. On the basis 
of a comparative analysis of the legislation of 
Ukraine and the Czech Republic, the conditions 
for compensation of damage to an individual who 
su ffered from a criminal offense were clarifi ed. 
The content and amount of damage subject to 
compensation, as well as the procedure for its 
compensation, are outlined. The expediency of 
taking into account foreign experience in the 
legislation of Ukraine is substantiated.

Keywords: damages, compensation, criminal 
offense.
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ÊÀÒÓÂÀÍÍß

У статті розглядаються питання щодо на-
ціональних та міжнародно-правових стандар-
тів боротьби з катуванням. Констатовано, що 
заборона катування, нелюдського і такого, що 
принижує гідність, поводження і покарання, 
виступає імперативною нормою міжнародного 
права, яка імплементована у національне зако-
нодавство та відображає одні із ключових цін-
ностей правової та демократичної держави.
Катуванням заподіюється людині фізич-

не та (або) моральне страждання. Очевидно, 
що психічні страждання пов’язані з розладами 
психіки, а тому така особа потребує спеціа-
лізованого лікування. З огляду на це видаєть-
ся більш правильно говорити про моральні 
страждання, які власне полягають у пережи-
тих почуттях зневаги, приниження, відчуття 
власної неповноцінності тощо. У той же час 
не можна виключати випадків, коли катуван-
ням спричиняються психічні страждання. 
Такі випадки повинні враховуватись судом як 
тяжкі наслідки, завдані злочином, а саме як 
обставина, що обтяжує покарання. Питання 
боротьби із проявами катування перебувають 
під посиленою увагою міжнародних організацій 
та водночас потребують належної законодав-
чої регламентації. 
Визначено, що суб’єкт цього злочину є за-

гальним. Встановлено особливості суб’єктивної 
сторони складу злочину «катування». Зокре-
ма, констатовано, що цей злочин вчиняється 
лише з умисною формою вини.
Ключові слова: катування, права людини, 

міжнародно-правові стандарти захисту прав 
людини.
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Постановка проблеми
Заборона катування, нелюдського і та-

кого, що принижує гідність, поводження 
і покарання, виступає імперативною нор-
мою міжнародного права, яка імплементо-
вана у національне законодавство та відо-
бражає одні із ключових цінностей право-
вої та демократичної держави. Зазначена 
заборона закріплена чи не у всіх ключових 
міжнародних документах (Конвенція про 
захист прав людини та основоположних 
свобод (ст. 3), Конвенція проти катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність видів поводжен-
ня і покарання (ст. 2), Звід принципів за-
хисту всіх осіб, що підлягають затриманню, 
затвердженого резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН 1988 р., Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права 1966 
р. (ст. 7), Женевська конвенція про захист 
цивільного населення під час війни від 12 
серпня 1949 (ст. 3) та є абсолютною за своїм 
характером і не підлягає жодним обмежен-
ням чи виняткам. Ні суспільна небезпека, 
яка загрожує життю нації, ні винятково 
складні випадки боротьби з організованою 
злочинністю чи тероризмом, ні будь-які 
інші обставини не можуть слугувати під-
ставами для відступу [1, с.6]. Окрім того, у 
національному законодавстві України пе-
редбачена кримінально-правова заборона 
катування (ст.127 КК України).
Суспільна небезпека досліджуваного 

злочину полягає в тому, що він зазіхає на 
досить широке коло суспільних відносин, 
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що забезпечують обстановку загального 
спокою, суспільну мораль, фізичну і пси-
хічну недоторканність особи, нормальний 
фізичний і психічний розвиток підростаю-
чого покоління. Характерною рисою цього 
виду злочину є латентність, оскільки багато 
осіб, які стали учасниками катування, при-
ховують ці події через побоювання та без-
карність [2, с.15]. А тому розгляд питання 
кримінально-правової протидії катуванню є 
актуальним і затребуваним.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінальної відповідальності 

за катування нерідко були предметом роз-
гляду у юридичній літературі. Така при-
стальна увага до цієї проблематики зумов-
лена передусім тим, що одним із пріоритет-
них напрямків загальної політики у пра-
вовій сфері є власне заборона жорстокого 
поводження з особою, що узгоджується із 
положеннями п.28 Конституції України 
та нормами міжнародного права. Окре-
мі аспекти цього питання розглядались у 
працях О.Ф. Бантишева, М.Г. Гребенюка, 
І.І. Давидовича, К.В. Катеринчука, О.О. 
Книженка, М.П. Короленка, В.І. Кучера, 
О.П. Левківської, Д.П. Маренича, В.О. На-
вроцького, Ю.О.Поліщука, П.П. Сердюка, 
Г.Н. Телесніцького, Н.М.Ярмиш та інших. 
Не можна обійти увагою дисертаційне до-
слідження Л.І. Скреклі, у якому авторка 
проаналізувала жорстокість як наскрізне 
кримінально-правове поняття та такі його 
прояви як катування, мордування, мучен-
ня, особливе мучення, знущання, глумлен-
ня [3].
Внесок цих науковців у розвиток питань 

кримінально-правової протидії катуванню 
важко переоцінити. У той же час попри 
пильний інтерес науковців до цієї пробле-
матики все ж чимало питань залишаються 
дискусійними, зокрема, щодо співвідношен-
ня понять «моральне» та «психічне» страж-
дання, щодо доцільності одночасного вико-
ристання у диспозиції ч.1 ст.127 КК України 
юридичних конструкцій «фізичний біль» та 
«фізичне страждання» тощо.
З огляду на це метою статті є криміналь-

но-правова характеристика катування.

Виклад основних положень
Розгляд питання кримінально-правової 

характеристики катування зумовлює першо-
чергову потребу у визначенні об’єкта складу 
цього кримінального правопорушення. Ві-
домо, що родовий об’єкт характеризується 
як окрема група однорідних або тотожних 
суспільних відносин, що утворюють певну 
сферу суспільного існування, відбивають 
характер і ступінь суспільної небезпеки спе-
цифічної групи посягань, виступаючи кри-
терієм об’єднання відповідних криміналь-
них правопорушень у групи й подальшого 
розташування цих груп в Особливій частині 
КК України [4, с. 93]. Норма, що встановлює 
кримінально-правову заборону катування, 
розміщена у Розділі ІІ «Кримінальні право-
порушення проти життя та здоров’я особи».
Втім В. О. Навроцький та Л. П. Брич 

вважають, що при визначенні родового 
об’єкта не можна керуватися місцем норми 
в системі Особливої частини як єдиним і ви-
значальним критерієм. Такі висновки ви-
пливають з наступних міркувань: 1) багато 
кримінальних правопорушень посягають 
одночасно на кілька, у тому числі різнорід-
них суспільних відносин. При цьому часто 
складно визначити, які з них є основними 
для конкретної норми; 2) місце окремої нор-
ми в системі Особливої частини визнача-
ється на момент створення КК України чи 
внесення до нього змін і доповнень. У той 
же час характер суспільної небезпеки пося-
гання може змінюватися у зв’язку із зміною 
суспільних умов [5, с. 151].
З огляду на зазначене, для визначення 

родового об’єкта відповідного криміналь-
ного правопорушення потрібно виходити з 
того, яка шкода наступає внаслідок катуван-
ня. З аналізу розглядуваної диспозиції стат-
ті випливає, що катуванням заподіюється 
сильний фізичний біль або фізичне чи мо-
ральне страждання, тобто шкода здоров’ю 
людини. А тому родовим об’єктом складу 
злочину «катування» слід вважати суспільні 
відносини, які виникають з приводу охоро-
ни життя людини.
Що стосується безпосереднього об’єкта 

складу цього злочину, то для його визначен-
ня є потреба в аналізі структури суспільних 
відносин, які перебувають під криміналь-
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но-правовою охороною. Передусім, такі від-
носини виникають з приводу охорони від 
фізичного чи психологічного впливу на ор-
ганізм людини. 
Сторонами таких відносин є держава, 

яка в особі компетентних органів повинна 
захищати права та законні інтереси людини 
і громадянина. Відтак нею встановлюється 
кримінально-правова заборона катування. 
Так, відповідно до ст.28 Конституції Укра-
їни ніхто не може бути підданий катуван-
ню, жорстокому, нелюдському або такому, 
що принижує його гідність, поводженню 
чи покаранню. Відповідно до положень ст.2 
Конвенції проти катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність видів поводження і покарання від 
10 грудня 1974 р. кожна держава-сторона 
вживає ефективних законодавчих, адміні-
стративних, судових та інших заходів для 
запобігання актам катувань на будь-якій те-
риторії під її юрисдикцією. Жодні виключні 
обставини, якими б вони не були, стан ві-
йни чи загроза війни, внутрішня політична 
нестабільність чи будь-який інший надзви-
чайний стан не можуть бути виправданням 
катувань. При цьому наказ вищого началь-
ника або державної влади не може служи-
ти виправданням катувань. З огляду на це 
безпосереднім об’єктом складу злочину «ка-
тування» є суспільні відносини, які склада-
ються з приводу охорони від фізичного та 
психологічного впливу на організм людини.
У подальшому слід зупинитися на роз-

гляді форм вчинення аналізованого пося-
гання, якими виступають наступні:

1) побої;
2)  мучення; 
3) інші насильницькі дії.
Поняття побої слід розглядати як бага-

торазові завдання ударів по тілу потерпіло-
го, що не призвело до спричинено тілесних 
ушкоджень [6, с.292]. У Правилах судово-
медичного визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень від 17 січня 1995 р. 
«мучення» розглядається як тривале по-
збавлення людини їжі, пиття чи тепла, зали-
шанні її в шкідливих для здоров’я умовах та 
інші подібні дії [7, с.580]. Поняття інших на-
сильницьких дій трактується як мордуван-
ня, тобто дії, пов’язані із багаторазовим або 

тривалим спричиненням болю (щипання, 
шмагання, нанесення численних, але неве-
ликих ушкоджень тупими чи гостроколю-
чими предметами, застосування термічних 
факторів тощо), посягання на статеву недо-
торканість, заподіяння тілесних ушкоджень 
тощо [8, с.213]. Так, підсудний О. червня 
2010 року близько 19 години, перебуваючи 
в стані алкогольного сп’яніння у власному 
будинку, будучи обуреним за неналежну 
поведінку сина та маючи умисел на його по-
карання, умисно наніс малолітньому сину 
не менше двох ударів рукою в обличчя і го-
лову, після чого схопив рукою за шию ззаду 
і став із силою занурювати його головою у 
відро з помиями, завдавши цим самим йому 
моральних страждань. Не припиняючи свої 
умисні дії, О. виштовхав малолітнього на 
подвір’я вказаного домоволодіння, де не 
менше двох разів кидав його об тверде по-
криття на подвір’ї, внаслідок чого потерпі-
лому заподіяно легкі тілесні ушкодження з 
короткочасним розладом здоров’я [9].
Відповідно до ч.1 ст.127 КК України за-

конодавець виділяє фізичне та моральне 
страждання. Така позиція є правильною, 
оскільки очевидно, що психічні страждан-
ня пов’язані з розладами психіки, а тому 
потерпіла особа потребує спеціалізованого 
лікування. З огляду на це видається більш 
правильно говорити про моральні страж-
дання, які власне полягають у пережитих 
почуттях зневаги, приниження, відчуття 
власної неповноцінності тощо. Однак не 
можна виключати випадків, коли катуван-
ням спричиняються психічні страждання. 
Наприклад, після того, як на очах у матері 
зґвалтували її доньку, вона почала стражда-
ти на психічні розлади. Такі випадки пови-
нні враховуватись судом як тяжкі наслідки, 
завдані злочином, а саме як обставина, що 
обтяжує покарання.
Навіть поверхневий аналіз диспозиції 

ст.127 КК України засвідчує про її недоско-
налість. Так, із формулювання «заподіяння 
сильного фізичного болю або фізичного чи 
морального страждання шляхом нанесення 
побоїв, мучення або інших насильницьких 
дій» випливає, що катування може вчиня-
тися лише активним способом. Тобто зако-
нодавець виключає можливість заподіяння 
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особі фізичних чи моральних страждань 
шляхом бездіяльності. Однак такі випадки 
не виключені. Загальновідомо, що поняття 
мучення розглядається як позбавлення лю-
дини чи тварини їжі, пиття, сну тощо. Тобто 
вчиняється шляхом бездіяльності. З огляду 
на це у диспозиції ст.127 КК України слід 
вказати про «інші насильницькі діяння», а 
не «інші насильницькі дії».
Із суб’єктивної сторони аналізоване по-

сягання характеризується умисною формою 
вини. Про це безпосередньо вказано у дис-
позиції ст.127 КК України. Також передба-
чена спеціальна мета: примусити потерпіло-
го чи іншу особу вчинити дії, що суперечать 
їх волі, у тому числі отримати від нього або 
іншої особи відомості чи визнання, або з ме-
тою покарати його чи іншу особу за дії, ско-
єні ним або іншою особою чи у скоєнні яких 
він або інша особа підозрюється, а також з 
метою залякування чи дискримінації його 
або інших осіб. Врешті-решт, суб’єкт кату-
вання є загальним, тобто ним може бути 
фізична осудна особа, якій до вчинення зло-
чину виповнилося шістнадцять років. При-
клад вчинення катування відображений у 
вироку Кам`янець-Подільського міськра-
йонного суду Хмельницької області від 24 
червня 2021 р. Так, К., 23 червня 2019 року 
біля 14 год., завідомо знаючи, що С., є непо-
внолітнім, умисно, з метою втягнення остан-
нього в злочинну діяльність, переконав його 
у необхідності поїхати в с. Дем`янківці та 
зустрітись з Ж. і отримати від нього зізна-
ння з приводу крадіжки грошей з будинку 
його дружини. Після чого, під приводом 
спілкування К. провів Ж. до свого автомобі-
ля. У подальшому К., діючи за попередньою 
змовою з неповнолітнім С., схопили рукою 
за шию потерпілого, таким чином утриму-
ючи його, та накинули на голову поліети-
леновий пакет, обмежуючи доступ повітря 
останньому.
К. відразу наніс не менше 3-4 ударів пра-

вою рукою удари в область ліво-бокової по-
верхні грудної клітки Ж. Потерпілий, обо-
роняючись, лише зміг порвати пакет, який 
знаходився в нього на голові, почавши при 
цьому вільно дихати. Тоді К., керуючись 
єдиним умислом, продовжив рух керовано-
го ним автомобіля, періодично наносив уда-

ри своєю правою рукою в область грудної 
клітки Ж., якого продовжував утримувати 
правою рукою за шию С., обмежуючи його 
можливість вільно рухатись, запобігаючи 
можливості його втечі. 
У вказаному положенні було перевезено 

Ж. всупереч його волі автомобілем до польо-
вої дороги. Реалізуючи свій злочинний умисел, 
К. надав вказівку С., який постійно утримував 
потерпілого рукою за шию, щоб той накинув 
повторно пакет на його голову, що спричи-
нило йому фізичні та моральні страждання. 
Також К. відразу наніс ще не менше десяти 
ударів правою та лівою рукою в область груд-
ної клітки зліва, в підключичну ділянку з лівої 
сторони, в область лівого вуха Ж., двох ударів 
металевим ключем по правому передпліччі та 
правому стегні. При цьому дістав з-під козирка 
автомобіля ножа і відразу почав демонструвати 
його, прикладаючи ніж до пальців правої руки 
та лівого вуха потерпілого, та розпилив в об-
ласть його обличчя з балончика невстановлену 
речовину, що призвело до погіршення дихан-
ня потерпілого, утворення задишки. Органом 
досудового розслідування та судом вищевказа-
ні дії кваліфіковані за ч.2 ст.127 КК України як 
катування, вчинене за попередньою змовою 
групою осіб [10].

Висновки
Таким чином, питання боротьби із проя-

вами катування перебувають під посиленою 
увагою міжнародних організацій та водно-
час потребують належної законодавчої ре-
гламентації. А тому проблема протидії кри-
мінально-правовими засобами катуванню і 
надалі залишатиметься актуальним як для 
теорії, так і практики застосування.
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SUMMARY 
The article discusses the issues of national 

and international legal standards of combating 
torture. It is stated that the prohibition of rolling, 
non-local and such that demerits, behavior 
and punishment, it is an imperative norm of 
international law, which is imported into national 
legislation and refl ects one of the key values of a 
legal and democratic state. 

A person is suffering from physical and/or 
moral suffering. It is obvious that mental suffering 
is connected with disorders of psyche, and therefore 
such person needs specialized treatment. Given 
this, it seems more correct to speak about moral 
suffering, which actually lie in the feelings of 
neglect, humiliation, feelings of own inferiority, 
etc. At the same time, it is impossible to exclude 
cases when torture causes mental suffering. Such 
cases should be taken into account by the court 
as serious consequences of the crime, namely, the 
circumstance that burdens the punishment. The 
issue of combating the rolling stock is under the 
increased attention of international organizations 
and at the same time requires proper legislative 
regulation.

It is established that the subject of trading 
in infl uence is general. The peculiarities of the 
subjective part of the crime «torture», committed 
solely with direct intent, are investigated.

Key words: torture, human rights, international 
legal standards for the protection of human rights.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÍß 
ÇÀ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ ÊÎÌÓÍ²ÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÒÀ 

ÍÀÖÈÑÒÑÜÊÎÃÎ ÒÎÒÀË²ÒÀÐÍÈÕ ÐÅÆÈÌ²Â

Аналізується стан теоретичного дослі-
дження проблеми кримінальної відповідальнос-
ті за виготовлення, поширення комуністичної, 
нацистської символіки та пропаганду кому-
ністичного й націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів; наведено 
основні положення та їх прихильників. Ствер-
джується, що на сучасному етапі розвитку 
держави бракує адекватного механізму проти-
дії пропаганді комуністичного й націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів.
Короткий огляд кримінально-правової лі-

тератури засвідчив, що кримінальна відпо-
відальність за пропаганду комуністичного й 
націонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів ще не достатньо вивче-
на. Констатовано, що окремі аспекти є взагалі 
недослідженими, а позиції авторів щодо окрес-
леного питання — суперечливими. Завдяки 
відповідному вивченню частину досі не висвіт-
лених питань піддано аналізу, щодо вирішення 
спірних — наведено додаткові аргументи.
Ключові слова: тоталітарна ідеологія, ко-

муністичний тоталітарний режим, націонал-
соціалістичний (нацистський) тоталітарний 
режим, пропаганда. 
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небезпечності кримінального правопору-
шення полягає у сукупності об’єктивних та 
суб’єктивних ознак, встановлення яких мож-
ливе лише призначеним за обвинувальним 
вироком покаранням [1, с. 25]. А тому пока-
рання є основною формою реалізації кримі-
нальної відповідальності. Воно нерозривно 
пов’язане із санкцією кримінально-правової 
норми та виступає реальним заходом впли-
ву щодо особи, яка вчинила суспільно небез-
печне діяння. «Задля того, щоб призначене 
покарання було справедливим, відповідало 
обставинам його вчинення і особи винного, 
необхідно, щоб, по-перше, санкція, що була 
встановлена в конкретній нормі Особливої 
частині КК, відображала реальну суспільну 
небезпеку злочину, за яке вона (санкція) пе-
редбачена, а по-друге, на правозастосовному 
рівні, під час призначення покарання, че-
рез яке визначається реальна суспільна не-
безпека конкретного злочину, суд повинен 
гранично правильно визначити характер і 
ступінь суспільної небезпеки такого злочи-
ну» [2, с.149]. Як справедливо зауважує Р.С. 
Бабанли: «Призначення покарання в межах 
санкції статті (санкції частини статті) Осо-
бливої частини КК як засада призначення 
покарання є найбільш чітко визначеною та 
водночас найбільш складною для розумін-
ня та застосування. З одного боку, ця заса-
да передбачає обов’язок для суду лише не 
виходити за межі санкції та забезпечити об-
рання такого виду та розміру покарання, які 
відповідна санкція передбачає. Водночас 
складною вона є через те, що більшість ста-

Постановка проблеми
Санкція статті Особливої частини КК 

України не може повною мірою виразити 
суспільну небезпечність кримінального пра-
вопорушення, незважаючи на те, що вона 
найбільш повно надає оцінку законодавцем 
його тяжкості, оскільки ступінь суспільної 
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тей (частин статей) Особливої частини КК 
передбачають відповідальність за вчинення 
альтернативних діянь, визначаючи альтер-
нативні види покарань, не встановлюючи 
чітких критеріїв, згідно з якими суддя має 
обирати той чи той вид та/або розмір пока-
рання згідно з одним чи іншим альтерна-
тивним діянням» [3, с.86]. З такою позицією 
важко не погодитись, оскільки лише вива-
жений підхід до вибору того чи іншого виду 
та розміру покарання дозволить забезпечи-
ти своєрідний баланс між цілями покаран-
ня.

Аналіз останніх досліджень. 
Стан дослідження

Проблема кримінальної відповідаль-
ності за пропаганду комуністичного та на-
цистського тоталітарних режимів, а відтак 
оцінки ефективності існуючої криміналь-
но-правової заборони, піддавалось аналізу 
у працях В.М. Комарницького, Є.О. Пись-
менського, М.А. Бабак, Л.О.Мостепанюк, 
А.А. Павловської, О.Е. Радутного, Ю.М. Бе-
клеміщева, О.В. Філей та інших. Водночас 
доводиться констатувати, що питання кри-
мінально-правових заходів протидії виго-
товленню, поширенню, а також публічному 
використанню символіки комуністичного, 
націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів «не протоптане» нау-
ковцями, оскільки відповідна кримінально-
правова норма «отримала право на існуван-
ня» відносно нещодавно.

Постановка завдання
Метою цієї статті є аналіз особливостей 

призначення покарання за пропаганду ко-
муністичного та нацистського тоталітарних 
режимів.

Виклад основного матеріалу
Для того, щоб зрозуміти наскільки ефек-

тивною є кримінально-правова санкція та 
відповідає характеру і ступеню суспільної 
небезпеки вчиненого діяння, необхідно 
здійснити аналіз практики призначення 
покарання за пропаганду комуністичного 
та нацистського тоталітарних режимів. Пе-
редусім, варто вказати, що аналіз звітності 
основних показників роботи органів досу-

дового розслідування, підготовленого Гене-
ральною прокуратурою України за період 
2017-2020 р.р., засвідчує тенденцію до збіль-
шення випадків притягнення до криміналь-
ної відповідальності за вчинення розгляду-
ваного злочину. Так, у 2017 р. було направ-
лено до суду з обвинувальним актом 3 кри-
мінальні провадження; у 2018 цей показник 
не змінився (3); у 2019 – 5; втім, у 2020 їх 
число у порівнянні з попередніми роками 
зросло (18 кримінальних проваджень) [4]. 
Також було вивчено матеріали судової прак-
тики, які розміщені у Єдиному державному 
реєстрів судових рішень України (23 вироки 
у справах про злочини, передбачені ст.436-1 
КК України). 
Однією із засад призначення покарання 

є те, що воно повинно бути в межах, установ-
лених у санкції статті (санкції частини стат-
ті) Особливої частини КК України (п.1 ч.1 
ст.65 КК України). Ця вимога дотримана у 
87% випадках (19 вироках). І лише у трьох 
вироках (13 %) судом призначено покаран-
ня, яке не передбачене у санкції ст.436-1 КК 
України (штраф - сто неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян, що складає 1700 
грн., двісті неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, що становить 3400 грн. Така 
позиція суду відповідає положенням чинно-
го законодавства, яке регламентує випадки 
призначення більш м’якого покарання, яке 
не зазначене у санкції статті (ст.69 КК Укра-
їни). Як приклад, слід навести вирок Пу-
тивльського районного суду Сумської області 
від 25 червня 2020 р. Згідно з обвинувальним 
актом, Ю. придбав будинок, у процесі огляду 
якого знайшов копію прапора перемоги 1945 
року із зображенням п`ятикутної білої зірки, 
серпа і молота та з написом «150 стр. ордена 
Кутузова ІІ ст.», який став зберігати за місцем 
свого мешкання. 9 травня 2020 року близь-
ко 10 год. 00 хв. Ю. проходив повз Путивль-
ський краєзнавчий музей, де помітив колону 
автомобілів та свого знайомого К., який був 
на автомобілі. При спілкуванні з ним дізна-
вся, що останній має на меті поїхати до пло-
щі Перемоги у м. Путивлі Сумської області 
з метою покладення квітів до пам`ятника, 
присвяченого увічненню перемоги над на-
цизмом та вшануванню пам`яті жертв Дру-
гої світової війни.
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У подальшому, у цей же день через де-
кілька хвилин Ю. забрав за місцем свого 
проживання вказаний прапор та зазда-
легідь не обумовлюючи свої дії з К., сів на 
переднє пасажирське сидіння автомобіля 
останнього, тримаючи прапор, із зовніш-
нього боку автомобіля через відчинене ві-
кно дверей. При керуванні автомобілем К. 
не спостерігав за прапором та не був обізна-
ний про злочинні дії Ю. У свою чергу Ю., 
реалізуючи злочинний намір, спрямований 
на публічне використання символіки кому-
ністичного тоталітарного режиму, умисно 
публічно демонстрував прапор червоного 
кольору, закріплений на дерев`яній пали-
ці, із зображенням п`ятикутної білої зірки, 
серпа і молота та з написом «150 стр.ордена 
Кутузова ІІ ст.», який є символікою комуніс-
тичного режиму тоталітарного режиму. Дії 
Ю. кваліфіковано за ч.1 ст.436-1 КК Украї-
ни як публічне використання символіки ко-
муністичного тоталітарного режиму за що 
йому призначено покарання у виді штрафу 
(сто неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, що становить 1700 грн.)[5].
Ще однією із засад призначення по-

карання є врахування обставин, які його 
пом’якшують чи обтяжують. Л.Л. Кругліков 
звертає увагу на те, що наявність у спра-
ві тільки обставин, які пом’якшують пока-
рання, чи їх перевага над обставинами, які 
обтяжують покарання, наближають пока-
рання до нижчої межі міри покарання, на-
томість, підвищена небезпека кримінальних 
правопорушень та особа винного, наявність 
у справі тільки обставин, які обтяжують по-
карання чи їх перевага над обставинами, які 
пом’якшують покарання – до верхньої межі 
санкції відповідної статті КК України [6, 
с.74]. Так, серед обставин, які пом’якшують 
покарання, суд виокремлює наступні: щире 
каяття, визнання своєї вини та активне 
сприяння розкриттю злочину, наявність 
на утриманні неповнолітньої дитини, на-
явність офіційного місця роботи, позитивна 
характеристика з місця проживання, відсут-
ність судимостей, вчинення правопорушен-
ня вперше, статус ветерана війни - учасни-
ка бойових дій. Виходячи з положень ч.2 
ст.66 КК України, законодавчий перелік 
обставин, які пом’якшують покарання, не 

є вичерпний. А тому суд на власний роз-
суд визначає, які обставини можуть визна-
ватися такими. Очевидно, що щире каяття, 
визнання своєї вини та активне сприяння 
розкриттю кримінального правопорушення 
є чи не найбільш поширеними обставина-
ми, які пом’якшують покарання. Втім ви-
дається невиправданим віднесення до цьо-
го переліку таких обставин як відсутність 
судимостей чи позитивна характеристика з 
місця проживання, оскільки за таких умов 
«штучно» знижується ступінь тяжкості вчи-
неного діяння. З огляду на те суди повинні 
більш виважено підходити до питання щодо 
врахування обставин, які пом’якшують по-
карання. Не випадково у ч.1 п.5 Постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 10 
жовтня 2003 р. «Про практику призначення 
судами кримінального покарання» вказуєть-
ся, що судам треба мати на увазі, що наве-
дений у ч. 1 ст. 66 КК перелік обставин, які 
пом’якшують покарання, не є вичерпним. 
При призначенні покарання суд може ви-
знати пом’якшуючими й інші обставини, не 
зазначені в кримінальному законі. А тому 
визнання обставини такою, що пом’якшує 
покарання, має бути вмотивоване у вироку.
У переважній більшості випадків суди не 

встановлюють обставин, які обтяжують по-
карання за пропаганду комуністичного чи 
нацистського тоталітарних режимів. Лише 
в одному вироку до них відносять рецидив 
злочину та його вчинення особою, що пере-
буває у стані алкогольному сп`яніння. Од-
нак виходячи з особливостей ст.436-1 КК 
України, можуть існувати наступні обстави-
ни: вчинення злочину групою осіб за попе-
редньою змовою, на ґрунті расової, націо-
нальної, релігійної ворожнечі чи розбрату, 
з використанням малолітнього або особи, 
що страждає психічним захворюванням чи 
недоумством, вчинення злочину з викорис-
танням умов воєнного або надзвичайного 
стану, інших надзвичайних подій.
Окремо слід зупинитись на розгляді пи-

тання, чи можливе застосування щодо осіб, 
які здійснювали пропаганду комуністич-
ного чи нацистського тоталітарних режи-
мів інститутів, звільнення від кримінальної 
відповідальності чи покарання. З аналізу 
ст.ст.45,46 КК України випливає, що осо-
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ба, яка вчинила аналізоване посягання, не 
може бути звільнена від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку з дійовим каяттям чи 
примиренням винного з потерпілим, оскіль-
ки це має місце лише щодо осіб, які впер-
ше вчинили кримінальний проступок або 
необережний нетяжкий злочин. Щоправ-
да, така можливість передбачена щодо осо-
би, яка вчинила злочин, передбачений ч.1 
ст.436 КК України, оскільки звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з пе-
редачею особи на поруки (ст.47 КК України) 
чи зі зміною обстановки (ст.48 КК України) 
здійснюється, якщо вона вчинила нетяжкий 
злочин. До того ж винна особа може бути 
звільнена від кримінальної відповідальності 
на підставі ст.49 КК України, якщо закінчи-
лися строки давності притягнення до кри-
мінальної відповідальності (ч.1 ст.436-1 – 
п’ять років; ч.2 ст.436-1 – десять років). Втім 
аналіз звітності основних показників роботи 
органів досудового розслідування, підготов-
леного Генеральною прокуратурою України 
за період 2017-2020 р.р.,демонструє відсут-
ність випадків звільнення від кримінальної 
відповідальності за вчинення злочину, пе-
редбаченого ст.436-1 КК України.
До осіб, які вчинили пропаганду кому-

ністичного чи нацистського тоталітарних 
режимів, може також застосовуватись інсти-
тут звільнення від покарання з випробуван-
ням. Такий висновок випливає зі змісту ч.1 
ст.75 КК України, де вказується, що суд, при 
призначенні покарання у виді обмеження 
волі, а також позбавлення волі на строк не 
більше п’яти років, враховуючи тяжкість 
кримінального правопорушення, особу ви-
нного та інші обставини справи, може при-
йняти таке рішення, якщо дійде висновку 
про можливість виправлення засудженого 
без відбування покарання. Варто відзначи-
ти, що у 78 % (18 вироків) випадках суди за 
вчинення аналізованого посягання призна-
чають покарання у виді обмеження (3 ви-
роки) чи позбавлення волі (15 вироків) та 
в подальшому на підставі ст.75 КК України 
звільняють винного з випробуванням. З усіх 
23 вироків лише в одному випадку щодо 
особи, якій було призначено покарання у 
виді обмеження волі строком на один рік, не 
застосовувалось звільнення від покарання з 

випробуванням. Очевидно, це можна пояс-
нити наявністю у справі таких обтяжуючих 
обставин, як рецидив злочинів та вчинення 
його особою, що перебуває у стані алкоголь-
ного сп`яніння. 
Разом із тим, аналіз судової практики 

України засвідчує, що покарання за про-
паганду комуністичного та нацистського 
тоталітарних режимів не перебуває у спра-
ведливому співвідношенні із тяжкістю цього 
злочину. Такі висновки випливають з того, 
що жодна особа за вироком суду не була під-
дана покаранню у виді обмеження (за ви-
нятком однієї справи) чи позбавлення волі 
без її звільнення з випробуванням. Окрім 
того, санкції аналізованої норми не узгодже-
ні з санкціями тих норм, які передбачають 
однорідні за характером і ступенем суспіль-
ної небезпеки діяння. А точніше, санкція 
ст.436-1 КК України є більш суворою, що 
є алогічним. Такий підхід законодавця ви-
дається не зовсім виваженим та суперечить 
принципу співрозмірності покарання вчи-
неному злочину.

Висновки
Очевидним є факт, що призначення 

справедливої міри покарання, передусім, 
залежить від ефективної регламентації санк-
ції відповідної норми. З огляду на зазна-
чене існує необхідність скорегувати її у бік 
пом’якшення. А тому за доцільним видаєть-
ся в основному складі злочину передбачити 
покарання у виді громадських та виправних 
робіт, а також штрафу. Натомість, у кваліфі-
кованому складі – обмеження волі та позбав-
лення волі. Водночас, слід врахувати також 
те, що суб’єктом аналізованого посягання 
може виступати представник влади, що зу-
мовлює потребу передбачити покарання у 
виді позбавлення права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю (ч.2 
ст.436-1 КК України). Таким чином, санкція 
за основний склад злочину повинна вигля-
дати наступним чином: «штраф до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або громадські роботи на строк до 
двохсот сорока годин або виправні роботи 
на строк до двох років». Натомість, за ква-
ліфікований склад пропаганди комуністич-
ного та нацистського тоталітарних режимів 
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SUMMARY 
It is analyzed the state of theoretical research of 

problem of aggressive war; it is selected substantive 
debatable provisions and their supporters. Conclu-
sions are drawn that on the modern stage of state 
development there is no adequate mechanism of 
propaganda of the Communistic, Nationalistic and 
Socialistic (Nazi) totalitarian regimes countering 
in Ukraine.

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

Key words: totalitarian ideology, the Commu-
nistic totalitarian regime, the Nationalistic and 
Socialistic (Nazi) totalitarian regime, propaganda.

санкція повинна передбачати покарання у 
виді «обмеження волі на строк до трьох ро-
ків або позбавлення волі на той самий строк 
з позбавленням права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю на строк 
до двох років».
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75 осіб. До списку також внесені журналіс-
ти, які загинули неприродним чином (не-
ймовірне самогубство, падіння тощо) піс-
ля переслідувань, конфліктів, погроз [11]. 
Кількість облікованих кримінальних пра-
вопорушень і вручених за ними особам по-
відомлень про підозру набагато перевищує 
кількість обвинувальних вироків з притяг-
ненням винних осіб до кримінальної відпо-
відальності. Причинами такої ситуації є до-
пущені помилки як під час процесу збиран-
ня доказової бази в рамках кримінальних 
проваджень, так і при кримінально-право-
вій кваліфікації досліджуваних криміналь-
них правопорушень. При цьому порушен-
ня принципу невідворотності кримінальної 
відповідальності негативно позначається на 
практиці запобігання кримінальним право-
порушенням проти професійної діяльності 
журналістів [15, с. 145].
Виходячи з викладеного, виникає потре-

ба в комплексному кримінально-правовому 
дослідженні щодо посягання на життя жур-
налістів в Україні через призму правових 
засад їх діяльності, що надасть можливість 
розробити пропозиції та практичні реко-
мендацій щодо кримінально-правової квалі-
фікації посягання на життя журналістів.

Стан дослідження
Теоретичною і методологічною осно-

вами розроблення вчення про професійну 
діяльність журналістів як комплексної кри-
мінально-правової та кримінологічної ка-
тегорії стали дослідження вітчизняних і за-

Постановка проблеми
Конституція України кожній особі гаран-

тує право на свободу думки і слова, на віль-
не вираження своїх поглядів і переконань. 
Кожен має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформа-
цію усно, письмово або іншим способом – на 
власний вибір (ст. 34 Основного Закону). 
Громадяни України реалізують зазначене 
конституційне право шляхом законної про-
фесійної діяльності журналістів. Історично 
склалося, що журналістський корпус та їх-
ній вплив у соціумі називають «Четвертою 
владою».
За можливості чинити істотний вплив на 

суспільно-політичні події та надані законо-
давчі гарантії щодо гласності й захисту від 
посягань ця влада часто використовуєть-
ся політичними й іншими опонентами для 
оприлюднення або спростування тієї або 
іншої важливої інформації. Водночас неза-
лежні журналісти, максимально об’єктивно 
розповсюджуючи правдиву інформацію, на 
жаль, потерпають від постійних погроз та 
насильницьких дій від осіб, які намагаються 
цю інформацію приховати. Держава як осо-
блива форма організації суспільства взяла 
на себе функцію захисту журналістів і їхньої 
професійної діяльності від будь-яких проти-
правних посягань. 
Список журналістів (у хронологічному 

порядку від 1991 року), e якому вказані спів-
робітники, що стали жертвами убивць або 
загинули внаслідок терористичних актів і 
воєнних дій на території України? налічує 
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рубіжних учених, зокрема: Ю. М. Антоняна, 
М. І. Бажанова, О. М. Бандурки, Я. С. Без-
палої, І. Г. Богатирьова, О. І. Богатирьової, 
В. В. Василевича, В. О. Глушкова, В. В. Голі-
ни, І. В. Грицюка, В. К. Грищука, І. М. Дань-
шина, О. М. Джужі, І. С. Заєць, А. П. За-
калюка, А. Ф. Зелінського, О. О. Книженко, 
О. Г. Колба, Т. В. Корнякової, М. Й. Кор-
жанського, О. М. Костенка, В. М. Кудрявце-
ва, О. М. Литвинова, С. С. Мірошниченка, 
Є. О. Письменного, В. І. Павликівського, 
М. І. Мельника, В. А. Мисливого, П. П. Ми-
хайленка, А. В. Савченка, В. В. Топчія, 
В. В. Шаблистого, Н. С. Юзікової, Н. М. Яр-
миш, С. С. Яценка та ін. Вказані автори зро-
били вагомий внесок у розроблення теорії 
і практики протидії злочинності в Україні 
й кримінально-правової кваліфікації як за-
галом, так і щодо кримінально-правової 
та кримінологічної протидії посяганню на 
життя журналістів. Водночас у розрізі остан-
ніх змін у законодавстві про кримінальну 
відповідальність у частині криміналізації 
кримінальних правопорушень проти жур-
налістів попередні дослідження потребують 
оновленого погляду у цьому напрямі, що 
надає змогу повно та всеосяжно розглянути 
вказану проблему. Зазначені обставини в су-
купності вказують на необхідність розгляду 
в рамках самостійного дослідження кримі-
нально-правової характеристики посягання 
на життя журналіста та обумовлюють ви-
бір теми дисертаційного дослідження, його 
спрямованість і зміст.
Актуальність питання безпеки журна-

лістів підтверджується також тим, що Вер-
ховна Рада України 14 травня 2015 року 
прийняла Закон України № 421-19 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення гарантій законної 
професійної діяльності журналістів», яким 
Кримінальний кодекс України (далі – КК 
України) було доповнено чотирма новими 
складами кримінальним правопорушенням 
проти журналістів (ст. 345-1, 347-1, 348-1, 
349-1). Таким чином, нову кваліфікацію 
отримали давно відомі практиці криміналь-
ні правопорушення, потерпілими в яких ви-
ступають журналісти через свою професійну 
діяльність [1, с. 28]. Серед перелічених скла-
дів найбільш суспільно небезпечними є по-

сягання на життя журналіста (ст. 348-1 КК 
України). 
Окремі правові аспекти, пов’язані із кри-

мінальною відповідальністю за посягання 
на життя та здоров’я журналістів та запо-
біганням таким кримінальним правопору-
шенням, розглядалися у працях Я. С. Без-
палої та І. С. Заєць. Питанням розслідуван-
ня перешкоджання законній професійній 
діяльності журналістів присвячена дисерта-
ція А. А. Мацоли. Утім, комплексного, сис-
темного дослідження, присвяченого кри-
мінальній відповідальності за посягання на 
життя журналіста через призму правових 
засад його діяльності, не проводилося, що 
обумовлює потребу в його здійсненні та ви-
значає актуальність теми статті.

Метою статті є комплексне та системне 
розроблення питань кримінальної відпові-
дальності за посягання на життя журналіста 
через призму правових засад його діяльнос-
ті, а також формування на цій основі пропо-
зицій щодо удосконалення законодавства 
та доктринальних положень кримінального 
права, спрямованих на підвищення ефек-
тивності правозастосовної діяльності в цій 
сфері.

Виклад основного матеріалу
Значущість журналістської діяльності 

визначається перш за все тим, що журналіс-
ти, працюючи в перерахованих у ст. 12 За-
кону України «Про державну підтримку 
засобів масової інформації та соціальний за-
хист журналістів» досить складних, а нерід-
ко екстремальних умовах (творчий характер 
та інтенсивність інтелектуальної праці, її не-
регульована тривалість за умов жорсткої ре-
гламентації редакційного і технологічного 
циклу підготовки та випуску видань і про-
грам тощо), реалізують важливе держав-
не завдання по інформуванню державних 
структур, громадських формувань і грома-
дян про особливості життєдіяльності сус-
пільства, демонструючи при цьому високий 
професіоналізм і особливу відповідальність 
за доручену справу [5].
Починаючи з 1992 року, Верховна Рада 

України прийняла низку законів щодо ре-
гулювання діяльності ЗМІ, зокрема «Про 
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авторське право і суміжні права», «Про ви-
давничу справу», «Про внесення змін і до-
повнень до положення законодавчих актів 
України, що стосуються захисту честі, гід-
ності та ділової репутації громадян і орга-
нізацій», «Про державну підтримку ЗМІ та 
соціальний захист журналістів», «Про дер-
жавну таємницю», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про друковані ЗМІ (пресу) в 
Україні», «Про телебачення і радіомовлен-
ня», «Про інформаційні агентства», «Про 
інформацію», «Про Національну раду Укра-
їни з питань телебачення і радіомовлення», 
«Про порядок висвітлення діяльності орга-
нів державної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні ЗМІ», «Про рекла-
му», «Про систему суспільного телебачення 
і радіомовлення України», «Про електронні 
комунікації». 
Правові засади діяльності журналістів 

визначені Конституцією України, законами 
України «Про інформацію», «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», 
«Про інформаційні агентства», «Про поря-
док висвітлення діяльності органів держав-
ної влади та органів місцевого самовряду-
вання в Україні засобами масової інформа-
ції», «Про телебачення і радіомовлення», 
«Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналіс-
тів» та іншими нормативно-правовими акта-
ми [4]. 
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні» свобода слова і вільне вираження 
у друкованій формі своїх поглядів і переко-
нань гарантуються Конституцією України і 
означають право кожного вільно і незалеж-
но шукати, одержувати, фіксувати, зберіга-
ти, використовувати та поширювати будь-
яку інформацію за допомогою друкованих 
засобів масової інформації [6].
Статтею 34 Конституції України кожно-

му громадянинові України незалежно від 
його професії гарантується право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх по-
глядів і переконань. Частиною 4 ст. 15 Кон-
ституції України встановлено, що цензура в 
Україні заборонена [2; 13, с. 353]. 
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

друковані засоби масової інформації (пре-

су) в Україні» забор оняється використання 
друкованих засобів масової інформації для: 
1) за кликів до захоплення влади, насиль-
ницької зміни конституційного ладу або 
територіальної цілісності України; 2) про-
па ганди війни, насильства та жорстокості; 
3) розпа лювання расової, національної, 
релігійної ворожнечі; 4) розпо всюдження 
порнографії, а також з метою вчинення те-
рористичних актів та інших кримінально 
караних діянь; 5) пропа ганди комуністич-
ного та/або націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів та їхньої 
символіки; 6) попул яризації або пропаганди 
держави-агресора та її органів влади, пред-
ставників органів влади держави-агресора 
та їхніх дій, що створюють позитивний об-
раз держави-агресора, виправдовують чи 
визнають правомірною окупацію території 
України; 7) втруч ання в особисте і сімейне 
життя особи, крім випадків, передбачених 
законом; 8) запод іяння шкоди честі і гіднос-
ті особи; 9) розго лошення будь-якої інфор-
мації, яка може призвести до вказання на 
особу неповнолітнього правопорушника без 
його згоди і згоди його законного представ-
ника [6].
Професійна належність журналіста, від-

повідно до ст. 25 Закону України «Про дру-
ковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні» може підтверджуватися докумен-
том, виданим професійним об’єднанням 
журналістів. На ос обу, якій видано редак-
ційне посвідчення чи інший документ, що 
підтверджує повноваження, надані їй редак-
цією друкованого засобу масової інформації, 
або її професійну належність, поширюються 
права і обов’язки, зазначені у ст. 26 зазначе-
ного закону, зокрема: 1) на вільне одержан-
ня, використання, поширення (публікацію) 
та зберігання інформації; 2) відв  ідувати дер-
жавні органи, органи місцевого самовряду-
вання, а також підприємства, установи і ор-
ганізації та бути прийнятим їх посадовими 
особами; 3) відк  рито здійснювати записи, у 
тому числі із застосуванням будь-яких тех-
нічних засобів, за винятком випадків, перед-
бачених законом; 4) на в ільний доступ до 
статистичних даних, архівних, бібліотечних 
і музейних фондів; обмеження цього досту-
пу зумовлюються лише специфікою ціннос-
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тей та особливими умовами їх схоронності, 
що визначаються чинним законодавством 
України; 7) по п  ред’явленні редакційного 
посвідчення чи іншого документа, що під-
тверджує його професійну належність або 
повноваження, надані редакцією друкова-
ного засобу масової інформації, перебувати 
в районі стихійного лиха, катастроф, у міс-
цях аварій, масових безпорядків, на мітин-
гах і демонстраціях, на територіях, де ого-
лошено надзвичайний стан; 8) зверт  атися 
до спеціалістів при перевірці одержаних 
інформаційних матеріалів; 9) пошир ювати 
підготовлені ним повідомлення і матеріа-
ли за власним підписом, під умовним ім’ям 
(псевдонімом) або без підпису (анонімно); 
10) відмо влятися від публікації матеріалу 
за власним підписом, якщо його зміст після 
редакційної правки суперечить особистим 
переконанням автора; 11) на зб ереження 
таємниці авторства та джерел інформації, за 
винятком випадків, коли ці таємниці обна-
родуються на вимогу суду [6].
До сфери  професійної діяльності журна-

ліста Закон України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні» вклю-
чено збирання, створення, редагування, 
підготовку інформації до друку та видання 
друкованих засобів масової інформації з ме-
тою її поширення серед читачів. Належність 
журналіста до відповідного засобу масової 
інформації підтверджується редакційним 
посвідченням чи іншим документом, вида-
ним йому редакцією цього друкованого за-
собу масової інформації. Права та обов’язки 
журналіста встановлені ст. 26 Закону Украї-
ни «Про друковані засоби масової інформа-
ції (пресу) в Україні». Журналіст повинен 
добре усвідомлювати те, що він несе відпо-
відальність у межах чинного законодавства 
за перевищення своїх прав і невиконання 
обов’язків [5]. 
На журналіста покладаються такі 

обов’язки: 1) дотримув атися програми ді-
яльності друкованого засобу масової інфор-
мації, з редакцією якого він перебуває у 
трудових або інших договірних відносинах, 
керуватися положеннями статуту редакції; 
2) подавати  для публікації об’єктивну і до-
стовірну інформацію; 3) задовольня ти про-
хання осіб, які надають інформацію, щодо їх 

авторства або збереження таємниці автор-
ства; 4) відмовляти ся від доручення редакто-
ра (головного редактора) чи редакції, якщо 
воно не може бути виконано без порушення 
закону; 5) представля тися та пред’являти 
редакційне посвідчення чи інший документ, 
що підтверджує його професійну належність 
або повноваження, надані редакцією друко-
ваного засобу масової інформації; 6) вико-
нувати   обов’язки учасника інформаційних 
відносин; 7) утримуватис я від поширення в 
комерційних цілях інформаційних матеріа-
лів, які містять рекламні відомості про рек-
візити виробника продукції чи послуг (його 
адресу, контактний телефон, банківський 
рахунок), комерційні ознаки товару чи по-
слуг тощо [6].
Крім загальних  обов’язків, які покла-

даються на журналіста законами України 
«Про інформацію», «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні», «Про 
телебачення і радіомовлення», «Про інфор-
маційні агентства», ст. 15 Закону України 
«Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналіс-
тів» додатково передбачає, що «працюючи в 
місцях збройних конфліктів, вчинення теро-
ристичних актів, при ліквідації небезпечних 
злочинних груп, журналіст (учасник творчої 
групи) зобов’язаний дотримувати вимог 
щодо нерозголошення планів спеціальних 
підрозділів, відомостей, що є таємницею 
досудового розслідування, не допускати 
фактичної пропаганди дій терористів та ін-
ших злочинних груп, їхніх вчинків і заяв, 
спеціально інспірованих для засобів масової 
інформації, не виступати в ролі арбітра, не 
втручатися в інцидент, не створювати штуч-
ної психологічної напруги в суспільстві» [3].
Існує також онлайн-медіа – це особлива 

категорія засобів масової інформації. Їхня 
діяльність у загальних рисах регулюється 
подібно до інших категорій ЗМІ [12, с. 192], 
але має кілька особливостей, про які треба 
пам’ятати. Вони стосуються державної реє-
страції, статусу журналістів онлайн-видань, 
юридичної відповідальності, захисту автор-
ських прав та вихідних даних [9; 14, с. 117].
Важливе значення щодо забезпечення 

діяльності журналістів на сучасному етапі 
має Закон України «Про внесення змін до 
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Закону України «Про інформацію» від 13 січ-
ня 2011 року № 2938, що набрав чинності 10 
травня 2011 року, яким Закон України «Про 
інформацію» викладено в новій редакції [4].
Відповідно до ст. 24 Закону України 

«Про інформацію» забороняється цензу-
ра, тобто будь-яка вимога, яка спрямована, 
зокрема, до журналіста, засобу масової ін-
формації, його засновника (співзасновни-
ка), видавця, керівника, розповсюджувача, 
яка передбачає узгодження інформації про 
її поширення або накладення заборони чи 
перешкоджання в будь-якій іншій формі ти-
ражуванню або поширенню інформації. Ця 
заборона не поширюється на випадки, коли 
попереднє узгодження інформації здійсню-
ється на підставі закону, а також у разі на-
кладення судом заборони на поширення 
інформації [8]. 
Забороняються  втручання у професійну 

діяльність журналістів, контроль за змістом 
поширюваної інформації, зокрема з метою 
поширення чи непоширення певної інфор-
мації, замовчування суспільно необхідної 
інформації, накладення заборони на ви-
світлення окремих тем, показ окремих осіб 
або поширення інформації про них, заборо-
ни критикувати суб’єкти владних повнова-
жень, крім випадків, встановлених законом, 
договором між засновником (власником) і 
трудовим колективом, редакційним стату-
том [8]. 
Умисне перешкоджання  законній про-

фесійній діяльності журналістів та/або пере-
слідування журналіста за виконання профе-
сійних обов’язків, за критику тягне за собою 
відповідальність згідно із законами Украї-
ни [8].
У ст. 25 Закону України «Про інформа-

цію» визначені гарантії діяльності засобів 
масової інформації та журналістів: 1) під час 
виконання професійних обов’язків журна-
ліст має право здійснювати письмові, аудіо- 
та відеозаписи із застосуванням необхідних 
технічних засобів, за винятком випадків, пе-
редбачених законом; 2) журналіст має пра-
во  безперешкодно відвідувати приміщення 
суб’єктів владних повноважень, відкриті за-
ходи, які ними проводяться, та бути особис-
то прийнятим у розумні строки їх посадо-
вими і службовими особами, крім випадків, 

визначених законодавством; 3) журналіст 
має право  не розкривати джерело інформа-
ції або інформацію, яка дозволяє встанови-
ти джерела інформації, крім випадків, коли 
його зобов’язано до цього рішенням суду на 
основі закону; 4) після пред’явлення  доку-
мента, що засвідчує його професійну належ-
ність, працівник засобу масової інформації 
має право збирати інформацію в районах 
стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, 
масових безпорядків, воєнних дій, крім ви-
падків, передбачених законом; 5) журналіст 
має право п оширювати підготовлені ним 
матеріали (фонограми, відеозаписи, письмо-
ві тексти тощо) за власним підписом (автор-
ством) або під умовним ім’ям (псевдонімом); 
6) журналіст засобу масов ої інформації має 
право відмовитися від авторства (підпису) 
на матеріал, якщо його зміст після редакцій-
ної правки (редагування) суперечить його 
переконанням; 7) права та обов’язки жур на-
ліста, працівника засобу масової інформації, 
визначені законами, поширюються на за-
рубіжних журналістів, працівників зарубіж-
них засобів масової інформації, які працю-
ють в Україні [8; 10, с. 178].
Створює правові основи діяльності дру-

кованих засобів масової інформації (преси) 
в Україні, встановлює державні гарантії їх 
свободи відповідно до Конституції України, 
Закону України «Про інформацію» та інших 
актів чинного законодавства і визнаних 
Україною міжнародно-правових документів 
саме закон України від 16 листопада 1992 
року «Про друковані засоби масової інфор-
мації (пресу) в Україні» [6].
Правові основи діяльності в Україні ін-

формаційних агентств та їх міжнародного 
співробітництва закріплені Законом Украї-
ни від 28 лютого 1995 року «Про інформа-
ційні агентства». Гарантії свободи діяльнос-
ті інформаційних агентств визначені ст. 2 
цього закону, ч. 2 цієї статті забороняється 
цензура інформації, поширюваної інформа-
ційними агентствами [7].
Правові, економічні, організаційні заса-

ди державної підтримки засобів масової ін-
формації та соціального захисту журналістів 
визначені Законом України від 23 вересня 
1997 року «Про державну підтримку засо-
бів масової інформації та соціальний захист 
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журналістів». Відповідно до ст. 15 зазначе-
ного закону, у разі неможливості забезпе-
чення визначених на такі випадки гарантій 
засоби масової інформації не мають права 
відряджати працівників у місця надзвичай-
них подій без їхньої згоди [5].
У різні роки на розгляд Верховної Ради 

України була подана низка законопроєк-
тів щодо удосконалення правових засад ді-
яльності журналістів в Україні, серед яких 
«Про державно-правові гарантії захисту 
професійної діяльності журналістів» від 16 
травня 2008 року № 2508; «Про захист про-
фесійної діяльності журналістів» від 12 черв-
ня 2008 року № 2636; «Про внесення змін 
та доповнень до деяких законодавчих актів 
України (щодо посилення гарантій свободи 
слова в Україні)» від 31 травня 2010 року 
№ 6447; «Про внесення змін та доповнень 
до деяких законодавчих актів України 
(щодо посилення гарантій свободи слова в 
Україні та протидії цензурі)» від 16 черв-
ня 2010 року № 6447-1; «Про захист про-
фесійної діяльності журналістів» від 30 січ-
ня 2013 року № 2140; «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України (щодо 
удосконалення захисту професійної діяль-
ності журналістів)» від 25 грудня 2014 року 
№ 1630; «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо посилення га-
рантій законної професійної діяльності жур-
налістів» від 25 грудня 2014 року № 0924. 
Із перерахованих проєктів законів основою 
для прийняття нових законів стали лише 
проєкти від 25 грудня 2014 року № 0924 та 
№ 1630.

Висновки
Аналіз правових засад діяльності журна-

ліста в Україні свідчить про те, що їх про-
фесійна діяльність є досить різною і тому 
регламентована низкою законодавчих актів, 
які встановлюють певні правила здійснен-
ня діяльності засобів масової інформації в 
конкретній категорії суспільних відносин. 
Законна професійна діяльність журналіс-
та часто пов’язана з ризиком для життя та 
здоров’я, подеколи не лише власного, а й 
близьких. З метою забезпечення здійснен-
ня такої діяльності держава встановила кри-
мінальну відповідальність за посягання на 

журналіста у зв’язку зі здійсненням власної 
професійної діяльності. Одним із таким кри-
мінальних правопорушень є діяння, перед-
бачене ст. 348-1 КК України, яке є найбільш 
суспільно небезпечним порівняно з іншими 
кримінальними правопорушеннями проти 
журналістів, оскільки посягає на його жит-
тя.
Попри наявність великої кількості на-

укових доробок з питань кримінальної від-
повідальності за посягання на життя журна-
лістів, нині ця проблематика залишається 
досить актуальною через те, що законодав-
ство, яке регулює діяльність засобів масової 
інформації, швидко змінюється. Такі зміни 
зумовлюють певні проблемні питання під 
час притягнення винних до кримінальної 
відповідальності за посягання на життя 
журналістів. Зазначене підтверджує необ-
хідність ґрунтовного дослідження кримі-
нальної відповідальності за посягання на 
життя журналістів.
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ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÄÅÊËÀÐÓÂÀÍÍß 

ÍÅÄÎÑÒÎÂ²ÐÍÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯, ÏÎÂ’ßÇÀÍ² Ç 
ªÂÐÎ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ÉÍÈÌÈ ÏÐÎÖÅÑÀÌÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті здійснено дослідження проблем-
них аспектів кримінальної відповідальності 
за декларування недостовірної інформації, 
пов’язані з євроінтеграційними процесами в 
Україні. Аргументовано, що декларування не-
достовірної інформації істотним чином впли-
ває на економічну складову держави та авто-
ритет органів державної влади. Отримання 
Україною статусу кандидата на членство в 
Європейському Союзі зумовило необхідність 
узгодження національного та європейського за-
конодавства, що певним чином позначається 
на правозастосуванні під час притягнення ви-
нних до відповідальності за декларування недо-
стовірної інформації. Науково доведено, що За-
коном України «Про внесення змін до Закону 
України «Про запобігання корупції» щодо осо-
бливостей застосування законодавства у сфері 
запобігання корупції в умовах воєнного стану» 
на момент воєнного стану фактично скасова-
но обов’язок подання суб’єктом декларування 
декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, що не відповідає вимогам Європейського 
Союзу до України. Обґрунтовано доцільність 
доповнити примітку до ст. 366-2 Криміналь-
ного кодексу України та ст. 172-6 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення поло-
женням про те, що суб’єкти декларування, які 
у визначений Законом України «Про запобіган-
ня корупції» строк не подали декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, у зв’язку з вико-
нанням завдань в інтересах національної без-
пеки і оборони України, безпосередньою участю 
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у веденні воєнних (бойових) дій, перебуванням у 
районі проведення воєнних (бойових) дій та/або 
на тимчасово окупованій території, іншими 
обставинами, спричиненими військовою агре-
сією Російської Федерації, не підлягають при-
тягненню до відповідальності за несвоєчасне 
подання такої декларації.
Ключові слова: кримінальна відповідаль-

ність, корупція, декларування, недостовірна 
інформація, службова особа, місцеве самовряду-
вання, євроінтеграція.

Постановка проблеми
2022 рік для українського народу став 

одним з найважчих. Повномасштабна війна 
росії проти України змінила звичайний по-
рядок життєдіяльності кожного українця, 
суспільства та держави в цілому [15, с. 181]. 
Головним завданням для України та її наро-
ду стало здійснення відсічі збройній агресії 
росії. Для виконання цього завдання вжи-
вається низка надважливих заходів від узго-
дження дипломатичних рішень з іншими 
державами до виконавчих дій на місцях. 
Все це сприяє забезпеченню захисту неза-
лежності нашої держави. Проте боротьба із 
зовнішнім ворогом певним чином відверну-
ла увагу від необхідності протидії «внутріш-
ньому ворогу» – кримінально протиправній 
діяльності у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг, зокрема тим кримі-
нальним правопорушенням, які є корупцій-
ними чи пов’язаними з корупцією. Високий 
рівень корупції породжує недовіру грома-
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дян до органів державної влади та уповно-
важених осіб, які виконують функції держа-
ви або місцевого самоврядування, а також 
підривають авторитет цих органів, який в 
умовах війни повинен бути непохитним. 
Розв’язання проблеми корупції є одним із 
пріоритетів для українського суспільства 
на сучасному етапі розвитку держави [12, 
с. 403]. Вчинення суспільно небезпечних 
діянь корупційного характеру призводить 
до нестабільної ситуації всередині держави, 
і, як наслідок, нездатності ефективно про-
тидіяти збройній агресії росії проти Укра-
їни. Одним з таких кримінальних право-
порушень є декларування недостовірної 
інформації, яке істотним чином впливає на 
економічну складову держави та авторитет 
органів державної влади. Отримання Укра-
їною статусу кандидата на членство в Євро-
пейському Союзі (далі – ЄС) зумовило необ-
хідність узгодження національного та євро-
пейського законодавства, що певним чином 
позначається на правозастосуванні під час 
під час притягнення винних до відповідаль-
ності за декларування недостовірної інфор-
мації. У зв’язку з цим, постає необхідність 
дослідження питань кримінальної відпо-
відальності за декларування недостовірної 
інформації. 

Стан дослідження
Окремі питання кримінальної відпові-

дальності за декларування недостовірної ін-
формації у своїх працях досліджували такі 
вчені, як В. В. Андрієшин, О. C. Бондаренко, 
В. І. Борисов, Д. Ф. Волонець, В. О. Гацелюк, 
В. В. Гордієнко, О. О. Дудоров, З. А. Загиней, 
Л. В. Крупнова, Н. А. Литвин, М. І. Мельник, 
І. І. Митрофанов, Д. М. Міськів, О. М. Рєзнік, 
М. І. Хавронюк, В. В. Чернєй, С. С. Черняв-
ський та інші. Праці зазначених учених ста-
новлять значний науковий доробок, однак з 
моменту отримання Україною статусу канди-
дата на членство в ЄС, національне законодав-
ство суттєво змінилося, зокрема кримінальне, 
що позначається на правозастосуванні під час 
притягнення винних до відповідальності за 
декларування недостовірної інформації.

Метою статті є дослідження проблем-
них аспектів кримінальної відповідальності 

за декларування недостовірної інформації, 
пов’язаних з необхідністю узгодження наці-
онального та європейського законодавства.

Виклад основного матеріалу
Корупція є загрозою національній без-

пеці кожної держави та призупиняє де-
мократичний розвиток країни. Корупція 
отруює економіку, політику, владу та інші 
не менш важливі сфери суспільного життя. 
На сучасному етапі розвитку суспільства 
питання протидії корупції є надзвичайно 
важливим для України, яка виборола неза-
лежність і утвердилася як незалежна дер-
жава у світовому співтоваристві. Сталість 
демократичного розвитку України значною 
мірою залежить від реалізації принципів за-
конності та справедливості, неухильного до-
тримання всіма державними службовцями 
букви закону, подолання фактів незакон-
ного одержання посадовими особами мате-
ріальних цінностей, послуг чи інших благ. 
Сучасна ситуація в Україні є складною та 
досить суперечливою, у країні відсутня ско-
ординована державна політика у боротьбі з 
корупцією, вузьке бачення шляхів протидії. 
Зусилля влади зводяться до традиційних 
підходів, які призводять до розпорошення 
антикорупційних зусиль, заснованих на не-
ефективних у сучасних умовах репресивних 
засобах [14, с. 227–228].
На думку іноземних урядовців та біз-

несменів, поширення корупції є однією з 
головних проблем для розвитку нормаль-
них економічних відносин між Україною 
та іншими країнами, причиною їхнього не-
бажання інвестувати значні кошти у вітчиз-
няну економіку. Наведене яскраво свідчить 
про те, що пошук ефективних шляхів про-
тидії корупції в Україні є актуальним за-
вданням суспільства [14, с. 228].
Отримання Україною статусу кандидата 

на членство в ЄС поставило перед нашою 
державою певні вимоги, які необхідно ви-
конати найближчим часом. Серед таких ви-
мог є 1) ефективна протидія корупційним 
та іншим кримінальним правопорушенням 
у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг; 2) обов’язкове подання суб’єктом де-
кларування декларації особи, уповноваже-
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ної на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування. При цьому декла-
рування повинно бути відкритим (гласним), 
крім інформації з обмеженим доступом, а та-
кож прозорим, тобто без можливості уник-
нути декларування чи подати недостовірні 
дані. Попри здійснення низки заходів, нині 
виконати вимоги ЄС у повному обсязі не 
вдається. 
За 2022 рік в Україні правоохоронними 

органами було зареєстровано 11 617 кри-
мінальних правопорушень у сфері служ-
бової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, з 
яких 78 – декларування недостовірної ін-
формації (ст. 366-3 Кримінального кодек-
су (далі – КК) України). Для порівняння, у 
2021 році зареєстровано – 18 330 діянь зазна-
ченого вище характеру, з яких лише 1 кри-
мінальне правопорушення пов’язане з де-
кларуванням недостовірної інформації [10]. 
Не цілком зрозуміло з чим це пов’язано, але 
порівняно з 2021 роком у 2022 році кількість 
облікованих фактів декларування недосто-
вірної інформації зросла у 78 разів, що є не-
прийнятним в умовах війни та необхідністю 
виконання вимог ЄС.
Можливо, певним чином, на такі показ-

ники вплинула декриміналізація ст. 366-
1 КК України. Так, 14 жовтня 2014 року було 
прийнято Закон України № 1700-VII «Про 
запобігання корупції», яким встановлено 
кримінальну відповідальність за подання 
суб’єктом декларування завідомо недосто-
вірних відомостей у декларації особи, упо-
вноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, передбаче-
ної Законом України «Про запобігання ко-
рупції», або умисне неподання суб’єктом де-
кларування зазначеної декларації (ст. 366-1 
КК України) [7; 2]. Рішенням № 13-р/2020 
від 27 жовтня 2020 року Конституційний 
Суд України визнав такою, що не відпові-
дає Конституції України (є неконституцій-
ною) зазначену вище статтю КК України, 
чим фактично скасував кримінальну відпо-
відальність за декларування недостовірної 
інформації [8]. 
Крім того, 4 грудня 2020 року було при-

йнято Закон України № 1074-IX «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відновлення відповідальності 
за декларування недостовірної інформації 
та неподання суб’єктом декларування де-
кларації особи, уповноваженої на виконан-
ня функцій держави або місцевого самовря-
дування», яким з КК України виключено 
ст. 366-1. У зв’язку з цим, усі кримінальні 
провадження, розпочаті за фактом вчинен-
ня кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 366-1 КК України, підлягали 
закриттю за п. 4 ч. 1 ст. 284 Кримінального 
процесуального кодексу України – «набрав 
чинності закон, яким скасована криміналь-
на відповідальність за діяння, вчинене осо-
бою» (нині – «п. 4-1. втратив чинність закон, 
яким встановлювалася кримінальна проти-
правність діяння») [3].
Водночас, зазначеним вище за-

коном було доповнено КК України 
ст. 366-2 «Декларування недостовірної ін-
формації» та 366-3 «Неподання суб’єктом 
декларування декларації особи, уповнова-
женої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування». Зазначені змі-
ни набули чинності 30 грудня 2020 року. Та-
ким чином, з початку 2021 року декларуван-
ня недостовірної інформації було знову кри-
міналізованим. Виходить так, що або за весь 
2021 рік правоохоронні органи якимось чи-
ном не виявили фактів декларування недо-
стовірної інформації, або їх дійсно не було.
Законом України від 29 червня 

2021 року № 1576-IX «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення, Кримінального кодексу Украї-
ни щодо вдосконалення відповідальності за 
декларування недостовірної інформації та 
неподання суб’єктом декларування декла-
рації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самовря-
дування» в примітку до ст. 45 КК України 
було внесено зміни, якими також перед-
бачено перелік кримінальних правопо-
рушень, пов’язаних з корупцією, до яких 
віднесено і декларування недостовірної 
інформації (ст. 366-2 КК України) [5; 11, 
с. 147]. 
Кожна держава постійно балансує між 

принципами поваги до права і свободи лю-
дини та громадянина, інтеграції в міжнарод-
не співтовариство, з одного боку, та необхід-
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ність забезпечення економічного зростання 
й національної безпеки, з іншого [9, с. 177; 
13, с. 116]. Це відбувається нині в Україні: 
необхідність захисту незалежності держави 
вимагає звуження кола прав і свобод люди-
ни та громадянина, а євроінтеграція диктує 
зворотні умови.
Як було зазначено раніше, однією з ви-

мог ЄС перед Україною є обов’язкове по-
дання суб’єктом декларування декларації 
особи, уповноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування. 
З початку повномасштабного вторгнення 
росії в Україну парламентом нашої держави 
було прийнято Закон України від 8 липня 
2022 року № 2381-IX «Про внесення змін до 
Закону України «Про запобігання корупції» 
щодо особливостей застосування законодав-
ства у сфері запобігання корупції в умовах 
воєнного стану», яким було встановлено, 
що суб’єкти декларування подають декла-
рації протягом 90 календарних днів з дня 
припинення чи скасування воєнного стану 
на території України [5]. Таким чином, на 
момент воєнного стану фактично скасовано 
обов’язок подання суб’єктом декларування 
декларації особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, що не відповідає вимогам ЄС 
до України.
Через відсутність обов’язку подання 

суб’єктом декларування декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, і про-
довження воєнного стану притягнення ви-
нних осіб до кримінальної відповідальності 
за декларування недостовірної інформації 
в майбутньому може мати певні складнощі, 
зокрема пов’язані зі скасуванням чи зміною 
окремих положень законодавчих актів, стро-
ків давності притягнення до відповідальнос-
ті, можливості легалізації майна отриманого 
злочинним шляхом, переховування винних 
та виїзд за межі нашої держави тощо.
Для уникнення проблемних ситуацій 

під час правозастосування в майбутньому, 
а також на виконання вимог ЄС щодо здій-
снення антикорупційних заходів у нашій 
державі, до Верховної Ради України пода-
но проєкт закону від 23 вересня 2022 року 
№ 8071 «Про внесення змін до деяких за-

конів України з метою виконання вимог Єв-
ропейської комісії щодо набуття Україною 
статусу члена Європейського союзу», яким 
запропоновано встановити, що особи, які у 
2022 році не подали декларацію особи, упо-
вноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, подають 
таку декларації не пізніше 60 календарних 
днів з дня набрання чинності цього зако-
ну. Крім того, суб’єкти декларування, які у 
визначений цим законом строк не подали 
декларацію особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, у зв’язку з виконанням завдань 
в інтересах національної безпеки і оборони 
України, безпосередньою участю у веденні 
воєнних (бойових) дій, перебуванням у ра-
йоні проведення воєнних (бойових) дій та/
або на тимчасово окупованій території, ін-
шими обставинами, спричиненими військо-
вою агресією Російської Федерації, не під-
лягають притягненню до відповідальності 
за несвоєчасне подання такої декларації [4].
Таким чином, зазначеним проєктом за-

кону одночасно можна вирішити два про-
блемні питання: 1) задовольнити вимоги 
з боку ЄС до України щодо поновлення 
обов’язку подання суб’єктом декларування 
декларації особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого са-
моврядування; 2) не притягувати до відпо-
відальності суб’єктів декларування, які все 
одно не подали у визначений строк декла-
рацію особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самовряду-
вання, через поважні причини, пов’язані з 
безпосередньою участю у відсічі збройної 
агресії росії проти України.
Для більш ефективної реалізації зазначе-

них вище положень, а також з метою уник-
нення колізій під час правозастосування, 
пропонуємо доповнити примітку до ст. 366-
2 КК України та ст. 172-6 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення на-
ступним положенням: «Суб’єкти деклару-
вання, які у визначений Законом України 
«Про запобігання корупції» строк не подали 
декларацію особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, відповідно до статті 45 Закону 
України «Про запобігання корупції», та/або 
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повідомлень, передбачених частинами пер-
шою, четвертою статті 52 Закону України 
«Про запобігання корупції», у зв’язку з ви-
конанням завдань в інтересах національної 
безпеки і оборони України, безпосередньою 
участю у веденні воєнних (бойових) дій, пе-
ребуванням в районі проведення воєнних 
(бойових) дій та/або на тимчасово окупова-
ній території, іншими обставинами, спри-
чиненими військовою агресією Російської 
Федерації, не підлягають притягненню до 
відповідальності за несвоєчасне подання та-
кої декларації».
Такі зміни до КК України необхідно вне-

сти, оскільки досконалість кримінального 
закону безпосередньо позначається на ефек-
тивності кримінально-правової охорони сус-
пільних відносин, застосуванні криміналь-
но-правових норм із дотриманням принци-
пу законності [1, с. 19].

Висновок
На економічну складову держави та ав-

торитет органів державної влади істотним 
чином впливають факти декларування не-
достовірної інформації, тобто вчинення 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 366-2 КК України. Це зумовлює 
необхідність протидії таким суспільно не-
безпечним діянням з метою викорінення 
корупції в Україні, утримання стабільності 
всередині держави, здійснення ефективної 
відсічі збройній агресії росії.
У зв’язку з отримання Україною стату-

су кандидата на членство в Європейському 
Союзі потала необхідність узгодження наці-
онального та європейського законодавства, 
Попри це, під час воєнного стану на тери-
торії України фактично скасовано обов’язок 
подання суб’єктом декларування декларації 
особи, уповноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, 
що суперечить вимогам ЄС.
З метою узгодження національного та 

європейського законодавства, виконання 
вимог ЄС щодо євроінтеграції України та 
відновлення обов’язку подання суб’єктом 
декларування декларації особи, уповнова-
женої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, необхідно вне-
сти наведені вище зміни до Закону України 

«Про запобігання корупції», КК України та 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення.

Література
1. Бабаніна В. В. Кримінальне законо-

давство України: механізм створення та ре-
алізації : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. 
Київ, 2021. 600 с.

2. Кримінальний кодекс України : Закон 
України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14#Text.

3. Кримінальний процесуальний кодекс 
України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. 
№ 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/4651-17#Text.

4. Про внесення змін до деяких законів 
України з метою виконання вимог Європей-
ської комісії щодо набуття Україною стату-
су члена Європейського союзу : проєкт За-
кону України від 23 верес. 2022 р. № 8071. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=74966.

5. Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції» щодо осо-
бливостей застосування законодавства у 
сфері запобігання корупції в умовах воєнно-
го стану : Закон України від 8 лип. 2022 р. 
№ 2381-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2381-20#n5.

6. Про внесення змін до Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України щодо вдо-
сконалення відповідальності за декларуван-
ня недостовірної інформації та неподання 
суб’єктом декларування декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування : За-
кон України від 29 черв. 2021 р. № 1576-
IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1576-20#Text.

7. Про запобігання корупції : За-
кон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-
VIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1700-18#Text.

8. Рішення Конституційного Суду Укра-
їни у справі за конституційним поданням 
47 народних депутатів України щодо відпо-
відності Конституції України (конституцій-
ності) окремих положень Закону України 



99

Êîçà÷èíà À.Ì. -  Ïðîáëåìí³ àñïåêòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³...

«Про запобігання корупції», Кримінального 
кодексу України від 27 жовт. 2020 р. № 13-
р/2020 (справа № 1-24/2020(393/20)). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-
20#Text.

9. Скриник М. В. Мілітарна метафора як 
один із засобів вербалізації концепту Украї-
на в російських ЗМІ. Мова і культура. 2013. 
№ 16. С. 172–178.

10. Статистика / Офіс Генерального про-
курора : [сайт]. URL: https://new.gp.gov.ua/
ua/posts/statistika.

11. Юріков О. О. Звільнення від відбу-
вання покарання з випробуванням за вчи-
нення корупційних кримінальних право-
порушень і кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з корупцією, на підставі угод. 
Нове українське право. 2021. № 5. С. 146–151.

12. Юріков О. О. Проблеми реалізації 
антикорупційної політики в Україні. Реа-
лізація державної антикорупційної політики в 
міжнародному вимірі : матеріали VІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2021 р.). 
Київ, 2021. С. 403–406.

13. Cherniavskyi S., Babanina V., 
Mykytchyk O., Mostepaniuk L. Measures to 
combat cybercrime: analysis of international 
and Ukrainian experience. Cuestiones Políticas. 
2021. № 39 (69). Р. 115–132.

14. Cherniei V., Cherniavskyi S., Babani-
na V., Ivashchenko V. Criminal remedies and 
institutional mechanisms for combating cor-
ruption crimes: the experience of Ukraine 
and international approaches. Juridical Tribune. 
2022. № 12 (2). Р. 227–245.

15. Yurikov O. Counteracting planning, 
preparation, resolution and management ag-
gressive war on the territory of Ukraine. Legal 
sciences and their role in the development of the le-
gal culture of a modern man : monograph. Riga : 
Baltija Publishing, 2022. С. 180–197.

PROBLEM ASPECTS OF CRIMINAL 
RESPONSIBILITY FOR DECLARING 

UNREAL INFORMATION RELATED TO 
EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES 

IN UKRAINE
The article examines the problematic as-

pects of criminal liability for declaring false 
information related to the European integra-
tion processes in Ukraine. It is argued that 
the declaration of unreliable information sig-
nifi cantly affects the economic component of 
the state and the authority of state authorities. 
Ukraine’s obtaining the status of a candidate 
for membership in the European Union neces-
sitated the harmonization of national and Eu-
ropean legislation, which in a certain way af-
fects law enforcement during the prosecution 
of those guilty of declaring false information. 
It has been scientifi cally proven that the Law 
of Ukraine «On Amendments to the Law of 
Ukraine «On Prevention of Corruption» Re-
garding the Peculiarities of the Application of 
Legislation in the Field of Prevention of Cor-
ruption in Martial Law» at the time of martial 
law effectively abolished the obligation of the 
subject of declaration to submit a declaration 
of a person authorized to performing the func-
tions of the state or local self-government, 
which does not meet the requirements of the 
European Union for Ukraine. The expediency 
of adding a note to Art. 366-2 of the Criminal 
Code of Ukraine and Art. 172-6 of the Code 
of Ukraine on Administrative Offenses with the 
provision that the subjects of the declaration 
who, within the period specifi ed by the Law of 
Ukraine «On Prevention of Corruption», did 
not submit a declaration of a person authorized 
to perform the functions of the state or local 
self-government, in connection with the per-
formance of tasks in the interests of the nation-
al security and defense of Ukraine, direct par-
ticipation in the conduct of military (combat) 
operations, stay in the area of military (combat) 
operations and/or in the temporarily occupied 
territory, other circumstances caused by the 
military aggression of the Russian Federation, 
shall not be held liable for untimely submission 
of such a declaration.

Key words: criminal responsibility, corrup-
tion, declaration, false information, offi cial, lo-
cal self-government, European integration.
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ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÒÎÐÃ²ÂËÞ ËÞÄÜÌÈ Â 

ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ

У ста тті висвітлюється те, що до війни 
Україна мала численні напрацювання у сфері 
протидії торгівлі людьми, але не в повному об-
сязі виконувала свої міжнародні зобов’язання. 
Серед проблем притягнення до кримінальної 
відповідальності, які були актуальні до почат-
ку війни, можна відзначити те, що більшість 
засуджених осіб, які займаються торгівлею 
людьми, змогли уникнути ув’язнення, у тому 
числі через недооцінення суддями тяжкості 
кримінальних правопорушень у сфері торгівлі 
людьми, через укорінені стереотипи стосовно 
того, що саме є торгівлею людьми, а також 
через корупцію. Кримінальне правопорушення, 
пов’язане з торгівлею людьми, без покарання 
фактично неадекватно відображає характер 
правопорушення та підриває масштабну ро-
боту у сфері боротьби з торгівлею людьми. 
Початок повномасштабного вторгнення росії 
в Україну спричинив необхідність екстрених 
заходів для протидії торгівлі людьми, через ве-
лику кількість біженців та внутрішньо пере-
міщених осіб. Зусилля державних органів при-
несли певні успіхи в організації інформаційних 
кампаній щодо протидії торгівлі людьми на 
кордонах з сусідніми країнами, налагоджен-
ня співпраці з європейськими партнерами, 
створення європейської платформи з обміну 
інформації, внесення змін до Державної ці-
льової соціальної програми протидії торгівлі 
людьми. Фактично сьогодні Україна вимуше-
на вирішувати практичні питання протидії 
торгівлі людьми, спричинені війною на тери-
торії України, та водночас надолужувати та 
вдосконалювати ті прогалини, що були актуа-
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лізовані нам міжнародними партнерами. Од-
ним з варіантів успішної реалізації поставле-
них завдань є поєднання зусиль на території 
всієї країни, активізуючи роботу державних 
та правоохоронних органів, посилення між-
народного співробітництва, та впровадження 
кращих напрацювань в усталену практику на 
законодавчому рівні. 
Ключові слова: міграція, торгівля людь-

ми, біженець, кримінальна відповідальність. 

Постановка проблеми
З початком повномасштабного втор-

гнення росії на територію України поси-
лись проблемні питання притягнення до 
кримінальної відповідальності за торгівлю 
людьми, зокрема, тому що виросли ризики 
потрапляння громадян України в різні фор-
ми експлуатації. З одного боку, це пов’язано 
з тим, що люди були вимушені виїхати з 
України до Європи, переміститись всереди-
ні держави і частину українців примусово 
вивезли на територію росії та/або білорусі, 
але з іншого боку невирішені питання при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
винних осіб, відсутність ефективного захис-
ту прав потерпілої особи не дають можли-
вості реалізувати закріплені міжнародним 
законодавством способи захисту порушених 
прав людини. На більшості території Укра-
їни громадяни залишились без житла, без 
грошей, без роботи, що робить їх ще біль-
ше уразливими до дій зловмисників. Перед 
усіма дотичними державними органами ви-
никла необхідність в екстреному реагуванні 
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та забезпеченні захисту населення від ситуа-
ції потрапляння у різні форми експлуатації, 
мінімізувати ризики, спричинені міграцією 
громадян по території України та сусідніх 
країнах, та виробити якісно та практично 
нові підходи до розв’язання проблем при-
тягнення до відповідальності за пов’язані з 
такими діями кримінальні правопорушен-
ня, які виникли до війни.

Стан дослідження
За часи незалежності в Україні опублі-

ковано численні дослідження, присвячені 
різним аспектам торгівлі людьми, зокрема 
праці О. М. Броневицької, В. О. Іващенка, 
К. М. Іскрова, В. А. Козака, Я. Г. Лизогуба, 
О. В. Наден, Д. О. Негодченка, А. А. Нєби-
това, А. М. Орлеана, В. М. Підгородинсько-
го, Ю. В. Раковської та інших. Проблемні 
питання виявлення, документування та 
розслідування торгівлі людьми розглядали 
П. В. Горбасенко, О. М. Ємець, М. С. На-
бруско, В. В. Пясковський, О. П. Свінціць-
ка, В. С. Філашкін, К. О. Щербаковська. 
Варті уваги також дисертаційні роботи з 
інших галузей – Н. І. Бровко, Т. І. Возної, 
Л. О. Данильчук, Г. Г. Жуковської, О. І. За-
харчук, Л. Г. Ковальчука, Г. Л. Кохана, 
О. В. Кушніра, Н. М. Лукач, С. М. Олійни-
ка, А. В. Пунди, О. В. Святуна, В. В. Турок, 
А. П. Шуміленко. 
У той же час потрібно враховувати, що 

зазначені роботи українських сучасних уче-
них, стосувались довоєнного часу, але є не-
обхідність додаткового вивчення проблем-
них питань кримінальної відповідальності 
за торгівлю людьми, пов’язаної зі збройною 
агресією на території України.

Метою статті є аналіз проблемних пи-
тань кримінальної відповідальності, які 
були до війни, але були посилені новими 
ризиками торгівлі людьми, спричиненими 
воєнними діями на території України, а та-
кож окреслити шляхи вдосконалення чин-
ного законодавства щодо протидії торгівлі 
людьми. 

Виклад основного матеріалу
За даними Управління верховного комі-

сара Організації Об’єднаних Націй у спра-

вах біженців (далі – УВКБ ООН), станом 
на кінець листопада 2022 року, з початку 
російського вторгнення в Україну, за кор-
дон виїхало 7 891 977 осіб. З них 4 776 606 
громадян України отримали в країнах Єв-
ропейського Союзу (далі – ЄС) статус тим-
часового захисту [8]. Кількість внутрішніх 
переселенців з початку російського втор-
гнення збільшилася до 4,6 млн людей, але, 
за неофіційними даними, їх може бути біль-
ше. За період з лютого по грудень 2022 року 
щонайменше 2 млн 800 тис. українців були 
вимушені виїхати чи були депортовані на 
територію росії [4]. Ці біженці та переміще-
ні особи є особливо вразливими до торгівлі 
людьми. Але і люди, які не були переміщені 
та залишись жити в умовах війни, також за-
лишаються вразливими до торгівлі людьми.
Відповідно до ст. 149 Кримінального 

кодексу (далі – КК) України (в редакції від 
06 вересня 2018 року) передбачено відпо-
відальність за торгівлю людьми, а саме за 
торгівлю людиною, а так само вербування, 
переміщення, переховування, передачу або 
одержання людини, вчинені з метою екс-
плуатації, з використанням примусу, ви-
крадення, обману, шантажу, матеріальної 
чи іншої залежності потерпілого, його ураз-
ливого стану або підкупу третьої особи, яка 
контролює потерпілого, для отримання зго-
ди на його експлуатацію [2]. 
Пункт 1 примітки до цієї статті визначає, 

що під експлуатацією людини в цій статті 
слід розуміти всі форми сексуальної експлу-
атації, використання в порнобізнесі, приму-
сову працю або примусове надання послуг, 
рабство або звичаї, подібні до рабства, під-
невільний стан, залучення в боргову кабалу, 
вилучення органів, проведення дослідів над 
людиною без її згоди, усиновлення (удоче-
ріння) з метою наживи, примусову вагіт-
ність або примусове переривання вагітності, 
примусове одруження, примусове втягнен-
ня у зайняття жебрацтвом, втягнення у кри-
мінальну протиправну діяльність, викорис-
тання у збройних конфліктах тощо [2].
Проблема торгівлі людьми була акту-

альною для України і до початку російсько-
го вторгнення. Так, у 2021 році правоохо-
ронні органи розслідували 222 кримінальні 
провадження, розпочаті за фактом торгівлі 
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людьми, що є більше ніж у 2020 році, коли 
здійснювали розслідування 203 кримі-
нальних проваджень. До цієї кількості уві-
йшли 85 нових кримінальних проваджень, 
пов’язаних із торгівлею людьми, з метою 
примусової праці, з яких 54 криміналь-
ні провадження було розпочато за фактом 
примусового втягнення у кримінально про-
типравну діяльність [9]. 
У 2021 році правоохоронні органи від-

крили кримінальні провадження проти 
101 особи, підозрюваної у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбачено-
го ст. 149 КК України, що більше ніж в два 
рази в порівнянні з кількістю кримінальних 
проваджень, розпочатих у 2020 році, коли 
було відкрито 51 кримінальне провадження 
з невідомою кількістю обвинувачених [9].
У 2021 році було винесено обвинувальні 

вироки 24 особам, що займалися торгівлею 
людьми, що значно менше у порівнянні з 
2020 роком, коли було засуджено 29 осіб, та 
2019 роком – 35 осіб. З 24 осіб, засуджених 
за торгівлю людьми у 2021 році, лише 5 осіб 
отримали реальні терміни ув’язнення, три-
валістю від 5 до 10 років, а 19 осіб, отримали 
лише умовний термін. Що є типовою ситуа-
цією, так, у 2020 році судами було винесено 
також лише 5 вироків з реальним терміном 
відбування покарання. При цьому нероз-
глянутими на кінець 2021 року було зали-
шено 125 кримінальних проваджень, і це 
найбільша кількість за останні 15 років [7]. 
Наведені дані лише підтверджують склад-
ність протидії правоохоронними органами 
добре організованим і злагодженим злочин-
ним організаціям, що спеціалізуються на 
торгі влі людьми до початку війни в Україні. 
Очікується, що у зв’язку з повномасштаб-
ною війною з бойовими діями на більшості 
території України, відсутністю електропос-
тачання, що унеможливлює роботу судо-
вих та правоохоронних органів, показники 
притягнення до відповідальності будуть ще 
нижчими. 
Ефективність кожної держави в осо-

бі уповноважених органів у сфері протидії 
торгівлі людьми, визначається на підставі 
наступних критеріїв: 1) результативність 
досудового розслідування і переслідування 
в судовому порядку, осіб підозрюваних у 

торгівлі людьми на території своєї держави; 
2) захист жертв торгівлі людьми; 3) прове-
дення навчальних заходів, з метою освіти та 
попередження людей, щодо ризиків потра-
пляння у ситуації торгівлі людьми; 4) спів-
праця з іншими державами у створенні 
спільних механізмів, щодо протидії експлуа-
тації людей; 5) дієвість зусиль до притягнен-
ня до відповідальності в судовому порядку 
державних посадових осіб, які беруть участь 
у работоргівлі чи сприяють їй тощо.
Згідно з виконанням вище зазначених 

критеріїв країни поділяють на три рівні: 
1) повністю дотримуються критеріїв ефек-
тивності протидії торгівлі людьми; 2) дотри-
муються не повністю, але намагаються до-
тримуватись (уже більше трьох років Укра-
їна належить до цієї групи); 3) не повністю 
дотримуються мінімальних стандартів і не 
докладають значних зусиль. 
Відповідно до звіту Державного депар-

таменту США про стан справ у сфері про-
тидії торгівлі людьми за 2022 рік Україна 
залишилася на другому рівні. Основними 
критеріями, за  якими Україна залишилась 
на другому рівні, було те, що в порівнянні 
з іншими роками було більше розслідувань 
відносно осіб, підозрюваних у торгівлі людь-
ми, виділення у державному бюджеті біль-
ших коштів на заходи з протидії торгівлі 
людьми. Крім того, урядом були вжиті за-
ходи для попередження торгівлі дітьми та 
зменшення повторної травматизації дітей-
жертв у процесі кримінального судочин-
ства. Однак держава в особі уповноважених 
органів не виконує мінімальних стандартів 
у декількох основних сферах. Так, відпо-
відні органи визнали винними меншу кіль-
кість осіб, які займаються торгівлею людь-
ми, а більшість засуджених осіб, які займа-
ються торгівлею людьми, змогли уникнути 
ув’язнення у тому числі через недооцінення 
суддями тяжкості кримінальних правопо-
рушень у сфері торгівлі людьми, через уко-
рінені стереотипи стосовно того, що саме є 
торгівлею людьми, а також через корупцію. 
Отже, фактична відсутність кримінальної 
відповідальності, оскільки не має реально-
го покарання, призводить до послаблення 
вироку як засобу стримування від кримі-
нально протиправних дій, неадекватно ві-
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дображає характер кримінального право-
порушення та підриває масштабну роботу у 
сфері боротьби з торгівлею людьми. Водно-
час, не меншає кількість випадків співучасті 
державних службовців у торгівлі людьми. 
Так, протягом звітного періоду було роз-
почато досудове розслідування проти двох 
державних службовців, які, ймовірно, брали 
співучасть у торгівлі людьми, але за останні 
п’ять років жодну особу так і не було засу-
джено. Україна офіційно надала статус осо-
би, яка постраждала від торгівлі людьми 
набагато меншій кількості осіб у 2021 році, 
аніж у 2020, тоді як міжнародні та громад-
ські організації й надалі встановлюють наба-
гато більше жертв, ніж уряд, підкреслюючи 
незацікавленість держави зі встановлення 
реальної кількості жертв, що в подальшому 
спричиняє відсутність довіри в потерпілої 
особи в здатність органів влади захистити 
та/або допомогти їй [9].
Додатково, через збройну агресію росії 

для українців, особливо на окупованих те-
риторіях, з’явились нові ризики, по’вязані 
з насильницьким вивезенням людей, у 
тому числі дітей, за кордон, експлуатацію у 
збройних конфліктах, для примусової пра-
ці та кримінально протиправної діяльності, 
такої як перевезення наркотиків чи в ролі 
кур’єрів. Особи, які займаються торгівлею 
людьми, шукають внутрішньо переміщених 
осіб та використовують деяких українців 
для примусової п раці на території, непід-
контрольній уряду, часто шляхом викраден-
ня, завдання тортур та знущання. Як наслі-
док, 19 липня 2022 року Держдепартамент 
США включив росію до списків країн, що 
ведуть політику або практику торгівлі людь-
ми та примусової праці або чиї сили безпеки 
та підтримувані урядом збройні організації 
вербують чи використовуют ь дітей як сол-
датів [1].
Згідноз Національним дослідженням 

уразливості населення до торгівлі людьми 
та експлуатації в умовах війни в Україні, яке 
було проведено на замовлення Міжнародної 
організації з міграції 59 % опитаних ризику-
ють постраждати від експлуатації, оскільки 
готові погодитися хоча б на одну ризикова-
ну пропозицію про роботу за кордоном чи 
в Україні, з яких 39 % готові працювати в 

обмін на безкоштовне проживання та хар-
чування, можуть погодитись на ризиковану 
пропозицію роботи за кордоном: працюва-
ти без офіційного працевлаштування, у тому 
числі у закритих приміщеннях, та без мож-
ливості вільно покинути робоче місце, по-
рушити правила перетину кордону, віддати 
роботодавцю паспорти, телефон та особисті 
речі. Зазначені ризики є однаковими для 
чоловіків та жінок, хоча і 86 % вв ажають, що 
не потраплять у ризиковану ситуацію або 
думають, що це малоймовірно [3].

2022 року незважаючи на військові дії 
на території України, уповноважені органи, 
реагуючи на виклики воєнного часу у сфері 
протидії торгівлі людьми, змогли доопра-
цювати Державну цільову соціальну про-
граму протидії торгівлі людьми на період 
до 2025 року, особливо приділяючи увагу 
створенню безпечних міграційних маршру-
тів для населення, яке переміщується, спри-
яння у їх реєстрації на новому місці перебу-
вання, допомоги у відновленні документів, 
якщо це необхідно, та реагуванню на на-
гальні потреби шукачів притулку та зни-
женню їх вразливості до торгівлі людьми, 
а також навчання, у тому числі працівників 
прикордонної служби, виявлення та іденти-
фікації постраждалих осіб [5].
Крім того, підрозділи Міграційної полі-

ції налагодили співпрацю з європейськими 
партнерами, спільними зусиллями з якими 
була створена так звана європейська плат-
форма з обміну інформації, де кожна євро-
пейська країна, яка долучилась до цієї плат-
форми, надає інформацію щодо протидії 
торгівлі людьми, та додатково проводяться 
операції протидії жебракуванню, сексуаль-
ній та трудовій експлуатації. Ця співпраця 
вже дала свої результаті у вигляді 50 пові-
домлень про кримінальні правопорушен-
ня, пов’язані з торгівлею людьми, але за 
результатами розгляду зазначених заяв 
було відкрито лише 6 кримінальних прова-
джень [6]. Але подальша еволюція системи 
протидії торгівлі людьми вимагає не тільки 
реагування на сьогоденні виклики, але й на 
вирішення недоліків виявлених у роботі су-
дових та правоохоронних органів, які лише 
більше посились сьогодні. 
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Висновки
До війни Україна мала численні напра-

цювання у сфері протидії торгівлі людьми, 
не в повному обсязі, але виконувала свої 
міжнародні зобов’язання. Серед проблем 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності, які були актуальні до початку війни, 
можна відзначити те, що більшість засудже-
них осіб, які займаються торгівлею людьми, 
змогли уникнути покарання у виді позбав-
лення волі, у тому числі через недооцінення 
суддями тяжкості кримінального пр авопо-
рушення у сфері торгівлі людьми, через уко-
рінені стереотипи стосовно того, що саме є 
торгівлею людьми, а також через корупцію. 
Кримінальне правопорушення, пов’язане з 
торгівлею людьми, без покарання фактично 
неадекватно відображає характер правопо-
рушення та підриває масштабну роботу у 
сфері боротьби з торгівлею людьми. Водно-
час в порівнянні з попередніми роками було 
більше розслідувань відносно осіб, підозрю-
ваних у торгівлі людьми, виділення у дер-
жавному бюджеті більших коштів на заходи 
з протидії торгівлі людьми. Початок повно-
масштабного вторгнення росії в Україну 
спричинив необхідність екстрених заходів 
для протидії торгівлі людьми через велику 
кількість біженців та внутрішньо переміще-
них осіб.
Зусилля держаних органів принесли 

певні успіхи в організації інформаційних 
кампаній, щодо протидії торгівлі людьми на 
кордонах з сусідніми країнами, налагоджен-
ня співпраці з європейськими партнерами, 
створення європейської платформи з обміну 
інформації, внесення змін до Державної ці-
льової соціальної програми протидії торгівлі 
людьми. Сучасні події вимагають вирішення 
низки правових проблем, які раніше не ви-
никали в нашому суспільстві, запроваджен-
ня нових, у тому числі міжнародних, прак-
тик виявлення та ідентифікації постражда-
лих осіб, від торгівлі людьми, у подальшо-
му допоможе відобразити наявні практики 
вербування, переміщення та експлуатацію, 
що становлять сучасні форми торгівлі людь-
ми, та сприяти притягнення винних осіб 
до відповідальності. Але водночас потрібно 
пам’ятати, що зазначені довоєнні практичні 
проблеми притягнення до кримінальної від-

повідальності нікуди не зникли з настанням 
воєнних дій на території України. А отже, 
фактично сьогодні Україна вимушена вирі-
шувати практичні питання протидії торгів-
лі людьми, спричинені війною на території 
України, та водночас усувати прогалини, що 
були виявленні раніше, та актуалізовані нам 
міжнародними партнерами. 
Одним з варіантів успішної реалізації 

поставлених завдань є поєднання зусиль на 
території всієї країни, активізуючи роботу 
державних та правоохоронних органів, по-
силення міжнародного співробітництва, та 
впровадження кращих напрацювань в уста-
лену практику на законодавчому рівні. 
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PREREQUISITES FOR THE 
INVESTIGATION OF CRIMINAL 
RESPONSIBILITY FOR HUMAN 

TRAFFICKING THE CONDITIONS OF 
THE STATE OF MARTIAL

The article highlights the fact that before the 
war, Ukraine had numerous achievements in the 
fi eld of combating human traffi cking, but did not 
fully fulfi ll its international obligations. Among 
the problems of bringing to criminal responsibility, 
which were relevant before the start of the war, it can 
be noted that most of the convicted persons involved 

in human traffi cking were able to avoid imprison-
ment, including due to judges’ underestimation of 
the severity of criminal offenses in the fi eld of hu-
man traffi cking, due to entrenched stereotypes re-
garding what exactly constitutes human traffi cking 
and also through corruption. The criminalization of 
human traffi cking without punishment actually in-
adequately refl ects the nature of the offense and un-
dermines large-scale work in the fi eld of combating 
human traffi cking. The beginning of the full-scale 
invasion of Russia into Ukraine caused the need for 
emergency measures to combat human traffi cking, 
due to the large number of refugees and internally 
displaced persons. The efforts of state bodies have 
brought certain successes in the organization of in-
formation companies, in terms of combating human 
traffi cking at the borders with neighboring countries, 
establishing cooperation with European partners, 
creating a European platform for information ex-
change, making changes to the State targeted social 
program for combating human traffi cking. In fact, 
today Ukraine is forced to solve the practical issues 
of combating human traffi cking caused by the war 
on the territory of Ukraine, and at the same time to 
make up for and improve the gaps that were brought 
to our attention by international partners. One of 
the options for the successful implementation of the 
set tasks is the combination of efforts throughout 
the country, intensifying the work of state and law 
enforcement agencies, strengthening international 
cooperation, and introducing the best practices into 
established practice at the legislative level.

Keywords: migration, human traffi cking, refu-
gee, criminal liability.
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ÇÀÕÎÄÈ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ, 
ÙÎ ÇÀÑÒÎÑÎÂÓÞÒÜÑß ÇÀ ÍÅÍÀËÅÆÍÅ 

ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÕ ÎÁÎÂ’ßÇÊ²Â 
ÌÅÄÈ×ÍÈÌ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÎÌ

Здійснено аналіз практики застосування 
заходів кримінально-правового характеру за 
неналежне виконання професійних обов’язків 
медичним працівником: звільнення від кримі-
нальної відповідальності, призначення пока-
рання, звільнення від покарання та його від-
бування. На підставі аналізу судової практики 
та враховуючи суспільну небезпечність кри-
мінальних правопорушень, передбачених ст. 
140 КК, запропоновано підвищити ступінь 
їх тяжкості до тяжких злочинів. З ч. 1 ст. 
140 КК виключити таке основне покарання, 
як виправні роботи, натомість доповнити її 
додатковим покаранням у виді позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю. Строк додаткового пока-
рання в ч.ч. 1, 2 ст. 140 КК збільшити до 10 
років. 
Ключові слова: неналежне виконання про-

фесійних обов’язків медичним працівником, 
заходи кримінально-правового характеру, 
санкція, покарання, звільнення від відбування 
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но звертаються до медичних закладів, що 
теж негативно впливає на кінцевий резуль-
тат лікування. Тому доказування того, що 
негативні наслідки лікування настали саме 
з вини лікаря є надскладним питанням. Це 
зумовлює високу латентність кримінальних 
правопорушень проти життя і здоров’я у 
сфері медичної діяльності. Не є винятком 
й кримінальне правопорушення, передба-
чене ст. 140 КК. Так, згідно з даними ста-
тистики в 2020 році було зареєстровано 653 
провадження, повідомлення про підозру 
вручено 4 особам, до суду передано 2 прова-
дження з обвинувальним актом, засуджено 
– 9 осіб, у 2021 році було зареєстровано 565 
проваджень, повідомлення про підозру вру-
чено 2 особам, до суду не передано жодного 
провадження, засуджено у 2021 році також 
9 осіб [1]. Усі вироки пов’язані із засуджен-
ням саме лікарів. Не лише доказування ста-
новить проблему у згаданій категорії справ. 
Застосування заходів кримінально-правово-
го характеру до лікарів, вина яких доведена 
теж становить певні труднощі. І не останню 
роль тут відіграють санкції, передбачені за 
ст. 140 КК. Саме неправильне формулюван-
ня санкції часто призводить до безкарності 
лікарів, доказування вини яких було тита-
нічною працею. 

Аналіз дослідження проблеми
Питанням кримінальної відповідальнос-

ті за ст. 140 КК в Україні було присвячено 
чимало наукових праць, проте застосування 
заходів кримінально-правового характеру 

Постановка проблеми
Проблема притягнення до кримінальної 

відповідальності медичних працівників (і зо-
крема лікарів) за неналежне виконання або 
невиконання своїх професійних обов’язків 
стоїть дуже гостро вже багато років. Загаль-
новідомим є факт, що рівень кваліфікації 
лікарів з кожним роком, на жаль, стає все 
нижчим, а рівень довіри до медичної сфери, 
відповідно, все вищим. Через це хворі часто 
займаються самолікуванням та занадто піз-
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часто залишалося поза увагою науковців. 
Серед досліджень, у яких за мету було по-
ставлено проаналізувати практику призна-
чення покарання за ст.. 140 КК, виявити 
системні проблеми, у тому числі пов’язані з 
недоліками законодавчої техніки, слід від-
значити праці Я. Лизогуба, О. Парамоно-
вої, І. Філь, К. Новікової. Застосування за-
ходів кримінально-правового характеру за 
ст. 140 КК стало предметом дослідження в 
дисертаційній роботі Є. Чернікова, який, зо-
крема,  зробив конкретні пропозиції щодо 
посилення санкцій статті, а також дослідив 
практику застосування звільнення від кри-
мінальної відповідальності та звільнення від 
покарання та його відбування за цією стат-
тею. Проте у вказаному дослідженні не було 
порушено всіх проблемних питань практи-
ки застосування заходів кримінально-право-
вого характеру за ст. 140 КК. 

Метою статті є виявлення проблем у 
практиці застосування заходів криміналь-
но-правового характеру за неналежне ви-
конання професійних обов’язків медичним 
працівником, пов’язаних з недоліками зако-
нодавчої техніки в частині конструювання 
санкцій відповідних норм та розроблення 
на цій основі пропозицій щодо їх удоскона-
лення.

Результати дослідження
Аналіз вироків, ухвал та постанов, до-

ступних сьогодні в ЄДРСР, дозволяє зроби-
ти деякі висновки щодо заходів криміналь-
но-правового характеру, застосованих за не-
належне виконання професійних обов’язків 
медичними працівниками. До найчастіше 
застосовуваних належить звільнення від від-
бування покарання, і, зокрема, це звільнен-
ня від покарання у зв’язку із закінченням 
строків давності (ч. 5 ст. 74 КК), звільнення 
від відбування покарання з випробуванням 
(ст. 75 КК), звільнення від відбування пока-
рання за амністією (ст. 86 КК). Також поши-
реним є звільнення від кримінальної відпо-
відальності, переважно за ст. 49 КК у зв’язку 
із закінченням строків давності. 
Таке часте застосування давності за ст. 

140 КК пов’язане з тим, що кримінальні 
правопорушення як за ч. 1, так і за ч. 2 на-

лежать до нетяжких злочинів, строки дав-
ності притягнення за які згідно з п.п. 2, 3 ч. 1 
ст. 49 КК становлять три та п’ять років відповід-
но. Досудове слідство та судовий розгляд за 
цією категорією справ затягується на роки, 
оскільки доказування вини лікарів вимагає 
проведення ряду експертиз, опитування ве-
ликої кількості свідків та дослідження чис-
ленних документів. Тому досить часто, осо-
бливо за ч.1 ст. 140 КК, строки давності при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
закінчуються ще на стадії досудового розслі-
дування та відбувається звільнення від кри-
мінальної відповідальності або вже на стадії 
судового розгляду, що тягне звільнення від 
покарання за ч. 5 ст. 74 КК. Така ситуація 
призводить до безкарності лікарів, навіть за 
доведення їхньої вини. 
Необхідність посилення кримінальної 

відповідальності за неналежне виконання 
лікарями своїх обов’язків давно обговорю-
ється в юридичній літературі [2, с. 245; 3, 
с. 86], адже відповідальність за ст. 140 КК 
пов’язана із настанням тяжких наслідків 
для хворого як то середньої тяжкості або 
тяжкі тілесні ушкодження та навіть смерть. 
За інші необережні кримінальні правопо-
рушення, пов’язані з невиконанням або не-
належним виконанням обов’язків або пору-
шенням певних правил, що потягли тяжкі 
наслідки, санкції є значно тяжчими (ст. 236, 
ч.2 ст. 245, ч. 2 ст. 272, ч.ч. 2,3 ст. 276, ч. 2 
ст. 286 КК тощо). Тому пропозиція підви-
щення ступеня суспільної небезпечності 
цих кримінальних правопорушень до рівня 
тяжких злочинів є абсолютно виправданою. 
Оскільки кримінальні правопорушення, 

передбачені ст. 140 КК, належать до нео-
бережних нетяжких злочинів, на практиці 
можна зустріти випадки застосування до 
засуджених осіб звільнення від відбування 
покарання за амністією. Так, вироком Ми-
колаївського районного суду Львівської об-
ласті від 12 травня 2022 року лікаря-хірурга 
було засуджено за ч. 2 ст. 140 КК до трьох 
років позбавлення волі з позбавленням пра-
ва займатися лікарською діяльністю на три 
роки. На підставі п. «є» ст. 1 Закону Украї-
ни «Про амністію в 2016 році» (на утриманні 
винного знаходиться батько 70 років) його 
було звільнено від відбування покарання 
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[4]. Ухвалою апеляційного суду Кіровоград-
ської області від 3 грудня 2014 року лікаря-
анастезіолога було звільнено від призна-
ченого судом першої інстанції покарання 
у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі за 
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
140 КК на підставі п. «г» ст. 1 Закону Украї-
ни «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 
року із змінами від 06.05.2014 року, про що 
він заявив клопотання в суді апеляційної ін-
станції [5]. 
Наступним заходом кримінально-пра-

вового характеру, який застосовується до 
осіб, засуджених за ст. 140 КК, є звільнен-
ня від відбування покарання з випробуван-
ням на підставі ст. 75 КК. Те, що цей вид 
звільнення від відбування покарання часто 
застосовується до лікарів, не викликає по-
диву, адже підставами його застосування є 
висновок суду про те, що виправлення за-
судженого можливе без застосування пока-
рання, враховуючи тяжкість кримінально-
го правопорушення, особу винного та інші 
обставини справи. Обґрунтовуючи такі свої 
висновки, судді зазначають, що враховують 
те, що кримінальне правопорушення є не-
тяжким злочином, відсутність обтяжуючих 
обставин, позитивну характеристику з місця 
роботи та проживання, відсутність попере-
дніх судимостей, наявність стійких соціаль-
них зв’язків, похилий або навпаки молодий 
вік, наявність на утриманні малолітніх ді-
тей, на обліку у лікаря-психіатра та у лікаря-
нарколога не перебуває, бездоганну ділову 
репутацію, великий стаж роботи, наявність 
нагород та інші позитивні характеристики 
особи винного, які дають підстави зробити 
висновок, що виправлення та перевихован-
ня можливе без ізоляції від суспільства [4, 6, 
7, 8, 9]. 
Аналізуючи мотивувальні частини ви-

років щодо призначення покарання та 
звільнення від відбування покарання з ви-
пробуванням потрібно відзначити суттєві 
розбіжності у підходах судів, коли в одних 
випадках мотивація є надзвичайно обґрун-
тованою, а в інших, навпаки, обмежується 
лише сухою констатацією законодавчих по-
ложень. Проте така проблема є характерною 
для всіх категорій справ та свідчить зазви-
чай про низьку кваліфікацію суддів. Інколи 

доводи, які наводять судді щодо звільнення 
засудженого від відбування покарання з ви-
пробуванням, навпаки свідчать про необ-
хідність реального відбування покарання. 
Так, призначаючи засудженій покарання за 
ч. 2 ст. 140 КК у виді двох років позбавлен-
ня волі із звільненням від відбування пока-
рання на підставі ст.. 75 КК, суд зазначив, 
що враховує тяжкість вчиненого злочину, а 
саме те, що він є нетяжким, обставини його 
вчинення, тяжкість заподіяних злочином 
наслідків: смерть неповнолітнього, дані про 
особу обвинуваченої, яка раніше не суди-
ма, є пенсіонеркою, її вік (78 років), сімей-
ний стан одружена, відсутність обставин, 
які пом`якшують та обтяжують покарання, 
позицію потерпілих, які просять справед-
ливого для обвинуваченої покарання, а та-
кож те, що обвинувачена у вчиненому вину 
не визнала, проте висловила співчуття по-
терпілим [4]. У вказаному вироку тяжкість 
наслідків та невизнання винною своєї вини 
значно переважають ті незначні позитивні 
характеристики особи, які зазначені судом. 
Сьогодні надзвичайно позитивною є 

практика використання у мотивації призна-
чення покарання та звільнення від відбу-
вання покарання досудових доповідей, які 
складаються на замовлення судів працівни-
ками органів пробації. Серед масиву дослі-
джених вироків лише в одному випадку суд 
послався на результати досудової доповіді. 
Так, вироком Білопільського районного 
суду Сумської області від 1 жовтня 2021 року 
лікаря гінеколога-акушера було засуджено 
за ч. 2 ст. 140 КК до 1 (одного) року позбав-
лення волі, з позбавленням права займати 
посади, пов`язані із лікарською діяльністю 
строком на 1 (один) рік. На підставі ст. 75 
КК України звільнено від відбування при-
значеного судом основного покарання з ви-
пробуванням, із встановленням іспитового 
строку на 1 (один) рік. У мотивувальній час-
тині вироку зазначається, що «згідно з досу-
довою доповіддю, складеною начальником 
Білопільського РС філії ДУ «Центр проба-
ції» в Сумській області Алюшиною С.І. від-
носно обвинуваченої встановлено, що, вра-
ховуючи особистість обвинуваченої, її спо-
сіб життя, історію правопорушень, а також 
низьку ймовірність вчинення повторного 
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правопорушення, орган пробації вважає, 
що виправлення особи без позбавлення або 
обмеження волі на певний строк можливе 
та не становить високої небезпеки для сус-
пільства». [6] Це дало підстави суду зробити 
висновок про можливість звільнення особи 
від відбування покарання з випробуванням. 
Крім того, використання досудової допові-
ді дало можливість навести велику кількість 
позитивних характеристик особи обвинува-
ченого та належним чином мотивувати ви-
рок. 
Неоднаковість судової практики в час-

тині призначення покарання за ст. 140 КК 
полягає також в тому, що за подібних об-
ставин справи та характеристики особи 
винного види та строки призначеного по-
карання сильно відрізняються. Так, виро-
ком Рожнятівського районного суду Івано-
Франківської області від 17 вересня 2021 
року (Справа № 350/1980/20, Провадження 
№ 1-кп/350/83/2021) лікаря-геніколога за ч. 
2 ст. 140 КК засуджено до двох років позбав-
лення волі з позбавленням права займати-
ся акушерською діяльність на два роки. На 
підставі ст. 75 КК особу звільнено від відбу-
вання покарання з випробуванням. Моти-
вуючи призначене покарання, суд зазначив, 
що кримінальне правопорушення, вчине-
не обвинуваченою, відповідно до ст. 12 КК 
України відноситься до нетяжкого злочину. 
Обставини, які пом`якшують та обтяжують 
покарання обвинуваченої, відповідно до 
статей 66 та 67 КК України, судом не вста-
новлені. Враховуючи встановлені обставини 
справи, особу винної, яка раніше не судима, 
є особою молодого віку, працює, позитив-
но характеризується по місцю проживання 
та праці, одружена, має на утриманні двох 
малолітніх дітей, одна з яких являється осо-
бою з інвалідністю, на наркологічному та 
психоневрологічному обліках не перебуває, 
враховуючи думку потерпілих, які не напо-
лягали на суворому покаранні, суд доходить 
висновку, що виправлення та перевихован-
ня обвинуваченої можливе без ізоляції від 
суспільства, шляхом призначення їй пока-
рання у межах санкції ч. 2 ст. 140 КК Украї-
ни у виді позбавлення волі із застосуванням 
ст. 75 КК України, звільнивши обвинуваче-
ну від відбування покарання з випробуван-

ням. Таке покарання обвинуваченій на пе-
реконання суду є співмірним протиправно-
му діянню, необхідним і достатнім для її ви-
правлення та попередження вчинення но-
вих кримінальних правопорушень і не може 
вважатися явно несправедливим внаслідок 
суворості чи недостатнім для досягнення 
мети покарання [7]. Вироком Кіцмансько-
го районного суду Чернівецької області від 
5 березня 2021 року (Справа №718/933/20, 
Провадження №1-кп/718/67/20) лікаря-гіне-
колога за ч. 2 ст.140 КК засуджено до двох 
років обмеження волі з позбавленням права 
займатися лікарською діяльністю на 1 рік 6 
місяців. На підставі ст. 75 КК особу звільнено 
від відбування покарання з випробуванням. 
Мотивуючи призначене покарання, суд за-
значив, що кримінальне правопорушення, 
передбачене ч.2 ст.140 КК України, згідно 
зі ст.12 КК України, відноситься до нетяж-
ких злочинів. Обставин, які пом`якшують 
покарання, згідно зі ст.66 КК України, не 
встановлено. Обставин, що обтяжують по-
карання, відповідно до ст.67 КК України, 
не встановлено. Суд враховує також особу 
обвинуваченого, що він раніше не судимий, 
позитивно характеризується за місцем про-
живання та за місцем роботи, на обліку у 
лікаря-психіатра та у лікаря-нарколога не 
перебуває [8]. У першому вироку обставини, 
що характеризують особу винного свідчать 
про можливість призначення менш суворо-
го покарання (адже в цьому випадку воно є 
наближеним до максимального), натомість 
у другому вироку покарання наближене до 
мінімального, хоча наведені обставини ви-
глядають менш сприятливими. Слід зазна-
чити, що злочини, за якими лікарі засудже-
ні за вищенаведеними вироками, вчинено 
за подібних обставин, коли через недбале 
ставлення до своїх професійних обов’язків 
лікарями не було проведено кесарів розтин, 
у результаті чого сталася смерть новонаро-
дженої дитини. Як бачимо, широкі межі суд-
дівського розсуду не сприяють дотриманню 
принципу єдності судової практики. 
Доречно також зазначити, що у всіх 

проаналізованих вироках судами конста-
тувалася відсутність як обтяжуючих, так 
і пом’якшуючих обставин, передбачених 
ст.ст. 66, 67 КК. Така ситуація пояснюється 
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специфікою вказаної категорії справ, стату-
сом спеціальних суб’єктів та тим, що перед-
бачені кримінальні правопорушення нале-
жать до необережних злочинів. Здавалося 
б, логічною мала б бути наявність обстави-
ни, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 66 КК: «добро-
вільне відшкодування завданого збитку або 
усунення заподіяної шкоди». Проте у пере-
важній більшості випадків лікарі не визна-
ють свою вину, тобто наполягають на тому, 
що наслідки настали не через те, що вони не 
виконали або неналежним чином виконали 
свої професійні обов’язки або що взагалі від-
сутній факт такого порушення. Тому, відпо-
відно, відсутнє й відшкодування заподіяної 
шкоди з їх боку.
Аналізуючи мотивацію призначення по-

карання, а також звільнення від відбування 
покарання з випробуванням, привертають 
увагу ті вироки, у яких суди зазначають, що 
враховують чинники, які характеризують 
особу саме як професійного, відповідального 
лікаря. Так, у вироку Білопільського район-
ного суду Сумської області від 1 жовтня 2021 
року (Справа № 573/1021/19 Провадження 
№1-кп/573/9/21) суд зазначив, що «враховує 
особу обвинуваченої, яка раніше до кримі-
нальної та адміністративної відповідаль-
ності не притягувалася, до дисциплінарної 
відповідальності за неналежне виконання 
професійних обов`язків не притягувала-
ся,……. пенсіонерка, яка працює лікарем 
гінекологом поліклінічного відділення ко-
мунального некомерційного підприємства 
Білопільської районної ради «Білопільська 
центральна районна лікарня» зі стажем 40 
років, має бездоганну репутацію, за місцем 
роботи характеризується як досвідчений, 
грамотний, дисциплінований працівник, 
має хорошу практичну і теоретичну підго-
товку, постійно підвищує свій професійний 
рівень, має вищу кваліфікаційну категорію 
лікаря-акушера-гінеколога, неодноразо-
во нагороджувалась почесними грамотами 
управління охорони здоров`я Сумської об-
лдержадміністрації, КЗ БРР «Білопільська 
центральна районна лікарня», користується 
повагою серед колективу медичних праців-
ників та населення» [8]. У вироку Деснян-
ського районного суду м. Чернігова від 6 
жовтня 2016 року суд зазначив, що враховує 

«особу обвинуваченої, яка раніше до кримі-
нальної та адміністративної відповідальнос-
ті не притягувалася, до дисциплінарної від-
повідальності за неналежне виконання про-
фесійних обов’язків не притягувалася, ……. 
позитивно характеризується за місцем робо-
ти, має бездоганну ділову репутацію: протя-
гом більше аніж тридцяти років очолювала 
пологове відділення Пологового будинку 
Чернігівської міської ради, нагороджувала-
ся Почесною грамотою Чернігівської облас-
ної державної адміністрації, Почесною гра-
мотою управління охорони здоров’я Черні-
гівської обласної державної адміністрації та 
обласного комітету профспілки працівників 
охорони здоров’я» [9]. 
Враховуючи специфіку злочинів, перед-

бачених ст.. 140 КК та суб’єктів, які можуть 
їх вчиняти, у цій категорії справ такі харак-
теристики особи винного, які враховуються 
у багатьох інших справах як то наявність 
роботи, постійного житла, стійкі соціальні 
зв’язки тощо, значення не мають, адже мова 
йде про лікарів (медичних або фармацев-
тичних працівників), які не є асоціальними 
особами. Тут має значення саме професій-
на репутація, відомості про минулі випад-
ки неналежного виконання професійних 
обов’язків, наявність чи відсутність профе-
сійних нагород, стаж роботи. Адже бездо-
ганна професійна діяльність особи свідчить 
про незначну соціальну небезпеку не просто 
особи винного, а саме лікаря, і навпаки ві-
домості про неналежне виконання особою 
своїх професійних обов’язків (навіть просто 
свідчення інших пацієнтів) повинні обтяжу-
вати призначене покарання як дані, що не-
гативно характеризують особу винного. 
Вироки по ст. 140 КК майже завжди 

переглядаються в апеляційному та каса-
ційному порядку, зазвичай за скаргами за-
суджених щодо визнання їх невинуватими. 
У практиці апеляційних судів та ВС є ухва-
ли та постанови, які становлять інтерес в 
основному в частині доказування вини або 
невинуватості лікарів у вчиненні відповід-
них злочинів. Проте скаргу до апеляційно-
го суду Кіровоградської області на вирок 
Кіровоградського районного суду Кірово-
градської області від 28.07.2014 року було 
подано не лише захисником, але й проку-
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рором у зв’язку з невідповідністю призна-
ченого судом покарання ступеня тяжкості 
кримінального правопорушення та особі 
обвинуваченого, а саме м’якістю призначе-
ного покарання за ч.1 ст.140 КК. В обґрун-
тування своїх вимог прокурор зазначає, що 
при призначені судом першої інстанції по-
карання обвинуваченому не взято до уваги 
той факт, що він раніше притягувався до 
кримінальної відповідальності, за час про-
ведення досудового розслідування та судо-
вого слідства не розкаявся у скоєному, не 
вживав заходів щодо погашення збитків, за-
подіяних злочинним діянням. З ухвали, на-
жаль, не зрозуміло, за що лікар-анастезіолог 
раніше притягувався до кримінальної від-
повідальності, але якщо це було пов’язано з 
неналежним виконанням ним своїх профе-
сійних обов’язків, то навіть якщо судимість 
знята чи погашена, цей факт, враховуючи, 
що наслідком вчинення останнього злочину 
є смерть потерпілого, повинен бути підста-
вою призначення максимального покаран-
ня, передбаченого санкцією. Однак скарга 
прокурора задоволена не була. Щодо того, 
що обвинувачений не розкаявся у вчинено-
му та не відшкодував збитки, то це, як уже 
вище зазначалося, пов’язане з тим, що осо-
ба не визнає свою вину у вчиненні злочину 
(скарга до апеляційного суду як раз і подана 
захисником з метою доведення невинуватос-
ті останнього). Наводячи аргументи щодо 
необхідності посилення покарання, проку-
рор підсумовує, що «засуджений, знаходя-
чись на волі, продовжує працювати лікарем, 
тим самим ставлячи життя пацієнтів під за-
грозу» [10]. Однак збільшення покарання з 1 
року і 6 місяців (призначених судом) до двох 
років позбавлення волі, як того вимагає про-
курор, навряд чи змінить ситуацію. 
Аналізуючи суспільну небезпечність до-

сліджуваних злочинів та осіб, які їх вчиня-
ють, видом покарання, яке найбільше від-
повідає його меті, є позбавлення права обі-
ймати певні посади або займатися певною 
діяльністю (позбавлення права займатися 
лікарською діяльністю). У ч. 1 ст. 140 КК 
воно передбачене як альтернативне осно-
вне. Однак, якщо як основне покарання 
призначається обмеження волі або позбав-
лення волі, то позбавлення права займатися 

лікарською діяльність може бути призначе-
не як додаткове на розсуд суду, на підставі 
ч. 2 ст. 55 КК. Але якщо лікаря визнано ви-
нним у тому, що він недбало ставиться до 
своїх професійних обов’язків, що призвело 
до тяжких наслідків, то такий лікар не може 
більше займатися професійною діяльністю 
і відповідне додаткове покарання в ч.1 ст. 
140 КК повинно бути обов’язковим, як і в 
ч.2. Сумнівними також є й строки такого до-
даткового покарання – до трьох років. У ч. 1 
ст. 55 КК щодо ряду категорій злочинів пе-
редбачено значно більші строки додатково-
го покарання. Так, наприклад, позбавлення 
права керувати транспортними засобами 
як додаткове покарання призначається на 
строк до десяти років. Враховуючи, що зло-
чини передбачені ст.. 286 та 140 КК є необе-
режними, а також наслідки, заподіяні ними, 
строк додаткового покарання за ст.140 КК 
так само може становити десять років.
Абсурдним, враховуючи наведені вище 

положення щодо суспільної небезпечності 
злочину та його суб’єктів, виглядає в ч. 1 ст. 
140 КК основне покарання у виді виправ-
них робіт, адже воно відбувається за місцем 
роботи засудженого. Тобто лікар, який не-
дбало ставиться до своїх обов’язків, буде від-
бувати покарання, працюючи лікарем. 
З усього масиву проаналізованої практи-

ки застосування заходів кримінально-право-
вого характеру за вчинення кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 140 КК, 
призначення покарання з реальним його 
відбуванням мало місце лише двічі за нена-
лежне виконання професійних обов’язків 
лікарем, що спричинило смерть неповноліт-
нього (ч. 2 ст. 140 КК) [11, 12]. Проте, по-
рівнюючи із вироками за вчинення таких 
кримінальних правопорушень за подібних 
обставин та наведені мотиви призначення 
реального відбування покарання та звіль-
нення від відбування покарання з випробу-
ванням, не зрозуміло, чому в одних випадах 
мало місце звільнення, а в інших - реальне 
виконання вироку.
Звичайно, застосування заходів кримі-

нально-правового характеру щодо лікарів 
не завжди обумовлене лише правовими під-
ставами. У цих випадках велике значення 
мають суспільна думка, адже такі справи час-
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то набувають широкого суспільного розго-
лосу, корупційна складова, певні політичні 
чинники, тому говорити про єдність судової 
практики в частині призначення покарання 
у цій категорії справ взагалі не доводиться. 

Висновки
Таким чином, аналіз практики засто-

сування заходів кримінально-правового 
характеру за неналежне виконання профе-
сійних обов’язків медичним працівником 
(ст. 140 КК) дозволив виявити як законо-
давчі недоліки конструювання санкцій, так 
і практичні проблеми застосування кримі-
нального закону суддями. З метою уник-
нення безкарності лікарів через звільнення 
у зв’язку із закінченням строків давності та 
встановлення відповідності тяжкості зло-
чинів, передбачених ст. 140 КК, їх реальній 
суспільній небезпечності, санкції цих норм 
необхідно змінити таким чином, щоб відпо-
відні кримінальні правопорушення належа-
ли до категорії тяжких злочинів. Виправні 
роботи як вид основного покарання пови-
нні бути виключені із санкції ч. 1 ст. 140 
КК, натомість цю санкцію слід доповнити 
обов’язковим додатковим покаранням до 
обмеження волі та позбавлення волі у виді 
позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю. Строк 
цього додаткового покарання необхідно 
збільшити до десяти років. Позбавлення 
права займатися лікарською діяльністю як 
додатковий вид покарання повинно при-
значатися у кожному випадку засудження 
лікаря за ст. 140 КК, оскільки суспільна не-
безпечність цих злочинів пов’язана саме із 
недобросовісністю лікарів щодо виконання 
їх професійних обов’язків або їх недостат-
ньою кваліфікацією. У реальному виконанні 
обмеження волі або позбавлення волі зазви-
чай необхідності немає, оскільки поза про-
фесійною діяльністю лікарі не становлять 
небезпеки для суспільства і відповідно не 
потребують ізоляції. Тому переважне засто-
сування ст. 75 КК у цих випадках є виправ-
даним. Більшість практичних проблем за-
стосування кримінального закону пов’язані 
з недостатньою кваліфікацією суддів і єди-
ним шляхом їх подолання може бути лише 
її підвищення. 
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CRIMINAL LAW MEASURES APPLIED 
FOR IMPROPER PERFORMANCE OF 

PROFESSIONAL DUTIES BY A MEDICAL 
WORKER

The purpose of the article is to identify 
problems in the practice of applying criminal-
legal measures for the improper performance 
of professional duties by a medical worker, 
related to the shortcomings of the legislative 
technique in terms of the construction of sanc-
tions of the relevant norms and, on this basis, 
to develop proposals for their improvement. 
An analysis of the practice of applying crimi-
nal-legal measures for improper performance 
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of professional duties by a medical worker was 
carried out: exemption from criminal liability, 
imposition of punishment, exemption from 
punishment and its serving. It was established 
that most often doctors under Art. 140 of the 
Criminal Code exempt from criminal liability 
or from punishment in connection with the ex-
piration of the statute of limitations provided 
for in Art. 49 of the Criminal Code. This is due 
to the fact that the criminal offenses provided 
for in Art. 140 of the Criminal Code belong to 
minor crimes, and due to their specifi city, the 
investigation and consideration of these cases 
drags on for many years. Quite often, exemp-
tion from serving a sentence with probation is 
also applied to doctors, which is absolutely jus-
tifi ed, given that medical workers who improp-
erly perform their professional duties do not 
pose a danger to society outside their sphere of 

activity and do not need isolation from society. 
Based on the analysis of court practice and tak-
ing into account the public danger of criminal 
offenses, it is proposed to increase their degree 
of severity to serious crimes. From Part 1 of 
Art. 140 of the Criminal Code exclude such a 
basic punishment as correctional labor, instead 
supplement it with an additional punishment 
in the form of deprivation of the right to hold 
certain positions or engage in certain activities. 
The term of additional punishment in part. 1, 
2 Art. 140 of the Criminal Code to increase to 
10 years.

Key words: improper performance of profes-
sional duties by a medical worker, criminal-legal mea-
sures, sanction, punishment, exemption from serving 
a sentence.
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Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ ÍÅÂÈÊÎÍÀÍÍß 
(ÍÅÍÀËÅÆÍÅ ÂÈÊÎÍÀÍÍß) ÄÎÃÎÂÎÐÓ ÏÐÎ 
ÍÀÄÀÍÍß ÞÐÈÄÈ×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ: ÎÊÐÅÌ² 

ÏÈÒÀÍÍß

В статье проведен анализ законодатель-
ства, доктринальных подходов и судебной 
практики в Украине в отношении понимания 
проблемных вопросов привлечения к ответ-
ственности за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) договора о предоставлении юриди-
ческих услуг. Сделан вывод, что: 1) раздел об 
ответственности сторон по этому договору, 
как самостоятельный, должен содержаться в 
каждом таком договоре, что обусловлено спе-
цификой предоставления этих услуг; 2) сегод-
ня нет единого подхода к определению крите-
риев оценки качества юридических услуг, что 
не способствует ответу на вопрос об их каче-
стве и установлении критериев их оценки.
Ключевые слова: договор, обязательство, 

юридические услуги, заказчик, исполнитель, 
ответственность, вина.
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Постановка проблеми
Встановлення підходів до правового ре-

гулювання відносин у сфері надання послуг 
має досить важливе значення, оскільки ви-
значає загальні напрями правового впливу 
на регулювання цих правовідносин через 
вплив на їх елементи. У доктрині цивіль-
ного права існують різні думки з приводу 
того, чи можна субсидіарно застосовувати 
до договору про надання послуг положень 
про інші договірні конструкції щодо відпо-
відальності за невиконання (неналежне ви-
конання) зобов’язань. 
Юридичні послуги є найменш стан-

дартизовані та врегульовані на рівні зако-
нодавства. Зазначено, що загалом відсут-

ні стандарти надання юридичних послуг, 
тому в разі дослідження питання цивільно-
правової відповідальності стороні договору 
завжди потрібно доводити вину та розмір 
збитків [1, с. 46–47]. У свою чергу, практика 
укладання договорів про надання юридич-
них послуг свідчить, що не кожен з таких 
договорів містить окремий розділ про від-
повідальність сторін за його невиконання 
(неналежне виконання). Загалом сторони, 
при укладенні таких договорів, виходять 
із загальних положень цивільного законо-
давства про відповідальність за невиконан-
ня (неналежне виконання) взятих на себе 
зобов’язань1.
Виникає певний спектр питань, 

пов’язаних із: 1) можливістю субсидіарно-
го застосування до договору про надання 
юридичних послуг загальних норм інших 
договірних моделей щодо встановлення 
відповідальності за невиконання (неналеж-
не виконання) зобов’язань; 2) відсутністю 
стандартів надання юридичних послуг, що 
вимагає вивчення обов’язковості доведен-
ня якості наданих послуг, вини та розміру 
збитків щодо цивільно-правової відпові-
дальності сторін цього договору; 3) до-
1 Однак, зазначається, що окремі з таких договір-
них конструкцій умови про відповідальність міс-
тять в інших розділах (наприклад, «Порядок ви-
рішення спорів», «Прикінцеві положення» тощо, 
або ж у розділі «Інші умови» як такі, що не мають 
істотного значення для договору; у низці договорів 
умови про відповідальність сторін містилися у роз-
ділах «Обов’язки сторін», «Термін і порядок розра-
хунків», «Ціна договору» тощо) [2, с. 193–194].
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цільністю виділення такої відповідальності 
сторін за вказаним договором як окремого 
його розділу.

Стан дослідження проблеми
Питання, що стосуються відповідаль-

ності за невиконання (неналежне вико-
нання) договору про надання юридичних 
послуг були предметом дослідження бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Відповідну проблематику досліджували як 
у контексті загальних підходів до відпові-
дальності за договором про надання послуг 
(В. А. Васильєва, О. В. Дзера, В. С. Мілаш 
та інші), так і вивчали її щодо договору 
про надання юридичних (правничих) по-
слуг (Н. М. Люльчук, Р. В. Чумак та інші). 
Незважаючи на численні наукові здобут-
ки, ця проблематика не втратила своєї 
актуальності, а окремі її аспекти як-то ви-
значення предмету договору про надання 
юридичних послуг, їх якість, закріплення 
критеріїв надання таких послуг, відпові-
дальність за невиконання (неналежне ви-
конання) взятих зобов’язань, не отримали 
ґрунтовного науково-теоретичного дослі-
дження.

Метою статті є окреслення проблемних 
аспектів відповідальності за невиконання 
(неналежне виконання) договору про на-
дання юридичних послуг, що стосуються 
дій (бездіяльності) їх надавача та якості та-
ких послуг.

Наукова новизна статті проявляється 
в тому, що в роботі здійснено аналіз окре-
мих аспектів відповідальності за невико-
нання (неналежне виконання) договору 
про надання юридичних послуг. Особлива 
увага присвячена обґрунтуванню доціль-
ності закріпленню положень про відпові-
дальність у кожному договорі про надання 
юридичних послуг, а не робити вказівку 
на загальні положення про надання по-
слуг. Обстоюється позиція необхідності 
напрацювання критеріїв якості оцінки на-
даних послуг за досліджуваним договором 
та встановлення стандартів правничої ді-
яльності.

Виклад основного матеріалу
У єдиному механізмі правового регулю-

вання відносин з надання послуг цивіль-
ний договір виконує функцію юридичного 
факту, з яким пов’язується виникнення у 
конкретних учасників прав та обов’язків. 
Закон у договірній сфері перестає вважати-
ся «істиною в останній інстанції», оскільки, 
як зазначав М. М. Сібільов, сторони мають 
право відходити від його положень, кори-
гуючи його до своїх інтересів. Закріплен-
ня у ЦК України правил про регулюючу 
роль договорів та звичаїв як джерел права, 
принципу свободи договору дає підстави 
стверджувати про наявність другої базової 
моделі правового регулювання договірних 
відносин – внутрішнього регулювання (са-
морегулювання) [3, с. 19].
Норми ЦК України про надання по-

слуг мають поширюватися на договори про 
надання медичних, юридичних, туристич-
них, освітніх, комунальних [4, с. 268–269], 
аудиторських, готельних, концертно-ви-
довищних [5, с. 103] та інших послуг. При 
цьому, договори про надання послуг поді-
ляються на поіменовані та непоіменовані, 
а договірне регулювання правовідносин з 
надання послуг є індивідуальним, воно на-
дає обов’язковість особливому порядку дій 
сторін.
Загалом же слід виходити з того, що у 

ЦК України чітко не вирішена проблема-
тика відповідальності сторін за договором 
про надання послуг, за винятком ст. 906 
ЦК України.
Поняття цивільно-правової відпові-

дальності у доктрині приватного права ви-
значають по-різному. Аналіз сучасних під-
ходів щодо її сутності дав І. О. Єфремовій 
підстави для висновку, що відповідальність 
означає певний правовий стан учасника 
правовідносин, який полягає у перетерпі-
ванні на підставі рішення юрисдикційних 
органів особою, яка вчинила правопору-
шення, негативних наслідків особистого 
немайнового, майнового чи організаційно-
го характеру [6, с. 41–42]. При цьому запро-
поновано усі вітчизняні концепції юридич-
ної відповідальності об’єднати у дві групи, 
ті, що: 1) розглядають юридичну відпо-
відальність у контексті теорії державного 
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(державно-правового) примусу, і 2) розгля-
дають юридичну відповідальність у контек-
сті теорії правовідносин [7, с. 25].
Часто договори про надання юридич-

них послуг передбачають можливість ро-
зірвання договору стороною (як правило, 
замовником), в односторонньому порядку 
як відповідальність за невиконання (нена-
лежне виконання) своїх зобов’язань іншою 
стороною – виконавцем. Проте слід зва-
жити, що правозастосовна практика знає 
випадки, коли договорами про надання 
юридичних послуг передбачалася майно-
ва відповідальність замовника (клієнта) за 
невиконання (неналежне виконання) ним 
обов’язків, що передбачало необхідність 
надання необхідних документів, за пору-
шення термінів оплати винагороди вико-
навцю тощо.
Згідно зі ст. 652 ЦК України у разі істот-

ної зміни обставин, якими сторони керува-
лися при укладенні договору, договір може 
бути змінений або розірваний за згодою 
сторін, якщо інше не встановлено догово-
ром або не випливає із суті зобов’язання. 
Зміна обставин є істотною, якщо вони змі-
нилися настільки, що, якби сторони могли 
це передбачити, вони не уклали б договір 
або уклали б його на інших умовах. Якщо 
сторони не досягли згоди щодо приведен-
ня договору у відповідність з обставинами, 
які істотно змінились, або щодо його розі-
рвання, договір може бути розірваний, а з 
підстав, встановлених ч. 4 цієї статті, – змі-
нений за рішенням суду на вимогу зацікав-
леної сторони за наявності одночасно таких 
умов: 1) у момент укладення договору сто-
рони виходили з того, що така зміна обста-
вин не настане; 2) зміна обставин зумовле-
на причинами, які зацікавлена сторона не 
могла усунути після їх виникнення при всій 
турботливості та обачності, які від неї вима-
галися; 3) виконання договору порушило б 
співвідношення майнових інтересів сторін 
і позбавило б зацікавлену сторону того, на 
що вона розраховувала при укладенні до-
говору; 4) із суті договору або звичаїв ді-
лового обороту не випливає, що ризик 
зміни обставин несе зацікавлена сторона.-
У разі розірвання договору внаслідок істот-
ної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої 

із сторін, визначає наслідки розірвання до-
говору, виходячи з необхідності справед-
ливого розподілу між сторонами витрат, 
понесених ними у зв`язку з виконанням 
цього договору. Зміна договору у зв’язку 
з істотною зміною обставин допускається 
за рішенням суду у виняткових випадках, 
коли розірвання договору суперечить сус-
пільним інтересам або потягне для сторін 
шкоду, яка значно перевищує затрати, не-
обхідні для виконання договору на умовах, 
змінених судом [8].
При вирішенні питання про наявність 

підстав цивільно-правової відповідальності 
виконавця необхідно надати оцінку факту 
невиконання (неналежного виконання) до-
говору. У питанні, пов’язаному із наслідка-
ми невиконання (неналежного виконання) 
договору про надання юридичних послуг, 
діють загальні правила, щодо підстав від-
повідальності за порушення зобов’язання – 
той, хто не виконав (неналежним чином 
виконав) зобов’язання відповідає, виходя-
чи із загального правила, лише за наявнос-
ті вини. Виходячи з норм ст. 614 ЦК Укра-
їни, вину в договірних правовідносинах 
слід розглядати як невжиття особою всіх 
залежних від неї заходів щодо належного 
виконання зобов’язання. Отже, наявність 
вини є визначальним, але не єдиним фак-
тором для розірвання раніше укладеного 
договору [1, с. 50].
Специфіка договору про надання юри-

дичних послуг полягає в тому, що виконав-
цем за ним може бути лише професійний 
правник. Звертається увага на випадки 
цивільно-правової відповідальності безпо-
середнього виконавця юридичних послуг, 
якщо він за своїм правовим статусом є пра-
цівником юридичної особи або індивіду-
ального підприємця. 
У правозастосовній діяльності мають 

місце випадки, коли юридичні особи, що 
здійснюють діяльність з надання юридич-
них послуг, враховують побажання замов-
ника – надання послуги конкретним фахів-
цем, або залежно від предмета договору, 
специфіки, обсягу конкретної юридичної 
послуги пропонують конкретного виконав-
ця. Однак від цього безпосередній викона-
вець не стає стороною такого договору. До-
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сить спірною є думка про те, що для того, 
щоб надання послуг конкретним фахівцем 
стало обов’язком, а не правом послугона-
давача, ця умова має бути включена до до-
говору як істотна умова. Тож відповідаль-
ність конкретного виконавця за договором 
про надання юридичних послуг у цьому 
випадку залежатиме від того, чи закріпле-
но в договорі відповідний обов’язок. Лише 
тоді замовник (клієнт) вправі вимагати від 
виконавця відшкодування завданих йому 
збитків, а також може відмовитися від до-
говору і матиме право вимагати стягнен-
ня штрафу, компенсації моральної шкоди 
тощо [2, с. 195]. 
Спірність вказаної позиції полягає у 

тому, що у жодному випадку безпосередній 
виконавець послуги (конкретний юрист – 
фізична особа) за договором про надання 
юридичних послуг, якщо його укладено з 
юридичною особою, не може визнаватися 
стороною такого договору, оскільки: 1) до-
говір укладено між замовником (клієнтом) 
та юридичною особою (виконавцем), тобто 
чітко визначені сторони та їх обов’язки, за 
невиконання (неналежне виконання) яких 
настає цивільно-правова відповідальність; 
2) навіть якщо уявити, що у відповідний 
договір внесено застереження, що юридич-
ну послугу буде надавати конкретна фізич-
на особа – працівник юридичної особи, від 
цього такий (безпосередній) виконавець 
не стає стороною договору; 3) між правни-
ком – безпосереднім виконавцем за догово-
ром про надання юридичних послуг та за-
мовником таких послуг не виникає жодних 
правових зв’язків, оскільки вони мають міс-
це між замовником (клієнтом) та виконав-
цем (юридичною особою), а у свою чергу, 
між юридичної особою – стороною за до-
говором та безпосереднім виконавцем по-
слуги – фізичною особою-правником мають 
місце зовсім інші правові відносини.
Зважимо, що відносини між виконав-

цем та третьою особою можуть регламенту-
ватися окремим договором або ж включен-
ням останньої в основний договір на пра-
вах сторони. Якщо третя особа, включена 
як сторона в основний договір (ч. 4 ст. 626, 
ч. 2 ст. 628 ЦК України), відмовиться від 
виконання зобов’язання, то це позбавляє 

виконавця можливості застосовувати ч. 2 
ст. 902 ЦК України, за якою у випадках, 
встановлених договором, виконавець має 
право покласти виконання договору про 
надання послуг на іншу особу, залишаю-
чись відповідальним у повному обсязі пе-
ред замовником за порушення договору. 
Разом з тим, у випадку невиконання (не-
належного виконання) обов’язку боржни-
ка іншою особою цей обов’язок боржник 
має виконати сам (ч. 2 ст. 528 ЦК Украї-
ни). Таким чином, дозволивши виконавцю 
покладати обов’язок з надання послуги на 
іншу особу, замовник має право вимагати 
надання послуги як від виконавця, так і 
від третьої особи. Але відповідальним за її 
надання в повному обсязі залишається ви-
конавець за договором.
Збитки, що настали в результаті неви-

конання (неналежного виконання) догово-
ру про надання юридичних послуг, є під-
ставою для притягнення сторони, яка по-
рушила зобов’язання, до відповідальності у 
вигляді їх відшкодування. Так, порушення 
зобов’язання виконавцем щодо надання 
таких послуг можуть полягати у здійснен-
ні: неналежних дій (наданні неправдивої 
інформації, вчинення незаконних дій, не-
правомірне утримання документів тощо); 
недосконалому здійсненні належних дій 
(невикористанні наданих повноважень, 
незалученні необхідних ресурсів, незасто-
суванні професійних навичок і знань, про-
пущенні процесуальних строків, ненадан-
ні, невитребуванні необхідних документів, 
важливої інформації, невжитті належних 
заходів до вирішення спору тощо). Відшко-
дування збитків як форма відповідальнос-
ті в цивільному праві є основною у зв’язку 
з тим, що вона дозволяє найбільш повно 
реалізувати всі функції відповідальності, 
у т. ч. відновну, стимулюючу, попереджу-
вальну [2, с. 199]. Наприклад, про збитки 
на стороні правника можна говорити в разі 
несплати замовником (клієнтом) винагоро-
ди за договором, обумовленої витраченими 
зусиллями (працею) і часом правника, а та-
кож у разі декомпенсації витрат правника, 
пов’язаних з виконанням прийнятого на 
себе зобов’язання.
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З урахуванням специфіки юридичних 
послуг, розмір збитків невиконанням (не-
належним виконанням) може визначатися 
не лише розміром гонорару виконавця, але 
й іншими способами. Так, розмір збитків за 
договором про надання юридичних послуг 
може визначатися, виходячи з конкретних 
порушень договору і відповідних перед-
бачуваних наслідків, а коли розмір збитків 
не встановлено договором, то, виходячи із 
загальних правил про відповідальність за 
порушення договірних зобов’язань, перед-
бачених ЦК України, у т. ч. з урахуванням 
упущеної вигоди2. Зазначається, що у разі 
неякісного надання таких послуг замов-
ник має право, якщо інше не встановлено 
законом або договором, за своїм вибором 
вимагати від виконавця: або відповідного 
зменшення встановленої за надання послу-
ги ціни, або безоплатного надання послуги 
заново з відшкодуванням замовникові за-
вданих простроченням виконання збитків 
[9, с. 9]. Отже, у контексті вказаного актуа-
лізується проблематика визначення крите-
ріїв належного виконання правником своїх 
зобов’язань (якості надання юридичної по-
слуги). 
Предметом договору про надання по-

слуг є вчинення виконавцем певних дій (на-
приклад, надання номерів у готелі для про-
живання тощо) або здійснення певної ді-
яльності (наприклад, надання юридичних 
консультацій, послуг з аудиту тощо). При-
рода послуги як об’єкта прав об’єктивно 
унеможливлює застосування до неї кількіс-
них параметрів, а її якісні характеристики 
є симбіозом низки показників: дотримання 
послідовності дій, що становлять її зміст та 
виконання всіх необхідних вимог щодо їх 
здійснення; дотримання правил експлуата-
ції та вимог щодо якості обладнання, інших 
матеріальних об’єктів, які залучаються під 
час надання послуги (наприклад, дотри-
мання вимог технічних регламентів, уста-
новлених щодо окремих складів зберіган-
ня, чи правил перевезення, установлених 
для конкретного виду транспорту та/або 

2 Упущена вигода розглядається як неодержані до-
ходи, які особа одержала б при звичайних умовах 
цивільного обороту, якби її право не було поруше-
не.

конкретного виду вантажу тощо); рівень 
кваліфікації (професійність, компетент-
ність) виконавця послуги [10, с. 179].
Зважимо, що специфіка юридичної по-

слуги не дозволяє сформулювати в самому 
договорі про надання таких послуг кон-
кретні вимоги до діяльності її надавача 
(юриста). Такий факт значно ускладнює 
вирішення питання про можливість при-
тягнення до відповідальності виконавця у 
разі виникнення потреби доказування не-
належності виконання зобов’язання. Крім 
того, відповідні обставини не сприяють 
чіткій відповіді на питання про якість юри-
дичної послуги та встановлення загальних, 
найбільш важливих та необхідних крите-
ріїв її оцінки, оскільки про належне вико-
нання договору про надання юридичних 
послуг можна вести мову тоді, коли він ви-
конаний не лише в повному обсязі, але й 
якісно. Не випадково у юридичній літера-
турі зазначається, що якість виконання – 
одна з істотних умов договору про надання 
послуг [11, с. 123], а також, що якість послу-
ги – найважливіша характеристика предме-
ту такого договору [2, с. 205–206; 12, с. 13]. 
Отже, законом чи іншими нормативними 
актами можна передбачити обов’язкові ви-
моги до якості результату, який буде отри-
маний при наданні послуги [13, с. 474]. 
Наприклад, ч. 8 ст. 12 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу» перед-
бачає, що адвокат, інший фахівець у відпо-
відній галузі права чи юридична особа при-
ватного права, з якими укладено договір 
про надання первинної правової допомоги, 
зобов’язані надавати високоякісну допомо-
гу в обсязі та строки, визначені договором. 
Крім того, ч. 4 ст. 22 вказаного Закону пе-
редбачено, що адвокат, з яким укладено до-
говір про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, зобов’язаний надати 
таку допомогу якісно в обсязі та у строки, 
визначені договором.
Переважне розуміння якості послуги, 

запропоноване економічною доктриною, 
більшою мірою, орієнтоване на матеріальні 
послуги, оцінка властивостей яких багато в 
чому збігається з оцінкою речей і результа-
тів робіт. Втім, аналіз юридичної наукової 
літератури дозволив Н. М. Люльчук ствер-
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джувати, що наразі відсутні усталені підхо-
ди до визначення якості послуги взагалі та 
правничих послуг зокрема, відтак, існують 
певні ускладнення у її визначенні, у т. ч. за 
допомогою встановлення будь-яких крите-
ріїв [2, с. 207].
У законодавстві України та національ-

ній правовій доктрині відсутній єдиний 
підхід до визначення критеріїв оцінки 
якості не лише безпосередньо юридичних 
послуг, але й послуг як об’єкта цивільних 
прав загалом. Так, договір про надання 
юридичних послуг передбачає досягнен-
ня, перш за все, неоречевленого результату 
(винятком можуть бути випадки, коли має 
місце складання юридичних документів), 
проте, часом дуже конкретного, який може 
полягати у вирішенні матеріального спору, 
встановленні факту, що має юридичне зна-
чення тощо. 
Оцінити якість наданої юридичної по-

слуги можна за результатом, який буде 
досягнуто в майбутньому. При цьому, не-
досягнення результату загалом не може 
розглядатися як неналежне виконання 
зобов’язання і бути підставою для відмови 
у виплаті винагороди виконавцю або за-
стосування до нього заходів відповідаль-
ності. Досягнення обіцяного замовникові 
позитивного результату може бути однією 
з ознак якісно наданих послуг. Однак, це 
справедливо лише для тих послуг, у яких 
результат є об’єктивною (природною) ха-
рактеристикою діяльності виконавця. 
Окреслену проблему пропонується ви-

рішити шляхом результативності правни-
чої допомоги з урахуванням об’єктивних 
закономірностей співвідношення між ді-
яльністю виконавця послуги і настанням 
прогнозованого результату, за якого за-
лежність настання позитивного результату 
від дій виконавця повинна бути близька до 
причинно-наслідкового зв’язку. … Якість 
правничої допомоги становить зумовлену 
професійною компетенцією правника-по-
слугонадавача категорію, що включає в 
себе рівень обізнаності щодо поточного 
стану законодавства, основних тенденцій 
судової практики, володіння навичками 
складання процесуальних документів, пе-
редбачає максимальну їх реалізацію для 

цілей договору про надання юридичних 
послуг, а також характеризується надійніс-
тю, чуйністю, безпекою, взаєморозумінням 
з клієнтом та очевидністю [2, с. 211–213]. 
Такий підхід у цілому є схвальним, але зу-
мовлює встановлення низки обставин, які 
будуть свідчити про те, що виконавець за 
договором про надання юридичних по-
слуг зробив усе від нього залежне, щоб 
максимально виконати умови договору та 
забезпечити здійснення та захист прав за-
мовника. Наприклад, слід встановити, чи у 
повному ступені виконані дії, передбачені 
умовами договору або є похідними з його 
змісту; чи сприяв виконавець власними ді-
ями (бездіяльністю) настанню наслідків, 
несприятливих для замовника; чи існують 
докази того, що допущені виконавцем по-
рушення договірних зобов’язань були на-
стільки незначними, що не вплинули на 
здійснення замовником своїх прав за цим 
договором, на його майнову і немайнову 
сферу тощо.
Підставами для притягнення виконав-

ця до цивільно-правової відповідальності 
також можуть бути: відмова від подальшо-
го ведення справи без поважних причин 
та попереднього повідомлення замовника; 
неповідомлення клієнту про важливі змі-
ни щодо динаміки дорученої справи (про 
пред’явлення іншою стороною зустрічно-
го позову або пропозиції укласти мирову 
угоду). При цьому важливо чітко уявляти, 
які саме дії є необхідними для виконання 
договору про надання юридичних послуг 
(наприклад, правова оцінка конкретної си-
туації, складання певного документа, його 
правова експертиза тощо).
У силу характеру послуги досягнення 

результату виконавцем не гарантовано, а 
тому, укладаючи відповідний договір, за-
мовник має знати, що він приймає на себе 
ризик отримання негативного результа-
ту. Так, при неможливості виконання, 
що виникла з вини замовника, останній 
зобов’язаний оплатити виконавцеві ді-
яльність з надання послуг у повному обся-
зі, передбаченому договором. У випадку, 
коли неможливість виконання виникла за 
обставин, не залежних від сторін, обов’язок 
щодо оплати послуг не має виникнути, од-
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нак повернути виконавцю частину вже 
наданої послуги замовник не може. Отже, 
застосовується загальне правило про відпо-
відальність за вину.
Щодо проблеми застосування пре-

вентивних способів захисту через призму 
зобов’язальних відносин з надання юри-
дичних послуг, то підставою їх застосуван-
ня може бути не лише власне дія виконав-
ця (активна поведінка), але і його безді-
яльність, а також створення для замовника 
ситуації неповноти інформації або неадек-
ватності її сприйняття щодо предмету юри-
дичної послуги та інших суттєвих обставин 
надання цієї послуги.
Бездіяльність виконавця, який за до-

говором не вчиняє необхідних дій для 
надання юридичної послуги, є правопору-
шенням більш очевидним для замовника. 
Прикладом такого правопорушення нази-
вають зволікання виконавця з подання по-
зову для захисту порушеного права (інте-
ресу) замовника через недбалість виконав-
ця назване зволікання може призводити до 
спливу строку позовної давності, що, у свою 
чергу, унеможливлює судовий захист прав 
(інтересів) замовника (унеможливлює вико-
нання зобов’язання з надання юридичних 
послуг). Отже, вимога замовника про необ-
хідність своєчасного здійснення виконав-
цем дій щодо складання позовної заяви та 
подання її до суду, за описуваних обставин 
також може розглядатися як самозахисна 
дія превентивного характеру [14, с. 65].
Порівнюючи з правниками загалом, у 

більшому ступені стандартизованою є ді-
яльність адвокатів, що полягає у можли-
вості вчинення ними проступків, прямо 
закріплених в Законі України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» або Ко-
дексі професійної етики, що може бути під-
ставою притягнення адвоката не лише до 
дисциплінарної, але й до цивільно-право-
вої відповідальності. Водночас, доведення 
клієнтом неякісної роботи правника за від-
сутності безпосереднього порушення будь-
яких процесуальних правил або професій-
них стандартів ускладнюється усталеним 
уявленням про свободу адвоката у виборі 
стратегії і тактики захисту у конкретній 
справі.

Висновки
Відсутність у конкретному догово-

рі умов про відповідальність передбачає 
застосування загальних правил про від-
повідальність за порушення договірних 
зобов’язань. Вважаємо, що розділ про 
відповідальність сторін за договором про 
надання юридичних послуг обов’язково 
слід закріплювати у кожному конкрет-
ному договорі як самостійний, оскільки 
загальні положення ЦК України щодо 
відповідальності за невиконання (нена-
лежне виконання) зобов’язань, у т. ч. за 
загальними положеннями про договір 
про надання послуг, не у повному ступені 
відповідають специфіці договору про на-
дання юридичних послуг, що визначаєть-
ся характером самої послуги, професійни-
ми знаннями та навичками особи, яка її 
надає, а також не завжди гарантованим 
настанням результату надання такої по-
слуги, який очікує замовник. При цьому 
умова про відповідальність сторін за до-
говором про надання юридичних послуг 
має бути однією з його обов’язкових та іс-
тотних умов. 
Значну роль у підвищенні якості на-

дання юридичних послуг може мати чітке 
нормативне забезпечення самої процедури 
їх надання, встановлення стандартів прав-
ничої діяльності (наприклад, шляхом стан-
дартизації).
Законодавство та правова доктрина 

України не містять єдиного підходу до ви-
значення критеріїв оцінки якості не лише 
юридичних послуг безпосередньо, але й 
послуг як об’єкта цивільних прав загалом. 
Специфіка юридичної послуги не дозволяє 
сформулювати в самому договорі про її на-
дання конкретні вимоги до діяльності її ви-
конавця, що значно ускладнює вирішення 
питання про можливість притягнення його 
до відповідальності у разі неналежного ви-
конання зобов’язання. Наведене не сприяє 
чіткій відповіді на питання про якість юри-
дичної послуги та встановлення загальних, 
найбільш важливих та необхідних критері-
їв її оцінки.
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Zhornokui Yu. M. 
RESPONSIBILITY FOR NON-

PERFORMANCE (IMPROPER 
PERFORMANCE) OF LEGAL SERVICES 
SUPPLY AGREEMENT: SOME ASPECTS

The author of the article has analyzed the 
legislation of Ukraine, as well as doctrinal ap-
proaches and caselaw to understanding the 
problematic issues of bringing to responsibil-
ity for non-performance (improper perfor-
mance) of legal services supply agreement.

It has been concluded that the lack of re-
sponsibility conditions in a specifi c agreement 
implies the application of general rules on 
responsibility for breaking contractual obliga-
tions. We believe that the section on the re-
sponsibility of the parties under legal services 
supply agreement must be in every specifi c 
contract as an independent one, since the gen-
eral provisions of the Civil Code of Ukraine 
regarding responsibility for non-performance 
(improper performance) of obligations, in-
cluding under general provisions on services 
supply agreement, do not fully correspond 
to the specifi cs of legal services supply agree-
ment, which is determined by the nature of 
the very service, professional knowledge and 
skills of the person who provides it, as well as 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проведено аналіз законодавства, 

доктринальних підходів та судової практики 
в України щодо розуміння проблемних питань 
притягнення до відповідальності за невико-
нання (неналежне виконання) договору про 
надання юридичних послуг. Зроблено висно-
вок, що: 1) розділ про відповідальність сторін 
за цим договором, як самостійний, має місти-
тися у кожному такому договорі, що зумовлено 
специфікою надання цих послуг; 2) на сьогодні 
відсутній єдиний підхід до визначення крите-
ріїв оцінки якості юридичних послуг, що не 
сприяє відповіді на питання про їх якість та 
встановлення критеріїв їх оцінки.
Ключові слова: договір, зобов’язання, юри-

дичні послуги, замовник, виконавець, відпові-
дальність, вина.

not always by the guaranteed result of the pro-
vided service expected by the customer. At the 
same time, responsibility of the parties under 
legal services supply agreement should be one 
of its mandatory and essential conditions.

It has been emphasized that the legislation 
and legal doctrine of Ukraine do not contain 
a single approach to determining the criteria 
for assessing the quality of both legal services 
directly and services as the object of civil rights 
in general. The specifi cs of the legal service 
do not allow to formulate defi nite require-
ments for the activity of its performer in the 
very contract, which makes it much more dif-
fi cult to resolve the issue of the possibility of 
bringing the performer to responsibility in 
case of improper performance of the obliga-
tion. The above does not contribute to a clear 
answer to the question on the quality of legal 
services and the establishment of general, the 
most important and necessary criteria for its 
evaluation.

Key words: agreement, obligations, legal 
services, customer, talent, responsibility, guilt.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÄÎÃÎÂÎÐÓ 
ÏÐÎ ÍÀÄÀÍÍß ÞÐÈÄÈ×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ

Стаття присвячена виявленню осо-
бливостей виконання договору про надан-
ня юридичних послуг. Наголошується, що 
виконання договору – це динамічний стан 
зобов’язання, завдяки якому здійснюють-
ся права та виконуються обов’язки сторін 
зобов’язання. За своєю сутністю договір про 
надання юридичних послуг має фідуціарний 
характер. Цей договір не може містити 
такого застереження як «гарантія вигра-
шу судової справи», оскільки відповідна умо-
ва фактично вводить в оману замовника, а 
досягнення цього результату не залежить 
тільки від професійності, сумлінності, зді-
бностей виконавця та його діяльності вза-
галі. Результат сам по собі не може висту-
пати критерієм якості наданих юридичних 
послуг.
Хоча це не перешкоджає встановленню у 

досліджуваному договорі додаткової винаго-
роди виконавцю за досягнутий позитивний 
для замовника результат – так званий «го-
норар успіху», нарахування та сплата якого 
залежать від настання певної події. 
Замовник є слабкою стороною за дого-

вором про надання юридичних послуг, що 
вимагає додаткового забезпечення прав та 
інтересів цього суб’єкта. Через це на нор-
мативному рівні запропоновано закріпити 
критерії якості наданих виконавцем юри-
дичних послуг.
Ключові слова: зобов’язання, договір, ви-

конання договору, юридична послуга, якість 
послуги, замовник, виконавець 
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Постановка проблеми
Проблема виявлення особливостей ви-

конання договору про надання юридичних 
послуг викликано практичними потреба-
ми встановлення критеріїв оцінки належ-
ності поведінки виконавців відповідних 
послуг - послугонадавачів. Дії виконавців 
юридичних послуг не можуть завершувати-
ся досягненням певного оречевленого ре-
зультату, що змушує піддавати юридично-
му оцінюванню їх зобов’язану поведінку як 
таку. Причому ані чинне законодавство, ані 
правова доктрина не описують параметри 
юридичних послуг. Так, у загальних поло-
женнях про послуги (глава 63 ЦК України) 
міститься лише застереження про те, що ви-
конавець послуги зобов’язується за завдан-
ням замовника надати послугу, яка спожи-
вається в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності (ч. 1 ст. 901 ЦК 
України), а також про особисте надання по-
слуги виконавцем (ч. 1 ст. 902 ЦК України). 
Безумовно, наведених вище приписів недо-
статньо, щоб оцінити належність виконан-
ня юридичної послуги. Такий само висно-
вок доводиться робити, виходячи з аналізу 
спеціальних нормативних вимог. Зокрема, 
згідно зі ст. 1 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» від 5 липня 
2012 р. № 5076-IV договір про надання пра-
вової допомоги - домовленість, за якою одна 
сторона (адвокат, адвокатське бюро, адво-
катське об’єднання) зобов’язується здійсни-
ти захист, представництво або надати інші 
види правової допомоги другій стороні (клі-
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єнту) на умовах і в порядку, що визначені 
договором, а клієнт зобов’язується оплатити 
надання правової допомоги та фактичні ви-
трати, необхідні для виконання договору.
Таке формулювання поняття договору 

про надання правової допомоги також не 
окреслює змістовної характеристики юри-
дичної послуги, що дозволяє говорити про 
невирішеність зазначеної проблеми на зако-
нодавчому рівні.

Стан дослідження проблеми
Цивілістична наука збагачена достатньо 

великою кількістю досліджень, предметом 
яких став договір про надання юридичних 
послуг. І хоча окреслений договір розро-
блявся в Україні за різними напрямами, 
учені зосереджували свою увагу переваж-
но на питаннях, пов’язаних із загальною 
характеристикою договору про надання 
юридичних послуг [1, с. 86-91], виявленнях 
його природи [1, с. 367-376], особливостях 
укладення [3, с. 48-52], [4, с. 95-98], а також 
припиненнях цієї договірної конструкції-
[5, с. 104-107].
Аналіз змісту вищезгаданих праць указує 

на те, що їх автори не ставили перед собою 
мету з’ясування особливостей саме стадії 
виконання договору про надання юридич-
них послуг. А це, своєю чергою, потребує 
ретельного наукового аналізу відповідних 
правовідносин.
Метою цієї статті є виявлення особли-

востей виконання договору про надання 
юридичних послуг.

Виклад основного матеріалу
Існування стадії виконання договору є 

необхідним його елементом, адже без цього 
укладання договору втрачає будь-який сенс 
та не призведе до настання тих правових 
наслідків, яких прагнуть сторони. Слід зва-
жати, що дії сторін на стадії виконання до-
говору мають вчинятися відповідно до пев-
них нормативних правил. Так, за загальним 
положенням ст. 526 ЦК України виконання 
зобов’язання має здійснюватися належним 
чином відповідно до умов договору та вимог 
ЦК, інших актів цивільного законодавства, 
а за відсутності таких умов та вимог - відпо-
відно до звичаїв ділового обороту або інших 

вимог, що зазвичай ставляться. У цьому й 
полягає зміст принципу належного вико-
нання договору. 
Виконання зобов’язання виявляється 

через вчинення певних дій, передбачених у 
договорі чи законі, спрямованих на припи-
нення конкретного зобов’язання (обов’язку). 
Якщо зобов’язання – це правовідношення у 
статиці, то його виконання – це динамічний 
стан зобов’язання, завдяки якому здійсню-
ються права і виконуються обов’язки сторін 
зобов’язання. Як стверджує С. М. Бервено, 
на стадії виконання договору зобов’язальне 
правовідношення виявляє ознаки динамі-
ки, тобто його певного руху, який може ви-
являтися у цілком конкретних об’єктивних 
формах [6, с. 187]. 
Родове поняття послуги наводиться у 

ч. 1 ст. 901 ЦК України, згідно з якою по-
слуга – це здійснювана виконавцем дія або 
діяльність, позитивний ефект яких спожи-
вається замовником у процесі вчинюваної 
виконавцем зобов’язаної поведінки. Зазна-
чені ознаки послуг мають бути поширені й 
на юридичні послуги, сутністю яких також 
слід назвати дії, що вчиняються виконавцем. 
Тобто вчинювані виконавцем за договором 
дії і є юридичною послугою. Така поведінка 
виконавця є не фактичною, а здійснюється 
ним у межах цивільно-правової форми дого-
вірного зобов’язання та набуває правового 
змісту шляхом виконання боржником свого 
обов’язку.
Причому юридична послуга отримує зо-

внішній прояв за умови вчинення активної 
поведінки виконавцем цієї послуги. Розу-
міння юридичної послуги, як і послуг вза-
галі, тісно пов’язане з особою виконавця, а 
точніше з його здатністю здійснювати певну 
діяльність. Тому договір про надання юри-
дичних послуг за своєю сутністю є фідуціар-
ним, тобто заснованим на особисто-довірчих 
відносинах між засновником і виконавцем. 
Особа виконавця набуває для замовника 
юридичних послуг істотного значення. За-
мовник має бути впевнений у професійності 
та сумлінності виконавця, а також правиль-
ності його дій. На вибір виконавця впливає 
також його спеціалізація як фахівця у пев-
ній правовій сфері. Невипадково у загаль-
них нормах про послуги закріплено прави-
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ло про те, що виконавець повинен надати 
послугу особисто (ч. 1 ст. 902 ЦК України). 
Належне виконання зобов’язань за до-

говором про надання юридичних послуг 
заслуговує на окрему увагу і пов’язане без-
посередньо з встановленням якості наданим 
виконавцем послуг. У цивілістичній літера-
турі навіть висловлюється позиція про іс-
нування презумпції якості послуги [7, с. 57]. 
Н. Люльчук з цього приводу стверджує, що 
якість правничої допомоги має визначатися 
як одна з істотних умов договору про на-
дання правничої допомоги, у тому числі як 
невід’ємна характеристика його предмета. 
За таких обставин авторка пропонує вне-
сти зміни до ЦК України доповнивши його 
окремою главою, у якій визначити специфі-
ку договору про надання правничої допо-
моги порівняно із загальними нормами, що 
регулюють питання договорів про надання 
послуг [8, с. 21].
При цьому спостерігаються значні 

складнощі до визначення якості юридичних 
послуг. Юридична послуга – яскравий при-
клад складної, професійної послуги. Її спе-
цифіка полягає, насамперед, у характері са-
мої діяльності виконавця такої послуги. Як 
зазначає Р. В. Чумак, за загальним правилом 
формуляри договорів про надання юридич-
них послуг розробляються та пропонуються 
до підписання замовникам виконавцями, 
оскільки саме вони професійно здійснюють 
цей вид діяльності. Нерідко примірники та-
ких договорів містять змістовно «розмиті» 
умови, що не дозволяє замовникові чітко 
та повно сприймати предмет послуги, свої 
права та обов’язки виконавця, критерії на-
лежності зобов’язаної поведінки виконав-
ця тощо. Такий стан частково пояснюється 
тим, що договір про надання юридичних 
послуг належить до непоіменованих дого-
ворів у цивільному законодавстві України, а 
це дає надмірну свободу щодо визначення 
його умов, чим нерідко зловживають недо-
бросовісні надавачі таких послуг. Договірна 
практика стосовно укладання договорів про 
надання юридичних послуг зі змістовно не-
чіткими пунктами (умовами) має характер 
тенденції, що надає виконавцям можливість 
«маневрування», чим вони достатньо часто 
недобросовісно користуються [9, с. 65].

Проблема оцінки якості юридичних по-
слуг є надзвичайно складною та найменш 
розробленою в теорії послуг. Причина цьо-
го криється в тому, що юридичні послуги є 
складними за змістом, через що результат 
надання послуги практично неможливо пе-
редбачити, у тому числі й гарантувати за-
мовнику позитивний результат вирішення 
цивільної справи в суді. Отже, результат 
сам по собі не може виступати критерієм 
якості наданих юридичних послуг. На дум-
ку Г. М. Ярошевської, судове рішення – це 
результат діяльності суду, а не представни-
ка однієї зі сторін договору. Тому рішення 
суду є показником якості правосуддя, а не 
послуг виконавця – суб’єкта надання юри-
дичних послуг. Сторона приватноправового 
цивільного договору не повинна отримува-
ти винагороду за результат публічно-право-
вої діяльності [2, с. 374]. Через це ухвалення 
судового рішення не на користь замовника 
недоцільно автоматично розглядати як по-
казник неякісної роботи виконавця юри-
дичних послуг. Більш того, договір про на-
дання юридичних послуг взагалі не може 
містити такого застереження як «гарантія 
виграшу судової справи», оскільки така умо-
ва фактично вводить в оману замовника, а 
досягнення цього результату не залежить 
тільки від професійності, сумлінності, зді-
бностей виконавця та його діяльності зага-
лом. 
Як зазначив Верховний Суд, судове рі-

шення не належить до об’єктів цивільних 
прав (ч. 1 ст. 177 ЦК України), його ухва-
лення у конкретній справі не є результатом 
наданих адвокатами сторін послуг, а тому не 
може бути предметом договору (ч. 1 ст. 638 
ЦК України) [10].
Хоча це не перешкоджає встановленню 

у досліджуваному договорі додаткової вина-
городи виконавцю за досягнутий позитив-
ний для замовника результат – так званий 
«гонорар успіху», нарахування та сплата 
якого залежать від настання певної події. 
Чинне законодавство України хоча й не 

містить визначення «гонорару успіху», проте 
Велика Палата Верховного Суду у постанові 
від 12 травня 2020 р. у справі № 904/4507/18 
фактично дійшла висновку про можливість 
існування «гонорару успіху» як форми опла-
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ти винагороди адвокату, визнала законність 
визначення між адвокатом та клієнтом у до-
говорі про надання правової допомоги тако-
го виду винагороди, як «гонорар успіху».
Велика Палата Верховного Суду у вка-

заній постанові також зазначила, що суд по-
винен оцінювати необхідність та розумність 
судових витрат у вигляді «гонорару успіху» 
саме в контексті компенсації цих витрат за 
рахунок іншої сторони судової справи [11].
На мою думку, такий підхід відповідає 

принципу свободи договору, за змістом яко-
го сторони є вільними в укладенні договору, 
виборі контрагента та визначенні умов дого-
вору з урахуванням вимог ЦК, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв ділового 
обороту, вимог розумності та справедли-
вості (ст. 627 ЦК України). Як справедливо 
зазначається у правовій доктрині, за новим 
цивільним законодавством України договір 
набуває статусу регулятора цивільних пра-
вовідносин, причому не підзаконного, а та-
кого, що стоїть на одному щаблі із законом 
[12, с. 86]. Саме тому в разі встановлення в 
договорі про надання юридичних послуг 
«гонорару успіху», відповідна умова матиме 
обов’язковий характер для сторін і підлягає 
виконанню. Це повною мірою узгоджуєть-
ся з приписом ст. 629 ЦК України, згідно з 
яким договір є обов’язковим для виконання 
сторонами. Разом з тим, з метою недопущен-
ня зловживань з боку виконавця юридич-
них послуг, розмір «гонорару успіху» має 
відповідати критерію розумності, виходячи 
з конкретних обставин справи та фінансово-
го стану обох сторін.
У Законі України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. 
№ 5076-IV надання виконавцем послуг із 
правничої допомоги охоплює захист, пред-
ставництво, надання іншої види правової 
допомоги другій стороні. 
Захист - вид адвокатської діяльності, що 

полягає в забезпеченні захисту прав, свобод 
і законних інтересів підозрюваного, обвину-
ваченого, підсудного, засудженого, виправ-
даного, особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів медично-
го чи виховного характеру або вирішується 
питання про їх застосування у кримінально-
му провадженні, особи, стосовно якої роз-

глядається питання про видачу іноземній 
державі (екстрадицію), а також особи, яка 
притягається до адміністративної відпові-
дальності під час розгляду справи про адмі-
ністративне правопорушення.
Представництво - вид адвокатської ді-

яльності, що полягає в забезпеченні реалі-
зації прав і обов’язків клієнта в цивільному, 
господарському, адміністративному та кон-
ституційному судочинстві, в інших держав-
них органах, перед фізичними та юридич-
ними особами, прав і обов’язків потерпілого 
під час розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, а також прав і обов’язків 
потерпілого, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача у кримінальному прова-
дженні.
Інші види правової допомоги - види ад-

вокатської діяльності з надання правової ін-
формації, консультацій і роз’яснень з право-
вих питань, правового супроводу діяльності 
клієнта, складення заяв, скарг, процесуаль-
них та інших документів правового характе-
ру, спрямованих на забезпечення реалізації 
прав, свобод і законних інтересів клієнта, 
недопущення їх порушень, а також на спри-
яння їх відновленню в разі порушення.
При цьому слід зважати, що названий 

вище Закон дещо звужує надання юри-
дичних послуг виконавцем за договором, 
оскільки регулює вчинення відповідних 
дій або діяльності саме адвокатами. Не ви-
кликає сумніву, що договір про надання 
юридичних послуг може виконуватися як 
адвокатами, так і іншими фахівцями у сфе-
рі права. Наприклад, відповідно до п. 2 По-
рядку надання державними нотаріусами 
додаткових послуг правового характеру, які 
не пов’язані із вчинюваними нотаріальними 
діями, а також послуг технічного характеру 
[13], додатковими послугами правового ха-
рактеру є консультації правового характеру, 
які не пов’язані із вчинюваними нотаріаль-
ними діями, складання проєктів документів 
та заяв, письмових довідок з питань зако-
нодавства. Тому навіть державні нотаріуси 
можуть надавати платні юридичні послуги.
Будь-які договірні відносини, включаю-

чи відносини з надання юридичних послуг, 
вибудовуються на методології приватного 
права: їх суб’єкти є юридично рівними та 
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незалежними у майновому значенні, вільно 
обирають контрагента за договором, мають 
диспозитивну свободу стосовно формулю-
вання умов договору тощо. 
Хоча у фаховій літературі неодноразово 

звертається увага на те, що замовник за до-
говором про надання юридичних послуг є 
слабкою стороною [9, с. 68], [14, с. 133], [15, 
с. 31], що додатково вимагає забезпечення 
прав та інтересів саме цього суб’єкту. А це 
доцільно зробити в напрямі нормативного 
визначення якості наданих за договором по-
слуг. 
Аналіз наукових джерел дозволяє зроби-

ти висновок про те, що наразі відсутні уста-
лені підходи до визначення якості юридич-
них послуг.
Водночас на законодавчому рівні була 

зроблена спроба, щоправда, в узагальне-
ному, скоріше, декларативному вигляді, 
прив’язати надану виконавцем послугу до її 
якості. Так, згідно з ч. 8 ст. 12 Закону Укра-
їни «Про безоплатну правову допомогу» 
від 2 червня 2011 р. № 3460-VI адвокат, ін-
ший фахівець у відповідній галузі права чи 
юридична особа приватного права, з якими 
укладено договір про надання первинної 
правової допомоги, зобов’язані надавати ви-
сокоякісну допомогу в обсязі та строки, визна-
чені договором. У ч. 4 ст. 22 цього ж Закону 
передбачено, що адвокат, з яким укладено 
договір про надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги, зобов’язаний надати 
таку допомогу якісно в обсязі та у строки, ви-
значені договором.
Тобто навіть на рівні одного норматив-

ного акту законодавець застосовує два різні 
терміни – «високоякісно» та «якісно». Вида-
ється, окреслену проблему можна вирішити 
шляхом деталізації якості юридичних по-
слуг у законі чи підзаконному акті. Напри-
клад, це можуть бути певні критерії оцінки 
наданих юридичних послуг.

Висновки
Виконання договору – це динамічний 

стан зобов’язання, завдяки якому здійсню-
ються права і виконуються обов’язки сторін 
зобов’язання.
За своєю сутністю договір про надання 

юридичних послуг має фідуціарний харак-

тер. Цей договір не може містити такого за-
стереження, як «гарантія виграшу судової 
справи», оскільки відповідна умова фактич-
но вводить в оману замовника, а досягнен-
ня цього результату не залежить тільки від 
професійності, сумлінності, здібностей вико-
навця та його діяльності взагалі. Результат 
сам по собі не може виступати критерієм 
якості наданих юридичних послуг. 
Хоча це не перешкоджає встановленню 

у досліджуваному договорі додаткової вина-
городи виконавцю за досягнутий позитив-
ний для замовника результат – так званий 
«гонорар успіху», нарахування та сплата 
якого залежать від настання певної події. 
Замовник є слабкою стороною за дого-

вором про надання юридичних послуг, що 
вимагає додаткового забезпечення прав та 
інтересів цього суб’єкта. Через це на норма-
тивному рівні доцільно закріпити критерії 
якості наданих виконавцем юридичних по-
слуг.
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SPECIFIC FEATURES OF THE EN-
FORCEMENT OF THE CONTRACT ON 
THE PROVISION OF LEGAL SERVICES 

The article is focused on identifying specifi c 
features of the enforcement of the contract on 
the provision of legal services. It has been em-
phasized that the enforcement of the contract is 

a dynamic state of the obligation, which assists 
in realizing the rights and fulfi lling obligations 
by the parties to the obligation. If the obligation 
is a legal relationship in statics, then its fulfi ll-
ment is a dynamic state of the obligation, which 
facilitates the realization of the rights and ful-
fi llment of the obligations by the parties to the 
obligation. Actions performed by the provider 
of services under the contract are legal services. 
The contract for the provision of legal services 
is fi duciary in its essence, the one that is based 
on personal and trustworthy relationships be-
tween the founder and the provider of services. 
The personality of the provider of services ac-
quires signifi cant importance for the customer 
of legal services. The customer must be sure of 
the services provider’s fairness, the correctness 
of his actions, as well as his professionalism.

The contract on the provision of legal ser-
vices cannot contain such a caution as “guaran-
tee of winning a suit”, since the corresponding 
condition actually misleads the customer, and 
the achievement of this result does not depend 
only on the professionalism, integrity, abilities 
of the services provider and his activities in 
general. The result itself cannot be a criterion 
for the quality of the provided legal services.

Although it is not the obstacle for establish-
ing additional reward in the researched con-
tract to the provider of services for achieving a 
positive result for the customer – the so-called 
“contingency fee”, the calculation and payment 
of which depends on the happening of a cer-
tain event. The amount of the “contingency 
fee” must meet the criterion of reasonableness, 
on the basis of specifi c circumstances of the case 
and the fi nancial situation of both parties in or-
der to prevent abuse by the provider of legal 
services.

The provision of legal services is covered by 
conducting defence, representing interests in 
the court, providing other types of legal aid to 
the customer. The customer is a weaker party 
under the contract on the provision of legal 
services, who requires additional protection of 
the rights and interests of this subject. That is 
the reason for consolidating the quality criteria 
of provided legal services at the regulatory level

Key words: obligation, contract, enforce-
ment of the contract, legal service, quality of 
the service, customer, service provider
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У статті розглядається питання порівнян-
ня інститутів кондикції та віндикації. Наголо-
шено на тому, що для права власності завжди 
існує загроза бути порушеним, а отже, важли-
вим є питання щодо засобів  його захисту, визна-
чення того, які саме засоби і в яких випадках по-
рушення права власності слід використовувати. 
Визначено витоки інституту кондикції і вінди-
кації в римському праві. Порівняно становища 
кондикції і віндикації в римському праві і в су-
часному українському законодавстві. Розглянуті 
спільні ознаки інститутів віндикації та кондик-
ції. Досліджено відмінності між інститутами 
кондикції та віндикації. Проаналізовано, на-
скільки відрізняється правова природа кондикції 
і віндикації. Доведено універсальність кондикції 
як засобу захисту майнових прав. Наголошено 
на фідуціарній природі кондикції. Роз’яснено, 
яку роль у кожному з цих засобів захисту права 
власності відіграють добросовісність і недобро-
совісність набувача. Проаналізовано коло осіб в 
правовідносинах з безпідставного набуття май-
на і у правовідносинах, які виникають у віндика-
ції. Нагадано про таку специфічну властивість 
кондикції, як субсидіарність. Зазначено переваги 
інституту кондикції перед віндикацією. Підняте 
питання можливої конкуренції кондикції і він-
дикації. Проведено порівняння суб’єктного скла-
ду у кондикції і віндикації. Досліджено і порівня-
но стан спірного майна в інституті кондикції 
та в інституті віндикації.

Ключові слова: захист права власності, за-
соби захисту права власності, віндикація, кон-
дикція, добросовісність, безпідставне набуття 
майна.
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Постановка проблеми
Коли йде мова про володіння людиною 

тією чи іншою річчю, то неодмінно разом з 
цим підіймається тема захисту особою свого 
володіння над річчю від посягання інших 
осіб. Поняття права власності особи вже 
саме по собі означає те, що перманентно іс-
нує ризик його порушення й те, що воно за-
вжди знаходиться під загрозою. 
А отже, питання захисту права власнос-

ті завжди було, є і буде актуальним, допоки 
існує саме право власності. Його захист, га-
рантування відновлення порушеного май-
нового стану постраждалих осіб – законних 
володільців, – є одним з фундаментальних 
завдань і однією з найважливіших функцій 
держави. Це актуально зокрема і для укра-
їнського законодавства, у нинішній період 
процесу його інтеграції до права ЄС. Адже 
європейські цінності, під якими мається на 
увазі повага до прав і свобод людини, вклю-
чають у себе також і повагу до права влас-
ності і недопущення перешкоджання його 
здійсненню.
І відповідно разом з цим не можна оми-

нути проблематики засобів захисту права 
власності в українському законодавстві, а 
конкретніше – проблематику співвідношен-
ня таких двох способів захисту майнових 
прав, як віндикація та кондикція. За декіль-
ка останніх десятиліть у вітчизняній цивіліс-
тичній науці цій проблематиці було присвя-
чено відносно небагато уваги. Власне треба 
зазначити, що і в дореволюційний період, і 
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в радянський період це питання не так час-
то було об’єктом досліджень науковців. 
Також потрібно зробити особливий на-

голос на правовідносинах, які випливають 
з набуття та збереження чужого майна без 
достатньої правової на те підстави (кондик-
ційні зобов’язання), оскільки досі в україн-
ській цивілістиці існують різні міркування 
щодо їх природи і співвідношення з іншими 
засобами захисту права власності, зокрема з 
віндикацією – навіть є думка, що кондикція 
є лише підвидом віндикації. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Кондикційні зобов’язання знаходились 
і знаходяться в полі зору ряду дослідників. 
Питанню співвідношення кондикції і він-
дикації, а також аналізу сутності кондикції 
та її природи, присвячували свої роботи 
Майданник Р. А., Гончаров І. М., Береж-
няк Н. В., Галаур А. С., Романська І. В., Ва-
штарева Є. А., Чепис О. І., Зайцев А. Ю., 
Дзера О. В., Кузнєцова Н. С. та ін.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є з’ясування спільних та 

відмінних рис інститутів віндикації та кон-
дикції, їх походження, а також співвідно-
шення між собою, зокрема у світлі диску-
сійного питання, чи є кондикція окремим 
засобом захисту майнових прав чи підвидом 
інституту віндикації.

Виклад основного матеріалу
Сутність кондикційного зобов’язання 

полягає в безпідставному збагаченні набува-
ча за рахунок потерпілого. Цьому виду недо-
говірного зобов’язання присвячена глава 83 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК). У 
статті 1212 ЦК передбачено, що «особа, яка 
набула майно або зберегла його у себе за ра-
хунок іншої особи (потерпілого) без достат-
ньої правової підстави (безпідставно набуте 
майно), зобов’язана повернути потерпілому 
це майно» [9]. Особа зобов’язана повернути 
майно і тоді, коли підстава, на якій воно було 
набуте, згодом відпала. Кондикція своїм за-
собом захисту інтересів потерпілого схожа 
з віндикацією – під віндикацією же мається 
на увазі позадоговірна вимога власника про 

відновлення фактичного володіння річчю. 
Віндикаційний позов подається, якщо: 1) 
позивачем є власник, який був позбавлений 
володіння (у тому числі і фактичного) річчю; 
2) між власником і володільцем відсутні до-
говірні відносини; 3) предмет позову – лише 
індивідуально визначена річ, яка  існує в на-
турі в момент спору.
У цивілістиці існує багато поглядів на 

питання співвідношення кондикції і вінди-
кації, про їх спільні та відмінні риси, про 
перехід від кондикційного позову до він-
дикаційного і навпаки. Дискусії щодо кон-
куренції кондикції та віндикації тривають 
і досі. Якщо трохи заглибитися в історію 
співвідношення кондикції та віндикації, то 
знайдемо, що поняття кондикції в Давньо-
му Римі було відсутнє, а сам термін «кондик-
ції» означав позов – до того ж, позов не лише 
щодо безпідставного збагачення. Як уточ-
нює Є. А. Ваштарева: «Первісно, за часів 
легісакційного процесу (per legis actiones), 
кондикцією іменували один із п’яти закон-
них позовів. Його повна назва – legis actio 
per condictionem, тобто «законний позов че-
рез повідомлення» [2, с. 96–97]. 
Згідно з Інституціями Гая, кондикцією 

був позов, під час подання якого позивач 
проголошував відповідачеві необхідність 
з’явитись останньому перед судом через 
тридцять днів. Загалом, можна казати про 
те, що у римському праві віндикація та кон-
дикція не конкурували. Якщо одна особа 
безпідставно і фактично заволодівала влас-
ністю іншої особи, у якої при цьому право 
власності не втрачалось – тоді застосовував-
ся віндикація; а кондикція використовува-
лася, якщо мали місце і безпідставний пере-
хід речі до другої особи, і припинення пра-
ва власності у першої. Віндикаційний позов 
також зародився в римському праві. Його 
назва пішла від латинського «vim dicere» − 
«оголошую про застосування сили» (тобто 
витребую річ примусово) [5, с. 151]. 
Визначимо спільні ознаки кондикції та 

віндикації. Необхідно спершу зазначити, що 
ані кондикція, ані віндикація не є засобами 
відповідальності. Вони є способами захисту 
права власності. І віндикація, і кондикція 
мають охоронний характер. Ці обидва спо-
соби захисту права власності ніяким чином 
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не випливають з договірних відносин. Вони 
не є результатом якогось договору, домов-
ленності двох осіб. Вони випливають з до-
бросовісної або ж недобросовісної поведін-
ки особи – відповідача. 
Загалом, кондикція і віндикація ма-

ють достатньо спільних ознак для того, аби 
дуже ретельно підійти до питання характе-
ристики відмінностей цих двох інститутів. 
Розглянемо ключові відмінності між ними. 
Важлива відмінна ознака між кондикцією 
та віндикацією полягає в питанні повер-
нення майна, а саме: при віндикації майно 
обов’язково бути повернене потерпілій осо-
бі в натурі; кондикція ж дає можливість від-
шкодування вартості безпідставно набутого 
майна у випадку неможливості повернення 
його в натурі. Також базовою відмінною 
ознакою є наступний момент: кондикція 
має зобов’язально-правовий характер, а він-
дикація – речово-правовий. Тобто і віндика-
ційний, і кондикційний позови захищають 
речові права, однак для віндикаційного по-
зову, знову ж таки, важливе існування речі 
в натурі і те, що вона знаходиться безпосе-
редньо у відповідача, а для кондикційного 
позову – ні.
Різниця є і в плані суб’єктного складу. 

Тут необхідно зазначити те, що у віндикації 
потерпіла особа є титульним володільцем, 
неволодіючим власником, а відповідач – во-
лодіючим невласником, незаконним воло-
дільцем. Тобто віндикаційний позов – це 
позов неволодіючого власника до незаконно 
володіючого невласника з метою відновлен-
ня порушеного володіння річчю шляхом ви-
лучення її у натурі [8]. А ось у зобов’язаннях, 
що виникають у результаті набуття, збере-
ження майна без достатньої правової під-
стави відповідач власником речі не є, він 
просто безпідставно набув майно потерпілої 
особи. Саме фідуціарно-правовою приро-
дою кондикційних зобов’язань пояснюється 
встановлення підвищеної відповідальності 
набувача майна [6].
Також необхідно зазначити, що на від-

міну від віндикації, де потерпілий має змо-
гу пред’являти позов будь-якій особі, у якої 
знайдеться майно власника, в кондикції по-
терпілий пред’являє позов лише до особи, 

яка безпосередньо безпідставно набула май-
но потерпілого.
Як зазначає І. В. Романська: «Крім влас-

ника і титульного володільця, до суб’єктного 
складу кондикційного зобов’язання входить 
також особа, яка має право на набуття права 
власності або законне володіння, але не на-
була його внаслідок діянь боржника» [7, с. 
282–283].
Отже, коло осіб, які мають право на 

пред’явлення кондикційного позову, шир-
ше порівняно з суб’єктами, що мають право 
на віндикацію. Крім того, при задоволенні 
кондикційного позову відповідача позбав-
ляють прав на належне йому майно, а при 
віндикації в нього вилучається індивідуаль-
но визначена річ, яка не входить до складу 
його майна. 
Найбільшу полеміку серед цивілістів ви-

кликає питання про розмежування дослі-
джуваних інститутів за таким критерієм, як 
предмет вимоги, зокрема, характеристика 
майна, яке підлягає поверненню. Не викли-
кає сумнівів, що предметом віндикаційного 
позову може бути тільки індивідуально ви-
значена річ, що збережена в натурі. При 
цьому задоволення вимоги відбувається 
шляхом повернення власнику того ж самого 
майна, яке вибуло з його володіння. 
Стосовно ж кондикційного позову, то в 

доктрині цивільного права панівною є по-
зиція, згідно з якою вимога, яка випливає з 
безпідставного збагачення, спрямована на 
повернення лише речі, яка визначена родо-
вими ознаками, тобто того ж роду і якості, 
або її вартості. 
Можна ще відмітити підстави виник-

нення кондикції через зберігання майна. 
Яскравим прикладом є несплата спожива-
чем коштів за комунальні послуги у разі 
відсутності договірних правовідносин з їх 
постачальником. У цьому випадку спожи-
вач безпідставно зберігає у себе гроші, які 
повинен сплати за користування послугами 
[3, с. 145]. Для віндикації суттєвим є питан-
ня добросовісності чи недобросовісності 
набувача (адже згідно зі статтею зі статтею 
388 ЦК, проти добросовісного набувача 
власник може подавати позов, тільки якщо 
вибуття майна сталося поза його волею), 
питання стану речі до і після вибуття з во-



133

Ãàéîâèé Ê.Ä. - Ñï³ââ³äíîøåííÿ êîíäèêö³¿ òà â³íäèêàö³¿ â óêðà¿íñüêîìó çàêîíîäàâñòâ³

лодіння власника, і як саме майно вибуло 
з володіння власника – для кондикції ж це 
не суттєво.
Ще кондикцію та віндикацію можна 

розрізнити за сплатністю – хоча б тому, що 
наявність оплатності вже саме по собі уне-
можливлює безпідставне збагачення як 
таке. 
Крім того, важливим є те, що вартість на-

бутого майна визначається на момент роз-
гляду судом справи про його повернення, а 
не на час його набуття боржником [1, с.178] 
І слід також наголосити, що кондикція 

існує якраз для тих ситуацій, коли вінди-
кацію застосувати неможливо – наприклад, 
якщо майно знищено, пошкоджено і взагалі 
первісний стан майна втрачено. Як вказував 
О. І. Чепис: «Кондикція також застосовуєть-
ся субсидіарно до реституції та віндикації як 
спосіб захисту порушеного права в тому ви-
падку, коли певна вимога власника майна не 
охоплюється нормативним урегулюванням, 
але за характерними ознаками, умовами та 
суб’єктним складом підпадає під визначен-
ня зобов’язання з безпідставного збагачен-
ня» [10, с.147].
Кондикція та віндикація певною мірою є 

взаємодоповнюючими інституціями. 
Підсумовуючи, можна зазначити думку 

І. М. Гончарова: «Вимога про повернення 
безпідставно набутого майна встає на захист 
як речових, так і зобов’язальних правил» [4, 
с. 115 –116]. 
Юридичним об’єктом віндикаційної 

вимоги, незважаючи на її речево-право-
вий характер, а також кондикційної, ви-
ступає дія щодо повернення майна, вна-
слідок чого можна говорити про певний 
обов’язок незаконного володільця повер-
нути майно, що вибуло поза волею влас-
ника з його володіння, тобто про прояв 
зобов’язальних елементів у речових пра-
вовідносинах. У свою чергу, кондикційна 
вимога спрямована на захист майнової 
сфери потерпілої сторони у всіх випад-
ках, коли майно вибуває із її володіння, 
що свідчить про прояв у вимозі з безпід-
ставного збагачення як зобов’язальних, 
так і речових елементів. 

Висновки
Отже, у результаті дослідження питання 

співвідношення кондикції та віндикації, ми 
можемо дійти висновків, що:

– кондикція – універсальний засіб захис-
ту;

– норми, що регулюють зобов’язання з 
безпідставного збагачення, можна задіяти 
субсидіарно до віндикації;

– спектр дії кондикції ширший за спектр 
дії віндикації;

– питання добросовісності чи недобро-
совісності набувача у віндикації є суттє-
вим, адже якщо проти недобросовісного 
набувача можна просто подати віндика-
ційний позов, то проти добросовісного на-
бувача постраждала особа може подавати 
позов, тільки якщо вибуття майна сталося 
поза волею власника, для кондикції ж це 
не суттєво;

– у кондикції коло осіб, що мають змо-
гу на подання позову з повернення без-
підставно набутого майна, більше за коло 
осіб, які мають змогу подати віндикацій-
ний позов; 

– у віндикації потерпіла особа являєть-
ся титульним володільцем, неволодіючим 
власником, а відповідач – володіючим не-
власником, незаконним володільцем; а ось 
у зобов’язаннях, що виникають у результаті 
набуття, збереження майна без достатньої 
правової підстави відповідач власником 
речі не є, він просто безпідставно набув май-
но потрепілої особи.

– кондикційний позов використовується 
для відновлення володіння і над родовою, 
і над індивідуально визначеною річчю (що 
за віндикаційним позовом не є можливим, 
адже для віндикації суттєвим є наявність 
предмету спору саме в натурі);

– кондикція та віндикація не конкурують 
між собою, вони є певною мірою взаємодо-
повнюючими інституціями. Адже позов з 
повернення безпідставно набутого майна 
можна подавати в разі, коли неможливо 
застосувати віндикаційний позов – напри-
клад, якщо майно, з приводу якого виник 
спір, було знищено, було перероблене та 
втратило первісний вигляд та особливості і 
так далі.
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SUMMARY 
As a result of the study of the topic of the re-

lationship between condition and vindication, we 
can draw conclusions, that сondiction is a univer-
sal means of protection. The rules regulating ob-
ligations for unjust enrichment can be used as a 
subsidiary to vindication. The spectrum of action 
of condition is wider than the spectrum of action 
of vindication. The issue of good faith or bad faith 
of the acquirer in vindication is essential, because 
you can simply fi le a vindication lawsuit against 
an unscrupulous acquirer, then an injured person 
can fi le a lawsuit against a bona fi de acquirer only 
if the disposal of the property occurred against the 
will of the owner, but this is not essential for the 
condition. In the condition, the number of persons 
who have the opportunity to fi le a claim for the re-
turn of unjustly acquired property is greater than 
the number of people who are able to fi le a vindi-
cation claim. In vindication, the injured person is 
the title owner, the non-possessing owner, and the 
defendant is the possessing non-owner, the illegal 
owner; but in the obligations arising as a result of 
the acquisition and preservation of property with-
out a suffi cient legal basis, the defendant is not the 
owner of the thing, he simply acquired the property 
of the injured person without reason. A conditional 
claim is used to restore possession of both generic 
and individually determined things (which is not 
possible under a vindication claim, because the ex-
istence of the subject of the dispute in kind is essen-
tial for vindication);

– condition and vindication do not compete 
with each other, they are to some extent complemen-
tary institutions. After all, a lawsuit for the return 
of unjustly acquired property can be fi led in the case 
when it is impossible to apply a vindication lawsuit 
- for example, if the property, about which a dis-
pute arose, was destroyed, was processed and lost its 
original appearance and features, etc. 

Key words: protection of property rights, means 
of protection of property rights, vindication, condi-
tion, good faith, unjustifi ed acquisition of property.
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ÄËß ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²

Умовою європейської інтеграції України є 
створення законодавчої бази, яка відповіда-
ла б міжнародним стандартам. У сучасних 
умовах актуалізу’ться проблема застосування 
альтернативних механізмів вирішення спо-
рів. У наш час інтелектуальна власність ак-
тивно розвивається, її об’єкти стрімко розпо-
всюджуються і тому потребують відповідного 
захисту. Медіація є альтернативною формою 
захисту прав інтелектуальної власності, який 
досить часто та ефективно застосовують e 
США, Великобританії, Німеччині та інших 
країнах.
Варто зазначити, медіація в Україні про-

ходить етап становлення та розвитку. Про-
те, досліджуючи досвід зарубіжних країн щодо 
особливостей цього інституту, його правового 
регулювання, можна зробити висновки з ме-
тою вдосконалення законодавства України, 
підвищення ефективності вирішення спорів 
за допомогою медіації, зокрема, і у сфері права 
інтелектуальної власності.
Окрім того, процедури альтернативного 

вирішення спору зменшують навантаження 
судів і надають сторонам можливість вирі-
шувати спори у найбільш низьковитратний 
спосіб, а також вони можуть допомогти ско-
ротити тривалість процесу тощо. Водночас 
іноземний досвід свідчить про ефективність 
використання цих способів врегулювання кон-
фліктних ситуацій. Відомо, що за результата-
ми альтернативних процедур вирішення спо-
рів у світі розглянуто близько 80% цивільних, 
адміністративних та господарських справ. 
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Мета статті полягає у вивченні зарубіж-
ного досвіду врегулювання спорів у сфері права 
інтелектуальної власності за допомогою меді-
ації, можливостей його застосування в Укра-
їні з метою вдосконалення законодавства та 
практики вирішення таких спорів.
Ключові слова: медіація, досвід зарубіжних 

країн, альтернативні способи врегулювання 
спорів, захист прав інтелектуальної власнос-
ті, примирні процедури.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. У сучасних умо-

вах актуалізуються питання застосування 
механізмів альтернативного вирішення 
спорів. Медіація є формою захисту прав ін-
телектуальної власності, який нерідко ви-
користовують у багатьох розвинених зару-
біжних кр аїнах. Вона зарекомендувала себе 
як ефективний механізм вирішення спорів 
у країнах, що інтегрували медіацію у судову 
систему, цим самим зменшивши наванта-
ження на суддів і скоротивши час розгляду 
справ. 
Слід відмітити, що медіація в Україні 

знаходиться на етапі свого становлення та 
розвитку. Проте, проаналізувавши досвід 
зарубіжних країн щодо особливостей цьо-
го інституту, його правового регулювання, 
можна зробити висновки для вдоскона-
лення законодавства України, підвищення 
ефективності вирішення спорів за допомо-
гою медіації, зокрема, і у сфері права інте-
лектуальної власності.
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Аналіз дослідження проблеми. Дослі-
дження особливостей медіації здійснювали: 
П. Бартусяк, К. Бернард, О. Ващук, Р. Ден-
донфер, О. Ізбаш, О. Кармаза, Л. Мамчур, 
Р.Нельсон, Т. Подковенко, Л. Романадзе, 
Т. Степаненко, Г. Супрун, А. Туманянц,-
Д. Федчишин, А. Шеремет та інші. Проте, 
малодослідженим є питання застосування 
медіації у сфері захисту прав інтелектуаль-
ної власності у зарубіжних країнах.
Формування цілей. Метою статті є ви-

вчення зарубіжного досвіду врегулювання 
спорів за допомогою медіації у сфері пра-
ва інтелектуальної власності, можливостей 
його застосування в Україні, з метою вдо-
сконалення законодавства та практики ви-
рішення спорів.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
До позасудових альтернативних спосо-

бів врегулювання спорів (Alternative Dispute 
Resolution або ADR) відноситься і медіація, 
що отримала широке визнання та часто ви-
користовується у зарубіжних країнах, адже 
дозволяє запобігти негативним наслідкам 
для сторін спору уже на початковій стадії та 
уникнути тривалого і затратного судового 
розгляду.
У сучасному розумінні поняття «медіа-

ція» (лат. mediatio - посередництво) закріпи-
лося у XX ст.: «посередництво в суперечці 
між людьми, державами та іншими учасни-
ками спору або конфлікту, а також форма 
позасудового вирішення спорів за допомо-
гою третьої нейтральної, неупередженої 
сторони - медіатора - з метою пошуку вза-
ємовигідного рішення конфлікту для його 
сторін»[1].
Зростання популярності медіації, що по-

тенційно економить час і витрати, спонукає 
держави запроваджувати її обов’язкові ме-
ханізми. У Європейському Союзі (далі - ЄС) 
медіацію визначають як «добровільне воле-
виявлення сторін залучити незалежну сто-
рону з метою самостійного вирішення вини-
клого спору, під час якого медіатор зберігає 
власну неупередженість і конфіденційність 
інформації» [2].
Першим нормативно-правовим актом, 

який вплинув на застосування позасудо-
вих способів врегулювання спорів, стала 

Рекомендація № R (81) 7 щодо шляхів по-
легшення доступу до правосуддя, яка була 
прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 
14 травня 1981 року. У ній зазначалось, що 
високий ступінь складності, тривалості і вар-
тості (complexity, duration and costs) судових 
процедур є значною перешкодою в доступі 
до правосуддя [3]. Замість цього пропонува-
лось використовувати примирні і медіатив-
ні форми перед судовим процесом та під час 
нього.
У деяких правових актах Ради Європи 

врегульовувалось питання застосування 
альтернативних форм в окремих галузях 
права: «1) Рекомендація № R 6 (87) 18 Ко-
мітету Міністрів Ради Європи державам-
членам «Стосовно спрощення криміналь-
ного правосуддя»; 2) Рекомендація № R 
(99) 19 Комітету міністрів Ради Європи 
державам- членам Ради, які зацікавлені в 
організації медіації у кримінальних спра-
вах; 3) Рекомендація № R (98) 1 Комітету 
Міністрів Ради Європи щодо медіації в сі-
мейних справах; 4) Рекомендація № R (01) 
9 Комітету Міністрів Ради Європи держа-
вам-членам щодо альтернатив судовому 
розгляду спорів між адміністративними 
органами й сторонами – приватними осо-
бами; 5) Рекомендація № R (2002) 10 Комі-
тету Міністрів Ради Європи про медіацію у 
цивільних справах» [4].
Науковці по-різному визначають понят-

тя медіації. Так, К. Ковач зазначає, що «ме-
діація є процесом, у якому нейтральна тре-
тя сторона (сторони) складає основу для по-
легшення вирішення спору між сторонами 
конфлікту. Завданням медіатора виступає 
сприяння комунікації між сторонами та до-
помога їм у визначенні питань, що є істотни-
ми для вирішення спору» [5].
На думку Федчишин Д.В.: «Медіацію 

слід розглядати як процес переговорів, у 
якому медіатор виступає організатором та 
управляє переговорами таким чином, щоб 
сторони прийшли до найбільш вигідної, 
оптимальної у всіх відношеннях угоди, яка б 
задовольняла інтереси обох сторін і внаслі-
док виконання якої конфлікт між сторонами 
був би врегульований» [6].
Як вважають учені, медіація характери-

зується наступними особливостями:
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 1) вона є процесом добровільним, під 
час якого нейтральна особа допомагає сто-
ронам вирішити спір; 

2) медіація може існувати у різних фор-
мах, що характерні для окремих моделей 
медіації; 

3) особи, які беруть участь у процесі ме-
діації, можуть впливати як на його хід, так і 
на результат [7].
Отже, медіація - це процедура вирішен-

ня різних спорів (цивільних, кримінальних, 
адміністративних тощо) за участі медіатора 
на основі добровільної згоди сторін з ме-
тою досягнення взаємовигідного рішення. 
Варто зазначити, що роль медіації полягає 
у врегулюванні конфлікту, який виник між 
сторонами, у тому числі і щодо прав інтелек-
туальної власності.
Практика використання медіації як 

ефективного механізму вирішення спорів є 
характерною для багатьох зарубіжних кра-
їн. Вона вважається одним із найпопуляр-
ніших способів урегулювання конфліктів. 
Медіація набула значного поширення у кра-
їнах Європи, США, Австралії тощо.
Слід зазначити, що медіація виникла 

давно, відколи існують конфлікти. Для ви-
рішення конфліктів часто вдавалися до пе-
реговорів між сторонами, у тому числі і до 
медіації, яку вважають особливим видом 
переговорів, що здійснюються за участю по-
середника - нейтральної особи. У сучасному 
розумінні медіація почала розвиватися у 
другій половині XX ст. та набула поширен-
ня у країнах англо-саксонського права, зо-
крема, США, Великій Британії Австралії, а 
пізніше стала поширюватися і в країнах Єв-
ропи.
На сьогоднішні альтернативні методи 

припинення спорів популярні і норматив-
но врегульовані у багатьох країна: США, 
Канада, Велика Британія, Нова Зеландія, 
Австралія, Італія, Німеччина, Нідерланди 
тощо. Медіацію було також запроваджено у 
країнах «пострадянського» простору: Біло-
русь, Казахстан тощо.
Науковці виділяють відмінності засто-

сування медіації у різних правових систе-
мах. Для представників англосаксонської 
системи права характерна змішана модель 
медіації, що передбачає можливість її за-

стосування як до початку так й під час про-
вадження у суді. У країнах, що входять до 
континентальної системи права по-іншому 
здійснюється регулювання процесу медіа-
ції. «Перш за все, держава сприяє звернен-
ню до медіації, встановивши обов’язкову 
модель медіації для конкретних видів спо-
рів, надаючи податкові пільги для тих, хто 
використовує примирні процедури, накла-
даючи штрафи у разі безпідставної відмови 
від використання медіації. Тобто медіація 
у цій ситуації існує паралельно з судовим 
процесом» [8].
Як зазначає Д.В. Федчишин: «У зарубіж-

них країнах сформувалося декілька підходів 
до впровадження медіації в процесі судово-
го розгляду. Перший підхід, за якого суддя 
лише пропонував сторонам звернутися до 
послуг медіатора, зазнав невдачі всюди, де 
робилися спроби його реалізації. Причина 
виявилася простою – опір адвокатів. Від-
повідні пілотні проєкти були реалізовані в 
Британському центральному земельному 
суді Лондона в 1996-1998рр., Британському 
Апеляційному суді, а також у судах Австра-
лії, Нової Зеландії, Канади та в ряді судів 
у різних штатах США. Спроба впровадити 
прямо протилежний досвід підходу до ме-
діації, тобто обов’язкову медіацію, також не 
принесли значних результатів. Фактично 
судді не призначали до слухання справи, 
якщо сторони не спробували спочатку сіс-
ти за стіл переговорів. Адвокати та сторони 
підходили до цього питання як до ще однієї 
формальної перешкоди, яку необхідно про-
йти. Водночас питання полягало не лише в 
тому, чи повинна медіація в судовому про-
цесі бути добровільною чи обов’язковою, а 
в тому, чи може вона взагалі бути ефектив-
ною, якщо застосовується судом автоматич-
но» [6].
У наш час процедури примирення сторін 

є поширеними в багатьох країнах Європи, 
Північної і Південної Америки, Азії. Зокре-
ма, у США система права заохочує тому, щоб 
більшість конфліктів вирішувалися добро-
вільно сторонами до суду. У цій країні без 
медіаторів не проходить практично жоден 
переговорний процес. Може бути перерва-
но судовий розгляд для того, щоб сторони 
могли звернутись до медіатора. 
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У Німеччині медіація теж вбудована гар-
монійно у систему правосуддя, адже медіа-
тори працюють безпосередньо при судах, 
знижуючи завдяки цьому кількість судових 
позовів. У результаті п равового аналізу про-
цедури медіації в Польщі можна виділи-
ти характерну рису – у цій країні створено 
інституційну та законодавчу основу забез-
печення механізму контролю щодо якості 
надання послуг у процесі медіації. Варто та-
кож зазначити, що у Франції послуги щодо 
примирення сторін надають спеціальні асо-
ціації супроводження потерпілих та акре-
дитовані місцевим прокурором медіатори, 
що уклали контракт із Міністерством юс-
тиції. В Австрії правове регулювання осно-
вних засад медіації, а також професійної 
підготовки й  акредитації медіаторів перед-
бачено у Цивільному законі про Медіацію 
(Zivilrechtsmediationsgesetz). Зокрема, кан-
дидат, щоб бути акредитованим, повинен 
бути включеним до списку осіб, який форму-
ється регіональним Верховним Судом. За-
галом сьогодні в Австрії нараховується по-
над 4000 медіаторів, що мають право діяти 
самостійно чи бути частиною організації [9].
Отже, мета медіації – це допомога сто-

ронам у пошуку рішень спору шляхом роз-
ширення їх можливостей і покращення по-
дальших відносин між ними. За умови, коли 
медіація проникає у судову систему, вона 
сприяє зменшенню навантаження на суддів 
і скорочує час розгляду справ. Отож скоро-
чуються також витрати громадян і судової 
системи, підвищується доступність право-
суддя.
Зокрема, «британські компанії за рік 

витрачають більше ніж 33 млрд. фунтів за-
для вирішення конфліктів, що впливає на 
нормальне функціонування бізнесу і на ви-
рішення спорів. Більшість опитаних адво-
катів, що брали участь у врегулюванні супе-
речок за допомогою медіації у країнах ЄС, 
вказують, що в середньому час від початку 
медіації до завершення її становить 40 днів» 
[10].
Як бачимо, медіація сприяє забезпечен-

ню економічно ефективного і прискореного 
позасудове вирішення спорів у різних сфе-
рах, враховуючи потреби сторін. Вважаєть-
ся, що домовленості, які були досягнуті в 

процесі медіації, будуть добровільно дотри-
муватися сторонами, між якими збережуть-
ся дружні стосунки у майбутньому.
Зарубіжний досвід підкреслює високу 

ефективність щодо застосування медіації, 
зокрема і при вирішенні спорів щодо пору-
шення прав інтелектуальної власності. До 
медіатора у цих справах часто звертаються 
з метою досягнення згоди в разі неправо-
мірного використання об’єкта іншою сторо-
ною чи порушення стороною умов догово-
ру щодо розпорядження правами інтелек-
туальної власності (ліцензійних договорiв, 
комерційної концесії тощо), а також спорiв 
про порушення авторського та суміжних 
прав, щодо прав на винахід, права власнос-
ті на патент, тощо. Окрему категорію справ, 
які вирішуються за участі медіатора, склада-
ють доменні спори, які пов’язані із незакон-
ним використання об’єктів інтелектуальної 
власності в доменних іменах.
Міжнародна практика підтверджує 

ефективність застосування медіації при 
вирішенні спорів у сфері інтелектуальної 
власності. Генеральною Асамблеєю ООН 
рекомендовано усім державам Типовий 
закон про міжнародну комерційну пого-
джувальну процедуру, що був прийнятий 
Комісією ООН з права міжнародної тор-
гівлі. У резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН р. № A/RES /57/18 від 24 січня 2003 
зазначається, що погоджувальна проце-
дура, чи посередницька діяльність, може 
застосовуватися у міжнародній та наці-
ональній практиці як альтернатива роз-
гляду справи у суді. Окрім того, Стаття 
33 Статуту ООН визнає медіацію як засіб 
мирного врегулювання спорів. На сьогод-
ні прийнято низку міжнародних актів, що 
регулюють процедуру медіації. 
Варто зазначити, що в державах ЄС ме-

діація, як спосіб врегулювання спору (кон-
флікту), який виник у результаті правовід-
носин у сфері інтелектуальної власності, за-
стосовується частіше в порівнянні з іншими 
альтернативними способами вирішення 
спорів, такими, як переговори, мініпроцес, 
примирення сторін, досудова нарада чи 
спрощений суд присяжних.
Науковці виділяють такі види медіації, 

що застосовуються для вирішення спорів у 
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сфері захисту прав інтелектуальної власнос-
ті:

1) приватна - повністю не залежить від 
судового розгляду та застосовується без су-
дового процесу;

2) супутня судовому розгляду - медіація 
ініціюється судом, проте протікає без по-
дальшої його участі у врегулюванні конфлік-
ту;

3) судове посередництво – медіаційні 
процедури проводяться під час розгляду 
справи у суді та включає консультації, до-
помогу юрисконсультів й адвокатів, але ви-
ключає участь судді, що наділений відповід-
ними судовими повноваженнями.
Ця класифікація медіації відповідає осо-

бливостям її застосуванню у зазначених 
вище конфліктах, проте деякі дослідники 
виділяють також інші види медіації. Зокре-
ма, британський науковець Девід Річбелл 
визначає «медіацію спору» та «медіацію уго-
ди». «Медіація спору застосовується саме 
коли спір (конфлікт) уже виник. Медіація 
угоди застосовується, коли спору (конфлік-
ту) не існує, з метою уникнення його виник-
нення в майбутньому. Медіатор допомагає 
сторонам провести переговори таким чи-
ном, щоб укласти максимально вигідну для 
всіх угоду» [1].
Зазначені вище приклади дають можли-

вість стверджувати, що медіація у зарубіж-
них країнах розглядається як спосіб альтер-
нативного врегулювання спорів, коли кон-
флікт уже виник, а також як спосіб, що ви-
користовується для запобігання конфлікту 
в майбутньому, тобто розширюються межі 
застосування медіації. Окрім того, за остан-
ні роки в державах з розвинутою ринковою 
економікою така форма врегулювання спо-
рів активно поширюється, вона розглядаєть-
ся як найпрогресивніша форма неформаль-
ного вирішення приватноправових спорів. 
Зокрема, у США у спорах за цивільними по-
зовами (у тому числі у сфері інтелектуальної 
власності) у деяких штатах є обов’язковим 
використання послуги арбітра чи медіато-
ра. Також активно застосовують послуги 
медіаторів щодо вирішення цивільних спо-
рів у таких країнах, як: Канада, Швейцарія, 
Бельгія, Нідерланди, Люксембург. У біль-
шості економічно розвинених країн (США, 

Великобританія, Австрія, Польща, Бельгія, 
Фінляндія, Норвегія тощо) правові норми 
щодо медіації та примирних посередниць-
ких процедур закріплені на рівні законів. 

3. Висновки
Отже, медіація є самостійним методом 

врегулювання спорів, який полягає у тому, 
що медіатор – це незалежна сторона, що 
сприяє прийняттю конфліктуючими сторо-
нами відповідного рішення, яке було б при-
йнятним для кожної із них. У рамках ЄС 
медіацію застосовують для вирішення різ-
них конфліктів, наприклад, це: торговель-
ні суперечки, споживчі спори, трудові кон-
флікти, розлучення, банкрутство, конфлікти 
у сфері публічних правовідносин за участю 
держави, спори в галузі оподаткування, 
конфлікти в Інтернеті тощо. Популяризація 
цього методу в країнах ЄС пов’язана, на-
самперед, з конфіденційністю процедури, 
готовністю сторін до компромісів та можли-
вістю зберегти ділові відносини між ними та 
взаємною вигодою.
Використання медіації при вирішенні 

спорів у сфері інтелектуальної власності в 
Україні дозволить знизити навантаження 
на судову систему, зменшити рівень витрат 
та скоротити час вирішення спору, а також 
стимулюватиме підприємців до врегулюван-
ня спорів за допомогою проведення перего-
ворів із залученням послуг медіатора та по-
шуку можливих рішень, що задовольнили 
б кожну із сторін конкретного конфлікту та 
сприяли б їх співпраці у майбутньому.
Для ефективного функціонування медіа-

ції в Україні необхідно: привести чинне за-
конодавство України щодо альтернативних 
методів вирішення спорів у відповідність із 
міжнародними стандартами ЄС, що ство-
рить сприятливі умови для праці медіаторів 
у єдиному правовому просторі; вдосконали-
ти правові механізми захисту прав і свобод 
людини, забезпечити можливість за згодою 
сторін ефективно та швидко вирішувати 
конфлікти шляхом проведення переговорів 
і досягнення взаєморозуміння.
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FOREIGN EXPERIENCE IN 
APPLICATION OF MEDIATION FOR 

THE PROTECTION OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS

A condition for the European integration of 
Ukraine is the creation of a legislative framework 
that would meet international standards. In modern 
conditions, the issue of applying alternative dispute 
resolution mechanisms is becoming more and more 
relevant. Nowadays, intellectual property is active-
ly developing, its objects are rapidly spreading and 
therefore require appropriate protection. Mediation is 
an alternative form of protection of intellectual prop-
erty rights, which is often and effectively used in the 
USA, Great Britain, Germany and other countries.

It is worth noting that mediation in Ukraine is 
undergoing a stage of formation and development. 
However, the effectiveness of these mechanisms in 
Ukraine today is very low. This is due primarily to im-
perfect legislative regulation of the relevant relations 
and insuffi cient application practice. However, by 
studying the experience of foreign countries regard-
ing the peculiarities of this institution and its legal 
regulation, it is possible to draw conclusions with the 
aim of improving the legislation of Ukraine, increas-
ing the effectiveness of dispute resolution through 
mediation, in particular, in the fi eld of intellectual 
property law.

In addition, alternative dispute resolution proce-
dures reduce the workload of the courts and provide 
parties with the opportunity to resolve disputes in the 
most cost-effective way, and they can help reduce the 
duration of the process, etc. At the same time, foreign 
experience shows the effectiveness of using these meth-
ods of confl ict resolution.It is known that according to 
the results of alternative dispute resolution procedures 
in the world, about 80% of civil, administrative and 
economic cases have been considered.

The purpose of the article is to study the foreign 
experience of settling disputes in the fi eld of intel-
lectual property law with the help of mediation, the 
possibilities of its application in Ukraine in order to 
improve the legislation and the practice of resolving 
such disputes.

Keywords: mediation, experience of foreign 
countries, alternative methods of dispute settlement, 
protection of intellectual property rights, conciliation 
procedures.
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готів. Але така тема завжди була цікавою 
як для дослідників загальної історії, історії 
права, історії психології, так і для пересіч-
ного читача. Як говорив славетний Жан де 
Лафонтен: «Нічого не важить більше, ніж 
секрет».
Автори поставили перед собою цікаву та 

оригінальну мету: дослідити історії таємної 
війни, що точилася на українських землях, 
крізь призму її яскравих діячів. Бо ж історія 
великих спільнот (націй, держав, організа-
цій) — це перш за все історія людей, а істо-
рія будь-якої організації є немислимою без 
біографій людей, що її очолювали і забез-
печували функціонування (с.8 книги).Для 
позначення цих особистостей автори по-
слуговуються англійським терміном «Плащ 
і кинджал» (анг. Cloak and Dagger), який ви-
користовується, коли йдеться про ситуації, 
в яких є інтрига, секретність, шпигунство 
або якась таємниця. Хотіли б зразу відзна-
чити, що така назва є вдалою не лише з літе-
ратурної, але й наукової точки зору, так як 
вона правильно відбиває сутність описува-
них подій та одночасно є стислою характе-
ристикою персонажів книги. Ці особистості, 
безумовно, є яскравими та неординарними 
людьми. Інакше вони не залишили б свого 
сліду в історії. Проте автори не приховують, 
що їхні персонажі – це, в основному, антиге-
рої, бо їхня діяльність мала багато в чому й 
негативний з моральної точки зору аспект. 
Це, звичайно, утруднює «малювання їхніх 
портретів», бо «світлими фарбами» зобража-
ти все краще, вигідніше та легше. Тому без-

«Таємниці таємного» –тобто «таємниці 
в квадраті» - так можна було б ще назвати 
цю рецензію, і поєднання цих двох майже 
однакових слів, на нашу думку, не заплу-
тує, а лише збільшує кумулятивний ефект 
від об’єкта дослідження. Адже таємниця 
це – прихована інформація, розкриття якої 
пов’язане з певними труднощами. А якщо 
мова йде про давно минулі часи – то й по-
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сумнівною заслугою авторів рецензованої 
книги є висвітлення фактів та подій саме у 
такому ракурсі, який, безумовно, є важчим 
для відтворення, але цікавішим для справж-
нього дослідника, що вміє ставити перед со-
бою непересічні завдання, долати труднощі 
і створювати маленькі шедеври у вигляді 
есе про розвідників, контррозвідників та 
майстрів політичного розшуку.
Автори починають своє дослідження з 

доби раннього Середньовіччя, що вже, само 
по собі, є похвальним для істориків права 
та логічно обгрунтованим. У книзі справед-
ливо підкреслюється, що історія спецслужб, 
по суті, починається з моменту виникнення 
держави. Боротьба за владу, спроби її втри-
мати, постійна загроза переворотів і заколо-
тів змушували правителів звертати особливу 
увагу, поряд з армією, на службу державної 
безпеки (с.9 книги). Складність такого по-
чатку дослідження в перманентному дефі-
циті історичних джерел та їхній інтерпрета-
ції, уже здійсненій до цього попередниками. 
І тут можна обрати кілька шляхів: повто-
рення тез дослідників попередніх часів (які 
мислили зовсім не примітивно, хоч інколи 
й дещо заангажовано), відкинути все напи-
сане «до» і написати все «tabula rasa», як лю-
бив говорити великий Аристотель, тобто з 
«чистого листа», або творчо підійти до праць 
колег з минулого, взяти з них раціональне 
та некон’юнктурне, додати свій фактаж та 
сучасне трактування. Як нам здається, авто-
ри цієї книги пішли саме цим третім шля-
хом, відкинувши псевдореволюційність у 
науці та повторювання загальновідомого. 
Тому їхня спроба і виявилася вдалою, ціка-
вою та неординарною. 
Відкрити таємниці, пізнати таємне, до-

нести його до читача – ось лейтмотив авто-
рів книги. Як сказано в Біблії: «Бо немає 
нічого захованого, що не виявиться, ні таєм-
ного, що воно не пізнається і не вийде наяв» 
(Біблія (Лк, VIII, 17).
У книзі 10 нарисів про героїв-антиге-

роїв - мисливців за таємницями. Почина-
ються вони, як прийнято говорити, з «сивої 
давнини», хоча тут точнішим буде вираз з 
«туманної давнини». І туманність ця зовсім 
не з Андромеди – галактики у Всесвіті чи 
з літературного твору з такою ж назвою 

Івана Єфремова. Вона від джерельної недо-
статності, яка, як і серцева, не дає вільно 
дихати історику права. Першим у галереї 
йде боярин Добриня Нискинич – напів-
легендарна, але й літописна фігура. За-
слуга авторів у тому, що вони намагалися 
зменшити легендарність та підвищити «лі-
тописність» цієї фігури, не домальовуючи 
до неї химери та ореоли, а чітко подаючи 
історичне тло діяльності цієї історичної 
особи, що дає можливість розглянути її у 
конкретиці та предметно. Його діяльність 
стає зрозумілішою, якщо чітко окреслити, 
в яких умовах, з ким і за що йому доводи-
лося боротися. І це історичне тло автори 
подають широкими мазками, не згущуючи 
й не розріджуючи фарби. Тому його образ 
виглядає достатньо цілісним та багатогран-
ним, нетривіальним і не «солодким», як це 
часто буває в біографічних нарисах. Це ж 
саме стосується й інших персонажів автор-
ської оповіді.
Певна річ, у кожного з них був свій «ске-

лет у шафі». Але дещо змінюючи цей вираз, 
скажемо: у когось він був з маленької миші, 
а у когось - з динозавра.
Звичайно, найцікавішою та, мабуть, 

найпозитивнішою фігурою у цій галереї є 
сподвижник великого Богдана Лаврін Ка-
пуста. Про нього написано і в історичних 
творах, і літературних (М. Старицький, Н. 
Рибак, П. Загребельний, Б. Сушинський, В. 
Заліський) вже чимало. Але автори зуміли 
й тут знайти свої нюанси, ходи та новації. 
Вони характеризують діяльність Лавріна як 
«подвижницьку», а його самого як «ангела-
охоронця» Богдана Хмельницького (с.76-
117 книги). І це не белетристика чи «літе-
ратурщина» в гіршому розумінні цих слів, 
а історична реальність, яка грунтується на 
солідному фактичному матеріалі та фунда-
ментальних авторських розмірковуваннях 
та узагальненнях. Науковці справедливо 
підкреслюють, що на першому місці для 
Капусти, звісно, була і залишалась особиста 
безпека гетьмана. У прагненні обезголовити 
визвольний рух українського народу його 
противники організували чимало замахів на 
Б. Хмельницького (с. 97 книги). Проте Лав-
рін був наділений багатьма талантами – він 
був не лише розвідником, але й диплома-
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том, військовиком, господарником. Класик 
української літератури Павло Загребельний 
влучно називав його «старостою гетьман-
ської розвідки» - і це правильно. Оскільки 
саме цей аспект його діяльності був найго-
ловнішим. У силу обставин, значна частина 
його діяльності була таємною. Тому не все 
відомо і зараз про його заслуги у творенні 
Української Козацької Держави. Але, корис-
туючись нагодою, хотіли б висловити жаль, 
що його пам’ять увічнена недостатньо. Зда-
ється, що лише в Черкасах є провулок Лав-
ріна Капусти. А, між тим, враховуючи його 
історичні заслуги, його ім’я повинні носити 
не провулки, а проспекти у багатьох вели-
ких та малих містах України. Це особливо 
актуально сьогодні, коли відбувається про-
цес дерусифікації топонімів в населених 
пунктах всієї України та їм даються нові на-
зви, пов’язані з подіями історії України та 
українськими державними, політичними та 
культурними діячами.
До речі, в книзі мова йде, поруч з роз-

відниками або в контексті їхньої діяльності, 
про багатьох визначних діячів України різ-
них часів. Наприклад, оповідаючи про Пе-
тра Веселицького, який жив і діяв у XVIII 
«галантному» столітті, автори чимало уваги 
(і справедливо!) приділяють фігурі Григора 
Орлика – сина Пилипа Орлика, випускни-
ка Лундського університету (Швеція), дові-
реної особи польського короля Станіслава 
Лещинського, військового діяча і агента 
дипломатичної служби короля Франції Лю-
довика XV. Народжений 1702 року в тодіш-
ній столиці України – Батурині, семирічно-
го віку він змушений був покинути рідну 
Україну, а з 1729 р. перебував на службі у 
Франції, де продовжував захищати інтереси 
України у всіх можливих конфігураціях, які 
виникали у результаті еволюції політичної 
кон’юнктури на європейській арені. Як за-
значав сам Григір, «задяний у найсекрет-
ніших місіях..., зобов’язаний часто перено-
сити з одного регіону в інший свою особу й 
свої ідеї, ризикуючи своїм життям і своєю 
свободою». Григір Орлик був достойним 
продовжувачем справи свого батька Пили-
па та гетьмана Івана Мазепи. Саме Івану 
Степановичу Мазепі належать слова, які 
можна віднести і до діяльності розвідників 

та контррозвідників: «Щоб ми зважили на 
свою цілість і в майбутньому житті, отож по-
винні запобігати тому, щоб вас ворожа ома-
на та зваба не привели до розорення і ви-
корінення». На жаль, ім’я Григора Орлика 
теж фактично ніяк не увічнене у топоніміці 
нинішньої України.
Близькою до І. Мазепи була й сім’я ін-

шого героя рецензованої книги – Петра 
Чуйкевича. Як пишуть автори: «Біографія 
старшинського роду Чуйкевичів — ілю-
страція неоднозначної історії українських 
еліт. Вони були дуже близькі до Мазепи. 
Саме за одного з них вийшла заміж Мотря 
після повернення до батьків. Після прова-
лу Мазепи родина відправилася на заслан-
ня, хоча дехто і брав участь у Полтавській 
баталії на боці Петра. У часи Єлизавети 
відбулося завершення реабілітації Чуйке-
вичів, адже один із них став відомим коди-
фікатором. Мазепинці, жертви репресій, 
активні діячі Сумерку Гетьманщини і коди-
фікатори українського права — це все вони. 
І творці Імперії, що повністю інтегрували-
ся в імперську еліту, — теж вони» (стор.164 
книги). Автори позиціонують Петра Чуйке-
вича як учасника активної боротьби проти 
Наполеона Бонапарта, - одного з тих, хто 
сприяв перемозі над цим французьким ім-
ператором, використовуючи не лише вій-
ськові засоби боротьби, але й методи роз-
відки та контррозвідки. Поразці Наполео-
на, очевидно, сприяло й те, що він недооці-
нював значення розвідувальної діяльності. 
Він сам говорив: «Шпигунами в моїх кам-
паніях я користувався рідко; я робив усе за 
натхненням: точно все передбачав, пере-
сувався зі швидкістю блискавки – все інше 
було справою удачі». Все-таки здається, що 
тут знаменитий корсіканець не зовсім щи-
рий. Його імперія не могла не використо-
вувати шпигунів – без цього у період всеєв-
ропейських воєн вижити було неможливо. 
Скоріше всього, він хотів дистанціюватися 
від керівництва шпигунською діяльністю і 
виглядати респектабільніше, мовляв, це не 
справа імператора. А, між тим, як говорив 
ще дві з половиною тисячі років тому автор 
«Мистецтва війни» Сунь Цзи, «шпигуни – 
скарб для государя». Ось так, не більше і не 
менше. І в цьому випадку ми більше на боці 
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китайського мудреця, ніж французького ім-
ператора.
Без сумніву, одним з найцікавіших роз-

ділів книги є оповідь про «Контррозвідника 
революційного підпілля» уродженця Укра-
їни (Путивль) Олександра Михайлова. Не-
зважаючи на значну кількість літератури 
про нього, авторам, як і у випадку з Лаврі-
ном Капустою, вдалося знайти нові штрихи 
до його портрету, зображаючи його, перш 
за все, як майстра конспірації, але не обме-
жуючись лише цим, а висвітлюючи його об-
раз також як людини і політика. Звичайно, 
його основна спрямованість – терористична 
діяльність не може бути схвалена сьогодні. 
Але при цьому слід враховувати, що він та 
його товариші не були «зграєю вбивць», як 
про це говорив прокурор на їхньому судово-
му процесі, а, за словами самого Олександра 
Михайлова, вони були «партією, яка бореть-
ся за піднесення інтересів народу вище за 
інтереси єдинодержавства». Свою діяльність 
О. Михайлов виправдовував так: «Коли лю-
дині, яка хоче говорити, затискають рота, то 
цим самим розв’язують руки».
Підсумовуючи деякі аспекти розвитку 

політичного розшуку, автори справедливо 
підкреслюють, що «у ХVIII– ХІХ століттях 
загроза державній безпеці, спричинена ак-
тивністю революційного руху в усьому сві-

ті, а також поширення друкованого слова 
змусили керівників поліцейських служб у 
Європі систематизувати методи своєї робо-
ти, перетворивши їх у свого роду поліцей-
ську науку» (с. 248 книги). Одним з елемен-
тів цієї системи стала перлюстрація листів, 
яка почалася ще у добу Просвітництва і, як 
пишуть у дисертаціях, «набула подальшого 
розвитку» в наступних. Ми вже якось писа-
ли, як ацей засіб державна безпека СРСР у 
1953 році після смерті Сталіна. По правді, 
як сказав один невстановлений автор, «вміст 
чужих листів набагато цінніше вмісту чужих 
гаманців».
Окремо слід сказати про стиль написан-

ня книги. Матеріал в ній викладається не з 
категоричним ухилом, не у стилі «Грім пере-
моги, лунай!», а у довірливий манері, як ніби 
спільного розмірковування над питаннями 
чи проблемами, які піднімаються у книзі. 
Звідси часті звертання авторів до читача із 
запрошеннями подумати щодо умовиводів, 
запропонованих у розділах книги, пропо-
зиції щодо альтернативних думок. На нашу 
думку, це вдалий спосіб привернути увагу 
читача та підвищити «читабельність» книги. 
Тому, коли закінчуєш читати цю книгу, 

згадуються слова одного поета: «І лягають в 
долоні таємниці, легким шурхотом пелюс-
ток…» 



146Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2023

Ðåöåíç³¿

ÐÅÖÅÍÇ²ß 
íà ìîíîãðàô³þ Î.Î. Þð³êîâà 

«Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà îõîðîíà îá’ºêò³â åëåêòðîííèõ 
êîìóí³êàö³é»

   ÁÀÁÀÍ²ÍÀ Â³êòîð³ÿ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ïðîôåñîð 
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ                                                                                                                        

DOI  10.32782/NP.2023.1.22

сується норм його Особливої частини. На 
думку вчених, такі зміни стали своєрідним 
«універсальним» інструментом розв’язання 
найбільш значущих суспільно-економічних 
проблем. Одним із прикладів внесення та-
ких змін є кримінально-правова охорона 
відносин власності. Необхідною умовою 
належного забезпечення конституційного 
права власності є протидія кримінальним 
правопорушенням, зокрема тим, що пося-
гають на об’єкти електронних комунікацій. 
Одним із заходів, спрямованих на охорону 
зазначених об’єктів, є встановлена кримі-
нальна відповідальність за умисне пошко-
дження або руйнування телекомунікаційної 
мережі (ст. 360 КК України). 
В останні роки в Україні збільшилася 

кількість кримінальних правопорушень 
пов’язаних з умисним пошкодженням та 
руйнуванням телекомунікаційних мереж, 
що порушує їх цілісність. За 2013 р. зареє-
стровано 28 кримінальних правопорушень; 
за 2014 р. – 35; за 2015 р. – 183; за 2016 р. – 
186; за 2017 р. – 686; за 2018 р. – 568; за 2019 
р. – 657; за 2020 р. – 623, за 2021-р. – 547; за 
2022 р. – 309. Незважаючи на внесені зміни 
до ст. 360 КК України 2020 року? ситуація 
з кількістю фактів умисного пошкодження 
або руйнування телекомунікацій мережі 
поки що залишається невтішною.
Однією з причин ситуації щодо збіль-

шення випадків кримінальних правопору-
шень, направлених на пошкодження та руй-
нування об’єктів електронних комунікацій? 
є неспіврозмірність наслідків з покаранням, 

Стрімкий розвиток науки і техніки в 
Україні, видозмінюваність наявних чи по-
ява нових суспільних відносин потребують 
правової регламентації та охорони з боку 
держави. Додатковою державною формою 
їх захисту є встановлення кримінально-пра-
вової охорони. З цією метою в криміналь-
не законодавство України постійно вносять 
зміни. Наразі в КК України внесено понад 
1000 змін, переважна більшість з яких сто-
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яке може бути застосовано до зловмисників. 
Так, за 2015 рік унаслідок викрадення та 
пошкодження об’єктів електронних комуні-
кацій операторам зв’язку було заподіяно ма-
теріальну шкоду в розмірі близько 150 млн 
грн, за 2016-й – 275 млн грн, за 2017-й – 391 
млн грн, за 2018-й – 578 млн грн, за 2019-й 
– близько 540 млн грн, за 2020-й – 547 млн.
грн.
Кримінально протиправні втручання у 

функціонування об’єктів електронних кому-
нікацій мають негативні наслідки, у першу 
чергу, як для споживачів електронних ко-
мунікаційних послуг, оскільки це впливає 
на рівень та якість послуг, які вони отри-
мують, так і для операторів, провайдерів 
електронних комунікацій, які несуть значні 
матеріальні збитки для відновлення власної 
інфраструктури електронних комунікацій. 
Окремі випадки пошкодження та руйнуван-
ня об’єктів електронних комунікацій вказу-
ють про вірогідність існування кримінально 
протиправних груп, які вчиняють суспіль-
но небезпечні діяння як для наживи, так і 
з метою припинення надання електронних 
комунікаційних послуг. Прямі і опосеред-
ковані негативні наслідки для суспільства 
і держави від неможливості надання елек-
тронних комунікаційних послуг унаслідок 
пошкодження, руйнування, викрадення 
об’єктів електронних комунікацій, як пра-
вило, значно більші від безпосередніх збит-
ків суб’єктів господарювання (власників 
майна). Наслідки можуть набувати більш 
негативного значення через можливість 
спричинення тяжких наслідків і в інших 
сферах – аж до загибелі людей (відсутність 
зв’язку у закладах охорони здоров’я тощо) 
або катастроф техногенного характеру.
З набранням чинності Законом Украї-

ни від 13 травня 2020 року № 600-IX «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо посилення захисту теле-
комунікаційних мереж» у червні 2020 року 
в зазначену статтю було внесено низку змін. 
Назву статті «Умисне пошкодження ліній 
зв’язку» змінено на «Умисне пошкодження 
або руйнування телекомунікаційної мере-
жі», унаслідок чого розширено коло об’єктів 
кримінально-правової охорони. Крім того, у 
новій редакції статті передбачено кваліфіку-

ючі ознаки у вигляді вчинення дій повтор-
но, за попередньою змовою групою осіб, 
загальнонебезпечним способом, а також 
особливо кваліфікуючі – заподіяння майно-
вої шкоди у великому розмірі, спричинення 
тяжких наслідків. 
Нова редакція ст. 360 КК України при-

звела до виникнення спірних питань під 
час кваліфікації дій винного у працівників 
як правоохоронних, так і судових органів. 
Це обумовлює доцільність вивчення пи-
тань кваліфікації умисного пошкодження 
або руйнування телекомунікаційної мере-
жі. Крім того, нині простежується прога-
лина у теоретичній розробці зазначених 
проблемних питань. Вітчизняні та зару-
біжні вчені приділяють недостатньо уваги 
розв’язанню нагальних потреб правового 
захисту об’єктів електронних комунікацій. 
Також було змінено законодавство України, 
яке регламентує діяльність об’єктів елек-
тронних комунікацій, що зумовлює необхід-
ність змінення певних положень КК Украї-
ни у частині кримінальної відповідальності 
за умисне пошкодження або руйнування те-
лекомунікаційної мережі.
Тема дослідження видається актуаль-

ною в аспекті подальшого реформування й 
вдосконалення положень кримінального за-
конодавства та практики його застосування. 
Аналіз монографії свідчить, що робота Юрі-
кова Олександра Олександровича присвя-
чена проблемам, які є актуальними і витре-
буваними як у теоретичному значенні, так і 
в правозастосовній практиці.
Автор чітко визначив методологічну 

основу дослідження, що дало змогу викона-
ти поставлені завдання та мету монографіч-
ної роботи. Використання О. О. Юріковим 
значної кількості наукових і нормативно-
правових джерел сприяло формулюванню 
науково-теоретичних та практичних ви-
сновків, пропозицій, що мають вагоме зна-
чення для науки кримінального права та 
практики застосування КК України. Крім 
того, усі сформульовані автором висновки 
та практичні рекомендації мають достатній 
ступінь наукової новизни й заслуговують на 
схвалення та підтримку.
О. О. Юріков на належному рівні опра-

цював історичні джерела кримінального за-
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конодавства, яке діяло на українській тери-
торії, що дало змогу висвітлити генезу кри-
мінально-правової охорони об’єктів елек-
тронних комунікацій. Автором вперше було 
визначено, коли з’явилася спеціальна норма 
(норми), яка передбачала відповідальність 
за посягання на об’єкти зв’язку. На підставі 
аналізу кримінального законодавства зару-
біжних держав було виокремлено низку по-
зитивних аспектів, які можуть бути впрова-
джені в національне законодавство. 
Заслуговує на увагу позиція автора щодо 

змісту родового, видового та безпосередніх 
об’єктів умисного пошкодження або руйну-
вання телекомунікаційної мережі. 
Слід акцентувати увагу, що автор 

ґрунтовано проаналізував форми прояву 
об’єктивної сторони умисного пошкоджен-
ня або руйнування телекомунікаційної ме-
режі. У зв’язку з тим, що на території вве-
дено правовий режим воєнного стану, на-
лежна та безперебійна робота об’єктів елек-
тронних комунікацій має одне з найважли-
віших значень під час здійснення оборони 
території України та захисту населення дер-
жави, автор вдало запропонував доповнити 
ч. 3 ст. 360 КК України кваліфікуючою озна-
кою «під час воєнного або надзвичайного 
стану, або в районах бойових дій чи зонах 
безпеки, прилеглих до них». Такі зміни до-
зволять комплексно протидіяти посяганням 
не тільки на об’єкти електронних комуніка-
цій, а й на територіальну цілісність та кон-
ституційний лад України, а також забезпе-
чувати цивільний захист населення. 
Учений розробив правила кваліфікації 

кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 360 КК України, а також за-
пропоновано сучасну модель санкцій цієї 
статті. Висновки і пропозиції теоретичного 
та практичного спрямування є досить пере-
конливими й обґрунтованими.
О. О. Юріков вперше проаналізував 

санкції ст. 360 КК України, а також поді-
бних норм у КК зарубіжних держав, на під-
ставі чого визначив нову обґрунтовану мо-
дель санкцій умисного пошкодження або 
руйнування телекомунікаційної мережі.

Достовірність авторських висновків та 
пропозицій підтверджується значною кіль-
кістю емпіричного матеріалу, зокрема, при-
кладами судової практики, за допомогою 
яких чітко ілюструються особливості кри-
мінальної відповідальності за посягання на 
об’єкти електронних комунікацій, практич-
ні проблеми застосування покарання та іс-
нуючі шляхи їх розв’язання.
Робота складається із передмови, слів ав-

тора, трьох розділів, які містять десять пара-
графів, післямови та додатків.
Під час роботи над монографічним до-

слідженням автором було опрацьовано ши-
рокий спектр наукових джерел, значний 
масив нормативно-правових актів. Систе-
матизація такої кількості 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 науко-
ві засади забезпечення як реалізації кримі-
нального законодавства в цілому так і його 
аспектів, що стосуються кримінально-право-
вої охорони об’єктів електронних комуніка-
цій.
Загалом позитивно оцінено монографію 

О.О. Юрікова «Кримінально-правова охоро-
на об’єктів електронних комунікацій», ґрун-
товність дослідження, а також сформульо-
вані автором висновки та пропозиції мають 
важливе значення як для науки криміналь-
ного права, так і для правозастосовної прак-
тики. Вони мають науково-прикладний ха-
рактер, а окремі дискусійні питання тільки 
черговий раз підтверджують актуальність 
монографії та підвищують цікавість до ав-
торського доробку О.О. Юрікова.
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ників, форм досудового розслідування та 
правосуддя загалом застосування суто «тра-
диційних» тактичних прийомів виявлення 
та документування діяльності найбільш не-
безпечних виявів організованої та профе-
сійної злочинності є недостатнім. На рівні 
та якості функціонування підрозділів кримі-
нальної поліції за сучасних умов, на думку 
опитаних практиків, поміж іншого познача-
ються такі об’єктивні чинники: перехід від 
«силових» способів учинення злочинів до 
«інтелектуальних» з використанням злочин-
ними угрупованнями сучасних досягнень 
науки й техніки; приховування діяльності 
організованих груп і злочинних організацій 
корумпованим чиновництвом різних гілок 
влади; поширення зв’язків організованої 
злочинної діяльності на міжрегіональному й 
міжнародному рівнях.
Попри поступове нарощування потен-

ціалу органів досудового розслідування та 
підвищення ефективності вжитих ними 
заходів оперативно-розшукової протидії 
організованій злочинності, на результатах 
їхньої діяльності позначаються певні стри-
мувальні фактори, зокрема: 1) ліквідація 
служби боротьби з організованою злочин-
ністю (2015 рік), що призвело до втрати 
наступності за напрямом оперативної ро-
боти, напрацьованих негласних джерел та 
іншої важливої інформації щодо протидії 
організованій злочинності; 2) відсутність 
практичного досвіду та спеціальних знань 
у працівників оперативних підрозділів 
щодо проведення оперативних комбінацій 

Оперативно-розшукова тактика – ефек-
тивний інструментарій протидії злочинам, 
що ґрунтується на узагальненні наукових 
положень теорії оперативно-розшукової 
діяльності й багаторічного досвіду роботи 
оперативних підрозділів різних поколінь. 
В умовах зміни парадигми кримінального 
провадження, правового статусу його учас-
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як ефективного способу виконання опера-
тивно-тактичних завдань у межах опера-
тивного пошуку, оперативно-розшукової 
профілактики й оперативної розробки; 3) 
відірваність теоретичних знань, набутих 
оперативними працівниками, від реальних 
потреб практики, що зумовлені необхідніс-
тю оновлення наукових положень і реко-
мендацій; 4) низький рівень готовності опе-
ративних працівників до прогностичної ді-
яльності, що обумовлює низку труднощів у 
прийнятті оптимального та раціонального 
оперативно-тактичного рішення в ситуа-
ціях тактичного ризику (несприятливих, 
специфічних, конфліктних); 5) застарілість 
методичного забезпечення оперативно-
розшукової тактики протидії окремим ви-
дам (категоріям) злочинів, що вчиняються 
організованими та злочинними організаці-
ями; 6) недосконалість нормативно-право-
вого забезпечення оперативно-розшукової 
тактики, що погребує суттєвого законо-
давчого коригування; 7) низький рівень 
взаємодії між оперативними підрозділами 
різних правоохоронних органів, а також з 
іншими суб’єктами (інституціями) сектору 
безпеки та громадськістю; 8) значне наван-
таження на оперативні підрозділи в умовах 
широкомасштабної збройної агресії вна-
слідок залучення їхніх працівників до ви-
конання завдань, пов’язаних із захистом 
національної безпеки й територіальної ці-
лісності держави тощо.
Зазначене обумовлює актуальність об-

раної теми монографічного дослідження та 
підтверджує його теоретичне й практичне 
значення. 
Використання С. О. Павленком значної 

кількості наукових і нормативно-правових 
джерел сприяло формулюванню науково-
теоретичних та практичних висновків, про-
позицій, що мають вагоме значення для на-
уки оперативно-розшукової діяльності та її 
практичної складової. Крім того, усі сформу-
льовані автором висновки та практичні ре-
комендації мають достатній ступінь наукової 
новизни й заслуговують на схвалення та під-
тримку.
С. О. Павленко на належному рівні 

опрацював окремі історичні аспекти опе-
ративно-розшукової діяльності, що дало 

змогу висвітлити генезу формування опера-
тивно-розшукової тактики. Автор з’ясував, 
що в контексті історичною становлення та 
розвитку оперативно-розшукової тактики 
загальні засади її наукових положень було 
апробовано та закладено загальною такти-
кою, яку здавна вважають військовим мисте-
цтвом підготовки, організації, ведення бою, 
визначення шляхів, методів, засобів і форм 
боротьби, що найбільше відповідають кон-
кретним обставинам і забезпечують страте-
гічний успіх.
Заслуговує на увагу визначення поняття 

спеціальної оперативно-розшукової такти-
ки, яку слід розуміти як систему (підсистему) 
науково-теоретичних положень, і розробле-
них на їх основі рекомендацій, що містять 
алгоритми (програми) оперативно-тактич-
них дій працівників оперативних підрозді-
лів щодо використання наявних сил, засобів, 
методів оперативно-розшукової діяльності в 
найбільш ефективний спосіб, з урахуванням 
особливостей конкретної оперативно-так-
тичної ситуації.
Учений виокремив суттєві ознаки, що 

характеризують оперативно-розшукову так-
тику як складну й динамічну систему: від-
носна самостійність; діалектична єдність її 
частин (загальної га спеціальної), спрямова-
ність 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.
Аргументовано положення, згідно з 

яким поняття оперативно-розшукової ситу-
ації є ширшим, аніж поняття оперативно-
тактичної ситуації.
Автор наголосив на тому, що зміст тер-

міна «оперативно-тактична ситуація» най-
більш вдало відображає ознаки, притаманні 
елементам оперативно-розшукової тактики 
(конкретність, просторово-часові межі, ло-
кальність, способи вирішення) тощо.
Сформульовано дефініцію оперативно-

тактичної ситуації, згідно з якою – це сукуп-
ність об’єктивних і суб’єктивних чинників, 
що впливають на ефективність оператив-
но-розшукової діяльності (прийняття опти-
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мального оперативно-тактичного рішення) 
у певних просторово-часових межах.
Установлено, що аналіз та оцінка опе-

ративно-тактичної ситуації за ієрархічною 
послідовністю є першорядним елементом у 
структурі оперативно-розшукової тактики, 
так як передує прогностичній діяльності 
(розробленню та висуненню оперативно-
розшукових версій) і впливає на процес 
прийняття оперативно-тактичного рішен-
ня.
З’ясовано найбільш значущі елементи 

оперативно-тактичної ситуації, що підляга-
ють аналізу й оцінці, а саме: достовірність 
наявної інформації про осіб, факти чи по-
дії, що становлять оперативний інтерес; 
оперативно-розшукова характеристика 
(кількісно-якісні показники), з урахуванням 
особливостей конкретного виду злочину; 
особистісні якості працівника оперативно-
го підрозділу (моральні, психологічні, про-
фесійні тощо), що безпосередньо впливають 

на вміння обрати необхідну лінію поведінки 
в конкретній оперативпо-розшуковій ситуа-
ції; раціональне (оптимальне) використання 
наявних сил, засобів, методів і форм опера-
тивно-розшукової діяльності; організаційні, 
матеріально-технічні можливості й науково-
методичне забезпечення.
Загалом, рецензована монографія-

С.О. Павленка є глибоким теоретико-при-
кладним дослідженням проблемних питань 
оперативно-розшукової тактики, якому 
притаманні наукова новизна, що свідчить 
про обізнаність автора з теоретичними та 
практичними аспектами окресленої темати-
ки. 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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насильства щодо дітей, проведених у 96-ти 
країнах, за рік мільярд неповнолітніх, а це 
понад половина всіх дітей віком від 2-х до 
17-ти років, зазнають емоційного, фізич-
ного або сексуального насильства. Попри 
високий показник поширеності, не всі ви-
падки насильства щодо дітей обліковують. 
Зокрема, за результатами здійсненого 
аналізу, кількість випадків сексуального 
насильства, про які повідомляли безпосе-
редньо діти, у 30 разів більша, а кількість 
випадків фізичного насильства – у 75 разів 
більша, ніж цифри, наведені в офіційних 
статистичних звітах. 
В Україні питання боротьби з кримі-

нальними правопорушеннями проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості 
дітей є одним із пріоритетних напрямів ді-
яльності правоохоронних органів. Згідно 
з даними Офісу Генерального прокурора, 
протягом 2019/2020/2021 років було облі-
ковано 747/725/919 кримінальних право-
порушень проти статевої свободи та стате-
вої недоторканості особи. Кількість кримі-
нальних правопорушень, за якими особам 
вручено повідомлення про підозру, стано-
вила 535/585/795, а за якими кримінальні 
провадження направлено до суду з обви-
нувальним актом – 470/464/664. Стосовно 
470/455/367 кримінальних правопорушень 
кримінальне провадження було закрито. 
Уже за шість місяців 2022 року обліковано 
311 кримінальних правопорушень проти 
статевої свободи та статевої недоторканос-
ті особи, з них у 205 кримінальних прова-

Проблеми виявлення, розслідування, 
попередження кримінальних правопору-
шень проти статевої свободи та статевої 
недоторканості дітей є вкрай актуальними 
для світової спільноти. За даними ЮНІ-
СЕФ, «сексіндустрія» експлуатує близько 2 
млн дітей щороку. За результатами дослі-
джень міжнародних організацій з проблем 
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дженнях було вручено повідомлення про 
підозру, 114 кримінальних проваджень з 
обвинувальним актом направлено до суду. 
Загрозливою є ситуація щодо кількості 

вчинених кримінальних правопорушень 
проти статевої свободи та статевої недотор-
каності дітей. З цього приводу Уповнова-
жений Президента України з прав дитини 
зауважив, що кожна п’ята дитина в Україні 
потерпає від сексуального насильства. 
Катастрофічна ситуація склалася у 

зв’язку зі збройною агресією Російської Фе-
дерації, запровадженням з 24 лютого 2022 
року в Україні воєнного стану, вчиненням 
щодо громадян України насильницьких 
кримінальних правопорушень, зокрема 
кримінальних правопорушень сексуально-
го характеру щодо найбільш незахищеної 
категорії – дітей. Уповноважена Верховної 
Ради України з прав людини звернулася 
до Комісії ООН з розслідування порушень 
прав людини під час воєнного вторгнення 
РФ в Україну й до експертної місії, створе-
ної державами-учасницями ОБСЄ, з про-
ханням урахувати факти воєнних злочинів 
РФ в Україні, а саме зґвалтування дітей ро-
сійськими військовими в населених пунк-
тах України. 
Змушені констатувати високий рівень 

латентності цих кримінальних правопору-
шень, загрозливі масштаби їх поширення 
та високу суспільну небезпечність. Окрес-
лена ситуація актуалізує необхідність за-
стосовування рішучих заходів реагування 
з боку правоохоронних органів, а також 
доктринального опрацювання окресленої 
проблематики. 
Під час роботи над монографічним до-

слідженням авторкою було опрацьовано 
широкий спектр наукових джерел, зна-
чний масив нормативно-правових актів. 
Систематизація такої кількості наукових 
поглядів збагатило роботу і підкреслило її 
значущість і комплексний глибинний під-
хід.
Достовірність авторських висновків 

та пропозицій підтверджується значною 
кількістю емпіричного матеріалу, зокрема, 
прикладами судової практики, за допомо-
гою яких чітко ілюструються особливості 
криміналістичної методика розслідування 

кримінальних правопорушень проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості ді-
тей.
Практичне значення результатів і ви-

сновків роботи полягає у тому, що вони мо-
жуть бути використані як для подальших 
досліджень загальнотеоретичних проблем, 
так і у практичній діяльності, у правотвор-
чій та правозастосовній діяльності. Моно-
графія виконана на належному науковому 
рівні, має чітку обґрунтовану структуру, 
матеріал викладено системно та послідов-
но. Робота буде цікавою для широкого кола 
читачів, особливо фахівців з кримінального 
процесу, криміналістики тощо.
У монографії сформовано комплексну 

криміналістичну методику розслідування 
кримінальних правопорушень проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості 
дітей. Виконано такі задачі: визначено тео-
ретичні, правові, методологічні, праксеоло-
гічні основи дослідження криміналістичної 
методики. Сформовано криміналістичну 
характеристику кримінальних правопо-
рушень відповідно до її структурних еле-
ментів. Окреслено організаційно-тактичні 
засади розслідування кримінальних право-
порушень. Запропоновано напрями вдо-
сконалення криміналістичної методики 
розслідування кримінальних правопору-
шень проти статевої свободи та статевої не-
доторканості дітей.
Схарактеризовано систему міжнарод-

них і національних правових джерел, які 
формують правові засади криміналістич-
ної методики розслідування кримінальних 
правопорушень проти статевої свободи та 
статевої недоторканості дітей, окреслено 
значення практики Європейського суду з 
прав людини. 
Визначено праксеологічні основи кри-

міналістичної методики розслідування кри-
мінальних правопорушень проти статевої 
свободи та статевої недоторканості дітей, 
відповідно до її практичного спрямуван-
ня, діяльнісного підходу під час вирішен-
ня проблемних питань і спрямованості на 
формування криміналістичних рекоменда-
цій.
Розроблено криміналістичні рекомен-

дації щодо проведення слідчих (розшуко-
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вих) дій під час розслідування криміналь-
них правопорушень проти статевої свобо-
ди та статевої недоторканості дітей, а саме 
допиту, огляду, експертизи, пред’явлення 
для впізнання, слідчого експерименту, з 
огляду на кращий досвід іноземних держав 
і застосування інновацій криміналістичної 
техніки. 
Визначено напрями вдосконалення 

криміналістичної методики розслідуван-
ня кримінальних правопорушень проти 
статевої свободи та статевої недоторканос-
ті дітей. Зокрема, надано криміналістичні 
рекомендації щодо розслідування кримі-
нальних правопорушень проти статевої 
свободи та статевої недоторканості дітей за 
міжнародними та європейськими стандар-

тами правосуддя, дружнього до дитини, у 
систематизованому вигляді, які стосуються: 
планування розслідування, тактичної по-
ведінки слідчого, доцільності обрання так-
тичних засобів і способів проведення слід-
чих (розшукових) та процесуальних дій.
Монографія «Криміналістична методи-

ка розслідування кримінальних правопо-
рушень проти статевої свободи та статевої 
недоторканості дітей», безумовно заслуго-
вує на позитивну наукову оцінку та увагу 
як науковців, так і практичних працівників 
Національної поліції, прокуратури, Служ-
би безпеки України та інших осіб, зацікав-
лених в ефективному розслідуванні кри-
мінальних правопорушень проти статевої 
свободи та статевої недоторканості дітей.
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ÄÅÐÆÀÂÈ ÇÀ ÊÎÍÂÅÍÖ²ªÞ 
ÏÐÎ ÇÀÕÈÑÒ ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ ² 
ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍÈÕ ÑÂÎÁÎÄ

У статті досліджується механізм юри-
дичної відповідальності Української держа-
ви за Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод. Наголошується, що в 
Україні визнається діяльність міжнародних 
судових установ і відповідних органів міжна-
родних організацій задля захисту прав люди-
ни. З 1997 року для України набула статусу 
невід’ємної складової механізму реалізації прав 
людини Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 р., на реаліза-
цію якої спрямовані зусилля не лише судових, 
а й законодавчих і виконавчих органів влади 
кожної держави-учасниці Конвенції. Підкрес-
люється роль Конвенції у розкритті матері-
ально- й процесуально-правових особливостей 
притягнення держави до юридичної відпові-
дальності за порушення у галузі прав людини, 
шо зобов’язує дотримуватися прав і осново-
положних свобод людини, що гарантовані як 
самою Конвенцією, так і протоколами до неї, 
через можливість звернення громадян Украї-
ни після використання ними всіх національ-
них засобів правового захисту, за захистом сво-
їх прав і свобод безпосередньо до Європейського 
суду з прав людини.
Робиться висновок про недостатність іс-

нуючого інституційно-правового забезпечення 
реалізації юридичної відповідальності Укра-
їнської держави згідно з вимогами Конвенції. 
До найсуттєвіших проблем реалізації рішень 
ЄСПЛ віднесено свідоме ігнорування з боку 
органів державної влади рішень ЄСПЛ, ви-
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бірковість їх застосування цими органами, а 
також слабка бюджетна забезпеченість від-
шкодування завданих збитків заявникам, що 
безпосередньо нівелює рішення ЄСПЛ як оста-
точне й виконуване. Запропоновані напрямки 
вдосконалення законодавства України в цій 
сфері.
Ключові слова: Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод, права лю-
дини, юридична відповідальність, механізм 
юридичної відповідальності держави, Євро-
пейський суд з прав людини

Вступ
За умов глобалізації юридична відпові-

дальність держав за все, що відбувається у 
світі, різко зростає, що знайшло безпосеред-
нє вираження в конституціях більшості дер-
жав [1, с. 193]. У цьому зв’язку цілком спра-
ведливо доктриною вважається, що консти-
туційне право є провідною галуззю публіч-
ного права в національній правовій системі 
[1, с. 82]. Однак, як стверджує М. Савчин, 
конституційне право вже важко уявити 
лише як складову частину публічного права 
[2, с. 40]. Це співвідношення, на думку на-
уковця, полягає в тому, що конституційне 
право за своїм обсягом ширше публічного 
права, однак воно глибоко не визначає низ-
ку питань публічного права (врядування, фі-
нансову систему, процесуальне право тощо). 
На відміну від класичної, посткласична 

концепція передбачає, що конституційне 
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право виконує функцію узгодження, збалан-
сування приватних і публічних інтересів [2, 
с. 41]. У такому контексті, як видається, роль 
і значення конституційного права полягає 
в конституціоналізації положень і вимог 
Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року, їх належно-
му й послідовному втіленні в конституційну 
практику діяльності органів державної вла-
ди, передусім судових органів, а також у за-
безпеченні невідворотності настання юри-
дичної відповідальності держави в межах та 
у спосіб, що визначені Конвенцією як скла-
довою частиною національного права та ін-
шими законодавчими актами останнього. 
Роль і місце Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод у меха-
нізмі захисту прав людини досліджували 
як вітчизняні (М. Баймуратов, О. Буткевич, 
М. Дамірлі, В. Кампо, В. Тацій, Г. Христо-
ва, С. Шевчук, та ін.), так і зарубіжні вче-
ні (А. Арнулл, Е. Бредлі, P. Кей, Дж. Мак-
Брайд, С. Лаврисен, Х. Расмуссен, Е. Стейн, 
Дж. Уейлер та ін.). Проте в їхніх роботах 
акцентувалося переважно на гуманітарно-
правових і на міжнародно-правових аспек-
тах проблематики. Натомість і досі слабко 
відпрацьованими на практиці та в юридич-
ній науці залишаються питання науково-
правової кваліфікації ролі та місця Конвен-
ції в реалізації юридичної відповідальності 
держави. І це при тому, що сама Конвенція 
акумулювала кращий європейський кон-
ституційно-правовий досвід в галузі забез-
печення прав людини та встановила єдині 
європейські стандарти в цій галузі, які стали 
здійснювати визначальний вплив на розви-
ток національних правових систем. 

Виклад основного матеріалу
Застосування інституту юридичної від-

повідальності Української держави, безпо-
середньо та першочергово пов’язується із 
Конвенцію про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року (далі – Кон-
венція), яка 17 липня 1997 року разом із 
відповідними протоколами1 була ратифі-

1 Про ратифікацію Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 року, Першо-
го протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Кон-
венції : Закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР, 

кована Верховною Радою України. Цим 
Україна визнала всі зобов’язання, передба-
чені цими міжнародно-правовими актами і 
«зобов’язалася виконувати рішення Суду у 
будь-якій справі, в якій вона є стороною»2.
Конвенція розкриває матеріально- й 

процесуально-правові особливості притяг-
нення Української держави до юридичної 
відповідальності за порушення в галузі прав 
людини, зобов’язуючи держави – сторони 
Конвенції дотримуватися прав і основопо-
ложних свобод людини, що гарантовані як 
самою Конвенцією, так і протоколами до 
неї (протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на 
обов’язковість яких надана сторонами Кон-
венції. 
Як наголошується у науковій літературі, 

з цієї норми випливають такі положення: 
1) учасниками Конвенції можуть бути лише 
держави; 2) держави, які ратифікували Кон-
венцію, взяли на себе зобов’язання забез-
печити певні права і свободи; 3) Конвен-
ція встановлює не взаємні обов’язки між її 
державами-учасницями, а певний стандарт 
у сфері прав і свобод людини, який ці дер-
жави зобов’язані гарантувати; 4) встановле-
ний Конвенцією каталог прав і свобод га-
рантується кожному, хто (що) перебуває під 
юрисдикцією держав – учасниць Конвенції; 
5) держава забезпечує права та свободи, за-
кріплені в Конвенції, лише у межах своєї 
територіальної юрисдикції…; 6) держава за-
безпечує лише ті права та свободи, які пере-
лічені в розділі I «Права і свободи»; при цьо-
му каталог прав, що гарантуються, був істот-
но розширений за допомогою протоколів до 
Конвенції. Зазначені положення вказують 
на те, що Конвенція є ключовим правовим 
документом, який послідовно продовжує гу-
маністичні ідеї та традиції, утверджуючи не-
ухильні обов’язки держав, «незалежно від їх 
політичних, економічних і культурних сис-
тем, заохочувати і захищати права людини 
й основні свободи» [3, с. 14]. 
Така роль Конвенції чітко засвідчує на-

явність загальновизнаного й авторитетного 
в Європі механізму, що дозволяє пробле-

ред. від 13.03.2006 // База даних (БД) «Законодав-
ство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр.
2 Там само.
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матику прав людини та юридичної відпо-
відальності держав за їх забезпечення й 
дотримання піднести на міжнародно-пра-
вовий рівень, інституціоналізуючи над-
національні механізми відповідальності 
держави в означеній сфері. Як зауважують 
В. Верещетін та Р. Мюлерсон, громадянин 
правової держави може вимагати, щоб усі 
державні органи дотримувалися добровіль-
но прийнятих міжнародних зобов’язань, які 
безпосередньо зачіпають інтереси особи [4, 
p. 291]. 
Водночас, Л. Лаврисен зазначає, що 

хоча «питання про точні межі відповідаль-
ності держав, можливо, й не було актуаль-
ним у минулому, оскільки більшість справ 
стосувалися грубих порушень прав людини, 
у яких відповідальність держави була оче-
видною, потреба таких чітких критеріїв роз-
межування відповідальності держави стане 
більш актуальною, якщо Суд вирішить ру-
хатися назустріч повній “конституціоналіза-
ції” усіх сфер людської діяльності» [5, p. 115; 
6, с. 122].
Цій меті слугує й змістове наповнення 

норм Конвенції та Протоколів до неї, що їх 
традиційно поділяють на три основні види: 
матеріальні, організаційні та процесуальні 
[7, с. 62]. Матеріальні норми містяться пере-
важно в розділі І Конвенції та протоколах 
№ 1, 4, 6, 7, 12, 13 до неї, де встановлюється 
перелік гарантованих прав і свобод людини. 
Кожне з означених Конвенцією прав люди-
ни і основоположних свобод обумовлює ма-
теріальну та процесуальну юридичну відпо-
відальність держави за їх належний захист 
і забезпечення їх здійснення, що вказує на 
багатовимірність такої відповідальності. 
Водночас жоден нормативно-правовий акт, 
ухвалений у розвиток положень Конвенції 
в Україні та інших державах – учасницях 
Ради Європи, не може суперечити відповід-
ним статтям Конвенції [8, с. 45].
Утім, все ж ключовою новацією Конвен-

ції, що безпосередньо стосується інституці-
оналізації міжнародно-правового механізму 
юридичної відповідальності держав, стало 
закріплення в ній права громадянина звер-
татися на свій власний уряд зі скаргою до 
міжнародного суддівського форуму. Тож За-
коном «Про ратифікацію Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних свобод 
1950 року, Першого протоколу та протоко-
лів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»3 Україна ви-
знала юрисдикцію ЄСПЛ як ключової між-
народної установи, відповідальної за контр-
оль за правильним застосуванням положень 
Конвенції та застосування інституту юри-
дичної відповідальності держави в галузі 
прав людини, охоплюваних регулятивною 
дією Конвенції. Такий статус ЄСПЛ прямо 
обумовлений Конвенцією, відповідно до 
статті 19 якої він вважається відповідальним 
за забезпечення гарантії виконання держа-
вами своїх зобов’язань4. 
Для забезпечення дотримання 

зобов’язань, прийнятих на себе державами 
за Конвенцією та протоколами до неї, ЄСПЛ 
наділений такою компетенцією: розглядати 
скарги на порушення прав і свобод людини, 
гарантованих відповідно до Конвенції; тлу-
мачити й застосувати положення Конвенції 
та протоколів до неї; готувати консультатив-
ні висновки за запитом Комітету міністрів 
Ради Європи. До компетенції ЄСПЛ вхо-
дить розгляд питань двох категорій – між-
державних справ (стаття 33 Конвенції) та 
індивідуальних скарг (стаття 34 Конвенції)5. 
Характерно, що переважна більшість 

звернень, що надходять до ЄСПЛ, – це ін-
дивідуальні скарги, розгляд яких «завжди 
викликає потужний політичний резонанс 
й акцентує увагу на системних порушеннях 
прав людини в державі-відповідачі. Завдя-
ки праву подачі індивідуальних скарг заяв-
никам надано статус суб’єктів у міжнародно-
правовій сфері, що суттєво відрізняє Кон-
венцію про захист прав людини і основопо-
ложних свобод від інших універсальних та 
регіональних інструментів» [9, с. 186].
У спеціальній літературі акцентувалося 

на тому, що ЄСПЛ є самостійним підвидом 
міжнародних судових установ. Унікальність 
цього суду полягає в тому, що він є першим 

3 Про ратифікацію Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 року, Першого 
протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвен-
ції : Закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР, ред. 
від 13.03.2006.
4 Конвенція про захист прав людини і основопо-
ложних свобод : від 04.11.1950, ред. від 02.10.2013.
5 Там само.
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міжнародним судом, який суміщає розгляд 
правових спорів між людиною та державою 
та функцію контролю за виконанням влас-
них рішень державами-учасницями. [10, с. 
95–100]. При цьому юридична відповідаль-
ність держави у сфері захисту прав людини 
та основоположних свобод реалізується че-
рез виконання нею численних обов’язків, 
конкретизованих у практиці ЄСПЛ. 
Керуючись принципом верховенства 

права як визначальним для інституту юри-
дичної відповідальності держави, ЄСПЛ 
ухвалив доктрину «меж свободи розсуду» 
(«margin of appreciation»), яка передбачає, 
зокрема, тлумачення Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних сво-
бод з урахуванням традицій відповідної 
держави [11, с. 137–155; 12, с. 23]. За цією 
доктриною, держава має право вибору спо-
собів, які повинні застосовуватися з метою 
ефективного здійснення прав особи або для 
того, щоб уникнути свавільної дискриміна-
ції. При цьому обсяг вибору держави може 
відрізнятися залежно від різних чинників, 
насамперед, предмета і підстав справи.
Водночас свобода розсуду не є безмеж-

ною: вона лімітується європейським контр-
олем, здійснюваним ЄСПЛ, який уповнова-
жений ухвалювати рішення з питань відпо-
відності дій держав положенням Конвенції. 
При цьому такий контроль поширюється на 
законодавство, а також на правозастосовчі 
рішення, зокрема й ухвалюванні національ-
ними судами. 
Із цими підходами тісно пов’язана обсто-

ювана ЄСПЛ так звана доктрина «четвертої 
інстанції», згідно з якою ЄСПЛ не оцінює 
фактичні обставини, які зумовили ухвален-
ня національними судами тих чи тих кон-
кретних рішень. Інакше ЄСПЛ діяв би в 
якості суду четвертої (надкасаційної) інстан-
ції, що було б нехтуванням обмеженнями, 
що накладаються на його діяльність норма-
ми Конвенції. Тим самим і діяльність ЄСПЛ 
має «обмежений» характер.
Закон України «Про виконання рі-

шень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» зафіксував сис-
тему інституційних та процедурних меха-
нізмів виконання рішень ЄСПЛ, а також 
запобігання новим порушенням Конвен-

ції [8, с. 47], увібравши в себе всі сучасні 
напрацювання Ради Європи, спрямовані 
на всебічне вирішення питань виконання 
державами-членами рішень ЄСПЛ. За-
коном також запроваджено механізм вза-
ємодії органів державної влади у процесі 
виконання рішень ЄСПЛ та визначено дії 
органів і посадових осіб, відповідальних 
за вжиття заходів індивідуального та за-
гального характеру [13, с. 146–147]. Від-
повідно до статті 2 цього Закону рішення 
ЄСПЛ «є обов’язковими для виконання 
Україною». 
Виконання рішень ЄСПЛ є специфіч-

ним правовим інститутом, який характери-
зується наявністю складного механізму реа-
лізації, а також відбиває на собі особливість 
правового статусу самої судової установи. 
Рішення ЄСПЛ мають класичні ознаки су-
дового рішення, але природа обов’язковості 
їх виконання випливає з міжнародно-пра-
вових зобов’язань, узятих на себе Україною 
внаслідок приєднання до Конвенції [14, с. 
158].
Зазначені вище положення Закону ко-

релюють із правовими позиціями Консти-
туційного Суду України, відповідно до яких 
«обов’язкове виконання судового рішення є 
необхідною умовою реалізації конституцій-
ного права кожного на судовий захист, тому 
держава не може ухилятися від виконання 
свого позитивного обов’язку щодо забезпе-
чення виконання судового рішення задля 
реального захисту та відновлення захище-
них судом прав і свобод, законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, суспільства, 
держави. 
У вузькому розумінні під виконанням 

рішення ЄСПЛ розуміється виплата спра-
ведливої компенсації стягувачеві, вжиття 
державою індивідуальних заходів, спрямо-
ваних на усунення конкретного порушен-
ня, визначеного в рішенні Суду, та заходів 
загального характеру, спрямованих на усу-
нення підстави для надходження до Суду 
аналогічних заяв проти України в майбут-
ньому (стаття 1 Закону). 
Індивідуальні заходи полягають у від-

новленні попереднього юридичного стану, 
який заявник мав до порушення Конвенції 
(restitutio in integrum), та інших заходах, пе-
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редбачених у рішенні (частина 2 статті 10 
Закону)6. 
Виконання рішення здійснюється за ра-

хунок Державного бюджету України, тому у 
відповідності до статті 9 зазначеного Закону 
та статей 15–17 Цивільного кодексу України 
Міністерство юстиції України звертається до 
суду за захистом цивільних прав та інтересів 
держави шляхом відшкодування заподіяних 
збитків (у порядку регресного позову [15]). 
Що стосується заходів загального ха-

рактеру, то вони полягають у вчиненні дій, 
спрямованих на усунення причини, що ста-
ла підставою звернення до ЄСПЛ, з метою 
забезпечення додержання державою поло-
жень Конвенції, порушення яких встановле-
не рішенням ЄСПЛ, забезпечення усунення 
недоліків системного характеру, які лежать в 
основі виявленого ЄСПЛ порушення з боку 
відповідача. Відповідно до статті 13 Закону 
України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав 
людини» заходами загального характеру є 
заходи, спрямовані на усунення зазначеної в 
рішенні Суду системної проблеми та її першо-
причини, зокрема шляхом: а) внесення змін 
до чинного законодавства та практики його 
застосування; б) внесення змін до адміністра-
тивної практики; в) забезпечення юридичної 
експертизи законопроєктів; г) забезпечення 
професійної підготовки з питань вивчення 
Конвенції та практики Суду прокурорів, ад-
вокатів, працівників правоохоронних орга-
нів, працівників імміграційних служб, інших 
категорій працівників, професійна діяльність 
яких пов’язана з правозастосуванням, а також 
із триманням людей в умовах позбавлення 
свободи; ґ) інші заходи, які визначаються – за 
умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради 
Європи – державою-відповідачем відповідно 
до рішення Суду з метою забезпечення усу-
нення недоліків системного характеру, при-
пинення спричинених порушень Конвенції 
та забезпечення максимального відшкодуван-
ня наслідків цих порушень7. Вважається, що 

6 Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини : Закон України 
від 23.02.2006 № 3477-IV, ред. від 02.12.2012.
7 Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини : Закон України 
від 23.02.2006 № 3477-IV, ред. від 02.12.2012.

означені заходи унеможливлюють подальші 
порушення Конвенції та забезпечують мак-
симальне відшкодування наслідків порушень, 
які вже мали місце. 

Висновки
Виконання рішення ЄСПЛ є комплек-

сним поняттям і потребує вчинення низки 
дій, спрямованих як на виправлення кон-
кретного порушення щодо конкретної осо-
би, так і на уникнення аналогічних пору-
шень щодо інших осіб у подальшому. 
Україна й досі залишається серед лідерів 

як за кількістю заяв, що надходять до ЄСПЛ, 
так і щодо кількості невиконаних рішень 
ЄСПЛ. Саме останній критерій є показником, 
який чітко окреслює недостатність ниніш-
нього інституційно-правового забезпечення 
реалізації юридичної відповідальності Укра-
їнської держави згідно з вимогами Конвенції. 
Серед найсуттєвіших проблем реалізації 

рішень ЄСПЛ, на наш погляд, є свідоме іг-
норування з боку органів державної влади 
рішень ЄСПЛ, вибірковість їх застосування 
цими органами, а також слабка бюджетна за-
безпеченість відшкодування завданих збит-
ків заявникам, що безпосередньо нівелює 
рішення ЄСПЛ як остаточне й виконуване. 
З огляду на означене, неналежне стано-

вище у сфері виконання рішень ЄСПЛ на-
ціональними органами влади є серйозним 
тривожним сигналом, який об’єктивно за-
свідчує, що наявний механізм юридичної 
відповідальності держави згідно з положен-
нями Конвенції та практикою ЄСПЛ потре-
бує істотного вдосконалення. 
На підставі аналізу й узагальнення ви-

словлених у науковій літературі з розгляду-
ваної проблематики пропозицій важливими 
напрямками вдосконалення законодавства 
України в цій сфері вважаємо, зокрема, такі:

 створити реальний інституційно-
правовий механізм щодо експертизи всіх за-
конопроєктів на відповідність Конвенції та 
практиці ЄСПЛ; 

 законодавчо деталізувати й розмежу-
вати порядок виконання рішення ЄСПЛ по 
суті та порядок виконання рішення ЄСПЛ 
у частині, що стосується виплати заявнико-
ві (стягувачеві) справедливої компенсації в 
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разі визнання відповідальності держави за 
відповідне порушення конвенційних норм;

 передбачити створення й ведення 
спеціального державного реєстру рішень 
ЄСПЛ, ухвалених проти України, та забор-
гованостей за ними.
Як вбачається, послідовна й комплексна 

законодавча реалізація таких пропозицій 
слугуватиме зміцненню юридичної відпові-
дальності Української держави за Конвенці-
єю про захист прав людини і основополож-
них свобод, посиленню гарантованості й за-
хищеності людських прав в Україні.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL 
ASPECTS OF THE LEGAL LIABILITY 

MECHANISM OF THE UKRAINIAN STATE 
UNDER THE CONVENTION FOR THE 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND 
FUNDAMENTAL FREEDOMS

The article examines the mechanism of legal 
liability of the Ukrainian State under the Con-
vention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. It is emphasised that 
Ukraine recognises the activities of international 
judicial institutions and relevant bodies of inter-
national organizations for the protection of hu-
man rights. Since 1997, the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms dated 1950 has become an integral 
part of Ukraine’s human rights mechanism, and 
the efforts of not only the judiciary, but also the 
legislative and executive authorities of each State 
party to the Convention are aimed at its imple-
mentation. It is emphasised that the Convention 
plays a key role in disclosing the substantive and 
procedural features of bringing the State to legal 
responsibility for human rights violations, and 
that it requires respect for human rights and fun-
damental freedoms guaranteed by the Conven-
tion itself and its Protocols through the possibility 
of Ukrainian citizens, after exhausting all national 
remedies, to apply directly to the European Court 
of Human Rights for protection of their rights 
and freedoms.

It is concluded that the existing institutional 
and legal framework for the implementation of 
the legal responsibility of the Ukrainian State in 
accordance with the requirements of the Conven-
tion is insuffi cient. The most signifi cant problems 
in the implementation of ECHR judgments in-
clude deliberate disregard of ECHR judgments 
by public authorities, selective application of 
them by these authorities, and poor budgetary 
provision for compensation of damages to appli-
cants, which directly invalidates the ECHR judg-
ment as fi nal and enforceable. Relevant areas for 
improvement of Ukrainian legislation in this area 
are suggested.

Key words: Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, hu-
man rights, legal responsibility, mechanism of le-
gal responsibility of the state, European Court of 
Human Rights.
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У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених та норм чинного законодав-
ства, розкрито теоретичні підходи щодо ви-
значення понять «зловживання службовим 
становищем» та «перевищення повноважень». 
Проведений аналіз дав змогу запропонувати 
авторське визначення вказаних категорій. 
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вживання владою або службовим становищем 
та перевищенням влади або службових повно-
важень
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Стан дослідження проблеми
Варто зауважити, що окремі теоре-

тичні питання, пов’язані із вчиненням 
злочинів службовими особами, у своїх на-
укових працях розглядали: С.В. Бабанін, 
А.А. Вознюк, С.М. Зав’ялов, Н.С. Карпов, 
О.В. Меркулова, В.О. Сакало, В.І. Тютю-
гін та багато інших. Підкреслюючи ваго-
мість наукового доробку зазначених до-
слідників, ми водночас констатуємо, що в 
науковій літературі досить спірним зали-
шається питання відмежування зловжи-
вання службовим становищем від переви-
щення службових повноважень.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у тому, щоб на осно-

ві аналізу поглядів провідних науковців 
окреслити теоретико-прикладні пробле-
ми відмежування зловживання службовим 
становищем від перевищення службових 
повноважень. З огляду на зазначене вище, 
задля досягнення вказаної мети необхід-
но вирішити наступні завдання: розкрити 
зміст поняття «зловживання службовим 
становищем»; з’ясувати сутність поняття 
«службові повноваження».

Постановка проблеми
В умовах воєнного стану відбулися сут-

нісні зміни в осмисленні діяльності окре-
мих органів державної влади. Дані зміни 
торкнулися і розуміння службового ста-
новища державних службовців, і кола їх 
службових повноважень. У той же час дане 
питання актуалізується в умовах сервісної 
концепції публічного управління, а також 
на шляху утвердження демократичних, 
соціально орієнтованих принципів функ-
ціонування усіх державних інституцій, зо-
крема правоохоронних органів.
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Наукова новизна дослідження поля-
гає у тому, що у статті дістали подальшого 
опрацювання теоретико-прикладні про-
блеми відмежування зловживання служ-
бовим становищем від перевищення служ-
бових повноважень, а також зроблений 
авторський аналіз сутнісних особливостей 
запропонованих категорій.

Виклад основного матеріалу
Здійснюючи свою діяльність службо-

ва особа наділяється особливим правовим 
статусом, який передбачає наявність у неї 
низки повноважень владного характеру. 
У цьому контексті важливим є 

з’ясування внутрішнього змісту категорії 
«влада». Нами була зроблена спроба ви-
окремити три ключові компоненти влади, 
а саме:

1) владу породжує надання людині 
певного статусу або здобуття такого ста-
тусу самою людиною (неформальне лідер-
ство);

2) влада надає певні можливості (ін-
струменти): авторитет, заохочення, стяг-
нення;

3) влада здійснюється задля впливу 
на інших людей, їх групи, процеси та сфе-
ри життєдіяльності людей.
Так, під владою ми розуміємо можли-

вість впливати за допомогою певного ін-
струментарію на поведінку окремої люди-
ни, групи чи цілі сфери життєдіяльності.
При з’ясуванні сутності влади ми тор-

кнулися також питання неформального лі-
дерства, що дозволяє з точки зору психо-
логії дещо ширше поглянути на дану кате-
горію, виділивши окремо категорії «керів-
ництва» та «лідерства» у ході здійснення 
влади. У той же час, на наше глибоке пере-
конання, питання лідерства має значний 
потенціал для наукового осмислення і в 
сфері права, зокрема у службовому праві 
у розрізі питання мотивування персоналу, 
покращення адміністративно-правових ін-
струментів контролю у сфері освіти.

При цьому важливо, що наше дослі-
дження ми розпочали саме із сутнісного 
розуміння «влади». Адже навіть на рівні 
загального сприйняття можливо усвідоми-
ти, що сутність здійснення влади багато в 
чому залежить від конкретної особи, наді-
леної функціями влади, її моральної, есте-
тичної культури, управлінських якостей. У 
той же час конкретна особа все одно висту-
пає частиною системи, на неї проеціюють-
ся як позитивні, так і негативні аспекти 
даної системи. Тому такі проблеми, як ко-
рупційне середовище, корупційні схеми, 
низька правова культура на конкретно-
му підприємстві (установі чи організації) 
не можуть накладати свій характерний, у 
тому числі негативний (руйнуючий) вплив 
на конкретну особу, у нашому випадку 
окремого державного службовця.
Усвідомивши сутність влади як базової 

категорії нашого дослідження, перейдемо 
безпосередньо до зловживання владою або 
службовим становищем, під яким окремі 
дослідники розуміють будь-яке умисне ви-
користання службовою особою всупереч 
інтересам служби своїх прав і можливос-
тей, пов’язаних з й посадою [1].
Аналізуючи наведене визначення, ми 

вважаємо, що зловживання владою або 
службовим становищем ґрунтується на 
особливому викривленому взаємозв’язку 
між службовим становищем винного і 
його поведінкою, що визначений на рів-
ні нормативно-правових актів, посадових 
інструкцій, загальних принципів права та 
норм моралі, який виражається в незакон-
них діях або бездіяльності.
І в цьому аспекті ми хотіли б акценту-

вати увагу на цьому взаємозв’язку як на 
другій фундаментальній категорії, що до-
зволяє ширше поглянути на досліджува-
ну проблематику. Очевидно, що в основі 
такого взаємозв’язку лежить свідомість 
конкретної людини, у тому числі правова 
свідомість, сформована на її основі система 
моральних установок та цінностей, служ-
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бова дисципліна та прийнятні у її профе-
сійному середовищі установки, сформо-
вані як на нормативно-правовому рівні 
повноваження, так і «негласні» правила 
діяльності, її взаємодія з іншими службо-
вими особами та, звичайно, безпосеред-
ній керівник, який по суті закладає основу 
всім вищеперерахованим категоріям.
В.О. Мартиненко вказує, що зловжи-

вання владою або службовим становищем 
в державних органах має наступні специ-
фічні ознаки: корупційності; запобігання 
зловживанням та іншим проявам коруп-
ційності є неефективною внаслідок високої 
нестабільності політичного устрою україн-
ського суспільства на всіх рівнях; зневаж-
ливе ставлення чиновників до виконання 
своїх обов’язків неможливо перебороти 
лише прийняттям нових законодавчих та 
нормативних актів, оскільки існуюча сис-
тема організації влади та управління в 
правоохоронних органах формує та про-
дукує їх; часто невиважені та непродумані 
реформи в її структурі та напрямах діяль-
ності призводять до нестабільність сфери 
службової діяльності [2].
Погоджуючись із комплексністю та 

широтою підходу дослідника до виокрем-
лення ознак зловживання владою або 
службовим становищем, ми також вважає-
мо доречним додати, що до таких ознак в 
умовах воєнного стану можна віднести та-
кож порушення звичайного режиму функ-
ціонування органів державної влади, по-
слаблення контролю громадськості за ді-
яльністю останніх, перманентним станом 
небезпеки як для конкретного державно-
го службовця, так і членів його родини, 
ускладнення доступу до продуктів харчу-
вання, водопостачання та інших послуг.
В.І. Борисов зазначає, що зловживання 

службовим становищем матиме місце не 
лише в разі вчинення службовою особою 
діяння в межах своєї компетенції, тобто 
діяння, пов’язаного з власними повнова-
женнями, а й у випадках, коли службова 

особа використала авторитет своєї посади, 
службові зв’язки, а також можливість да-
вати вказівки, рекомендації підпорядко-
ваним організаціям і відповідно до свого 
службового становища могла контролюва-
ти їх виконання тощо [3, с. 49]. 
Так, ця цікава позиція дослідника під-

штовхнула нас на осмислення феномену 
авторитету, який часто може надавати 
окремому державному службовцю значно 
ширші можливості впливу як на інших 
державних службовців, так і на населення, 
якому надаються відповідні послуги орга-
ном державної влади. Під авторитетом у 
контексті окресленої нами проблематики 
ми розуміємо певний рівень довіри, поша-
ни, можливостей конкретного державного 
службовця впливати на рішення його ке-
рівників, вирішувати коло питань в меж-
ах компетенції та поза нею. Але в основі 
такого авторитету державного службовця 
все одно лежить його посада як базис, що 
пов’язує його з конкретним органом дер-
жавної влади, формує коло його зв’язків 
на рівні цього органу.
Типовими ситуаціями зловживан-

ня владою або службовим становищем є 
такі: неправомірне сприяння фізичним 
або юридичним особам у здійсненні ними 
господарської діяльності, одержанні суб-
сидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, 
укладенні контрактів (у тому числі на за-
купівлю товарів, робіт і послуг за держав-
ні кошти); неправомірне сприяння при-
значенню особи на посаду; неправомірне 
втручання в діяльність органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування 
або посадових осіб; неправомірне надання 
переваги фізичним або юридичним особам 
у зв’язку з підготовкою проєктів, виданням 
нормативно-правових актів і прийняттям 
рішень, затвердженням (погодженням) 
висновків; зайняття іншою оплачуваною 
або підприємницькою діяльністю (крім 
викладацької, наукової і творчої діяльнос-
ті, медичної практики, інструкторської та 
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суддівської практики зі спорту), якщо інше 
не передбачено Конституцією України або 
законами України; нецільове використан-
ня коштів; неправомірне звільнення осіб 
від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів); створення надлишків товарів 
чи інших матеріальних цінностей задля 
подальшого заволодіння ними; укладення 
вигідних для службової особи чи інших за-
цікавлених суб’єктів угод тощо [4, с.89].
Отже, зловживання службовим стано-

вищем – це незаконні дії, які вчиняють-
ся посадовою особою під час виконання 
своїх посадових обов’язків, та котрі пря-
мо чи опосередковано завдають шкоди 
державі, іншим особам або суспільству 
в цілому. Зловживання може включати 
в себе використання службового стано-
вища для отримання неправомірної ви-
годи, виконання незаконних дій та/або 
неправомірних втручань у діяльність ін-
ших осіб. Такі дії можуть бути відносно 
незначними, наприклад, відмова надати 
інформацію, але також можуть бути зна-
чними, наприклад, підроблення доку-
ментів, вимагання неправомірної вигоди 
або зловживання владою для виконання 
кримінальних діянь. 
Що ж стосується перевищення служ-

бових повноважень, науковці також нео-
днозначно підходять щодо тлумачення 
даного терміну. Перевищення службових 
повноважень, вказують М.І. Мельник та 
М.І. Хавронюк, - це дії службової особи, 
яка не має владних функцій і виходить під 
час виконання своїх адміністративно-гос-
подарських функцій за межі своїх повно-
важень, або дії службової особи, яка має 
владні повноваження, але у конкретному 
випадку перевищує не їх, а інші свої по-
вноваження, або перевищує свої владні 
повноваження стосовно осіб, які не вхо-
дять до числа підлеглих [5]. 
Нами була зроблена спроба виділити 

причини перевищення влади або службо-
вих повноважень в контексті специфічних 

умов правового режиму воєнного стану. 
Такими є наступні.

1. Ускладнення функціонування ор-
ганів державної влади, зокрема правоохо-
ронних органів, в умовах взаємного до-
повнення окремими органами завдань та 
функцій один одного.

2. Стан тривожності серед населення 
через постійні загрози в умовах воєнного 
стану.

3. Ускладнення функціонування ін-
струментів громадського контролю за ді-
яльністю органів державної влади, діяль-
ності засобів масової інформації.
Таким чином, перевищення влади або 

службових повноважень – це вчинення по-
садовою особою дій, які виходять за межі 
визначених нормами чинного законодав-
ства повноважень та компетенції, а від-
так суперечать чинному законодавству. 
Перевищення влади може мати різні фор-
ми, включаючи використання надмірної 
сили, недостатньої уваги до виконання 
обов’язків, втручання в приватне життя 
людей або порушення конституційних 
прав. 
В.В. Кузнецов та А.В. Савченко дово-

дять, що необхідно відмежовувати переви-
щення влади або службових повноважень 
від зловживання владою або службовим 
становищем. В останньому випадку служ-
бова особа незаконно, всупереч інтересам 
служби використовує надані їй законом 
права і повноваження (ст.364 КК). Під пе-
ревищенням влади або службових повно-
важень треба розуміти: а) вчинення дій, 
які є компетенцією вищестоящої служ-
бової особи цього відомства чи службової 
особи іншого відомства; б) вчинення дій, 
виконання яких дозволяється тільки в 
особливих випадках, або з особливого до-
зволу, або з додержанням особливого по-
рядку, - за відсутності цих умов; в) вчинен-
ня одноособово дій, які могли бути вчине-
ні лише колегіально; г) вчинення дій, які 
ніхто не має права виконувати або дозво-
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ляти (п.5 згаданої Постанови). Відмінність 
також полягає в мотивах вчинення цих 
злочинів [6].

Висновки
Проведене дослідження дає змогу кон-

статувати, що необхідно розрізняти зло-
вживання владою або службовим стано-
вищем та перевищенням влади або служ-
бових повноважень. Основні відмінності 
між цими двома злочинами полягають у: 
наявності/відсутності додаткових об’єктів 
злочину, характері об’єктивної сторони, 
суб’єктах злочинів та наявності/відсутнос-
ті спеціальної мети злочину. Варто також 
зауважити, що зловживання владою або 
службовим  становищем вчиняється служ-
бовою особою в межах її повноважень, але 
з метою одержання неправомірної вигоди, 
тоді як перевищення влади або службо-
в их повноважень службової особи полягає 
в тому, що вона діє у межах служби, але 
виходить за межі своїх повноважень та діє 
незаконними методами. Тако ж відрізня-
ються суб’єкти цих злочинів та наявність/
відсутність спеціальної мети злочину.

Література
1. Скубак Е.О. Юридико-психологічна 

харак теристика зловживання посадовим 
становищем держслужбовцями в Україні : 
дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06. Київ, 
2020. 245 с.

2. Мартиненко  В.О. Запобігання зло-
вживанню владою або службовим станови-
щем, що вчиняється державними службов-
цями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. 
Киї в, 2019. 245 с.

3. Злочини проти правосуддя : навч. 
посіб. / за заг. ред. В. І. Борисова, В. І. Тю-
тюгіна. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого», 2011. 160 
с.

4. Савченко А. В. Корупційні злочи-
ни (кримінально-правова характеристика) 
[текст] навч. посіб. / А. В. Савченко. Київ 
: «Центр учбової літератури», 2016. 168 с.

5. Науково-практичний коментар 
Кримінального кодексу України / за ред. 
М..І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те 
вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Да-
кор», 2019. 1384 с.

6. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кри-
мінальне право України: питання та задачі 
для підготовки до вступних, семестрових 
та державних екзаменів : Навч. посіб. / За 
заг. ред. О. М. Джужи. Вид. 2-ге доп. та 
перероб. Київ : Центр учбової літератури, 
2011. 392 с.



167

Ìóçè÷óê Î.Ì., Êîëåñíèê Ì.Î. - Òåîðåòèêî-ïðèêëàäí³ ïðîáëåìè â³äìåæóâàííÿ...

АНОТАЦІЯ 
Аргументовано, що зловживання службовим 

становищем - це незаконні дії, які вчиняються 
посадовою особою під час виконання своїх поса-
дових обов’язків, та котрі прямо чи опосередко-
вано завдають шкоди державі, іншим особам або 
суспільству в цілому. Зловживання може вклю-
чати в себе використання службового станови-
ща для отримання неправомірної вигоди, вико-
нання незаконних дій або неправомірних втру-
чань у діяльність інших осіб. Такі дії можуть 
бути відносно незначними наприклад, відмова 
надати інформацію, але також можуть бути 
значними, наприклад, підроблення документів, 
вимагання неправомірної вигоди або зловживан-
ня владою для виконання кримінальних діянь.
Встановлено, що перевищення влади або 

службових повноважень – це вчинення посадо-
вою особою дій, які виходять за межі визначених 
нормами чинного законодавства повноважень 
та компетенції, а відтак суперечать чинному 
законодавству. Перевищення влади може мати 
різні форми, включаючи використання над-
мірної сили, недостатньої уваги до виконання 
обов’язків, втручання в приватне життя людей 
або порушення конституційних прав.
Констатовано, що необхідно розрізняти 

зловживання владою або службовим станови-
щем та перевищенням влади або службових 
повноважень. Основні відмінності між цими 
двома злочинами полягають у: наявності/від-
сутності додаткових об’єктів злочину, характе-
рі об’єктивної сторони, суб’єктах злочинів та 
наявності/відсутності спеціальної мети злочи-
ну. Варто також зауважити, що зловживання 
владою або службовим становищем вчиняється 
службовою особою в межах її повноважень, але 
з метою одержання неправомірної вигоди, тоді 
як перевищення влади або службових повнова-
жень правоохоронця полягає в тому, що він діє 
у межах служби, але виходить за межі своїх по-
вноважень та діє незаконними методами. Та-
кож відрізняються суб’єкти цих злочинів та на-
явність/відсутність спеціальної мети злочину.
Ключові слова: державні службовці, держав-

на служба, юридична відповідальність, розмеж-
ування, зловживання, перевищення, повнова-
ження, влада, становище, корупція.

SUMMARY 
It is argued that abuse of offi cial position is 

an illegal act committed by an offi cial during the 
performance of his offi cial duties, which directly or 
indirectly harms the state, other persons or society 
as a whole. Abuse may include the use of an offi cial 
position to obtain an improper benefi t, perform ille-
gal actions, or improperly interfere with the activi-
ties of others. Such actions can be relatively minor, 
such as refusing to provide information, but can 
also be signifi cant, such as forging documents, de-
manding an undue advantage, or abusing power 
to commit criminal acts.

It has been established that abuse of power or 
offi cial authority is the commission of actions by an 
offi cial that go beyond the powers and competences 
defi ned by the norms of the current legislation, and 
therefore contradict the current legislation. Abuse 
of power can take many forms, including the use 
of excessive force, insuffi cient attention to duty, 
interference with people’s privacy, or violation of 
constitutional rights.

It was established that it is necessary to dis-
tinguish between abuse of power or offi cial posi-
tion and excess of power or offi cial authority. The 
main differences between these two crimes are: the 
presence/absence of additional objects of the crime, 
the nature of the objective party, the subjects of the 
crimes and the presence/absence of a special purpose 
of the crime. It is also worth noting that the abuse of 
power or offi cial position is committed by an offi cial 
within the limits of his authority, but with the aim 
of obtaining an improper benefi t, while the excess 
of power or offi cial authority of a law enforcement 
offi cer consists in the fact that he acts within the 
scope of the service, but exceeds the limits of his au-
thority and acts by illegal methods. The subjects of 
these crimes and the presence/absence of a special 
purpose of the crime also differ.

Key words: civil servants, public service, le-
gal liability, demarcation, abuse, excess, authority, 
power, position, corruption.
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В статті розглянуто нотаріат в Україні 
як суб’єкт правоохорони. Нотаріат визнача-
ється автором як особливий інститут із пра-
воохоронними цілями. Розглянуто викорис-
тання нотаріатом медіації як позасудового 
способу вирішення правових спорів. Запропо-
новано законодавче закріплення медіативних 
(переговорних) функцій нотаріату.
Ключові слова: превентивна юстиція, 

нотаріат, медіація, реєстрація, охорона, за-
хист.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Інститут нотаріату та нотаріальна ді-
яльність неодноразово ставали предметом 
досліджень вітчизняних та зарубіжних вче-
них, зокрема, С.Д. Гусарєва, Л.Ю. Грудци-
ної, І.В. Москаленко, С.Я. Фурси, І.Г. Че-
ремних, В.В. Яркова тощо. Праці цих авто-
рів є основною теоретичною базою з питань 
діяльності нотаріату. В той же час потребує 
додаткового дослідження правоохоронної 
функції нотаріату як суб’єкту правоохорони 
в Україні.

Постановка завдання
Метою даної статті є визначення сут-

ності нотаріату як суб’єкта правоохорони, 
його місця в системі суб’єктів правоохорони 
України.

Виклад основного матеріалу
Серед науковців та юристів практиків 

немає єдності щодо розуміння місця нотарі-
ату в системі суб’єктів правоохорони. Як за-
значає В.Я. Тацій: «поняття «правоохоронні 
органи» є одним із найбільш невизначених 
в українському правознавстві, внутрішньо 
суперечливим і надмірним за обсягом. Це 
поняття також відрізняється своєю безпред-
метністю в конституційних законах, відсут-
ністю суб’єктності складу» [1]. За його сло-
вами, введення терміну «правоохоронні ор-
гани» було здійснено з прийняттям Консти-
туції України, але не відбулося подальшого 
його законодавчого роз’яснення. У зв’язку з 

Постановка проблеми
Правова реформа, яка здійснюється в 

Україні, спрямована на подальше розши-
рення участі недержавних суб’єктів в за-
безпеченні публічних функцій, які раніше 
розумілися суто як державницькі. Зокрема, 
це стосується позасудового засобу охорони 
і захисту суб’єктивних прав, до якої відно-
ситься нотаріат. Відмінність підходів до ро-
зуміння правоохоронної діяльності багато в 
чому залежить від вирішення питання про 
визнання за недержавними інституціями 
публічних повноважень. В Україні вже три-
валий час поруч з державним нотаріатом 
діє приватний нотаріат. Приватні нотаріуси 
мають рівні права та обов’язків під час здій-
снення нотаріальної діяльності. Нотаріат за 
своєю суттю, як суб’єкт безспірної юрисдик-
ції, призначений захищати та охороняти за-
значені права, виконуючи при цьому функ-
цію правоохорони. 
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цим й донині точаться суперечки щодо зміс-
ту цього терміну.
Найбільшого поширення набуло відне-

сення нотаріату або до правоохоронних ор-
ганів, або до правозахисного інституту гро-
мадянського суспільства. Такий стан речей 
обумовлений різним розумінням сутності 
правоохоронної діяльності, що, насампе-
ред, характеризується багатогалузевим 
характером даного явища. Велика кіль-
кість нормативно-правових актів оперу-
ють термінами «правоохоронна діяльність» 
але «правоохоронний орган», але єдиного 
розуміння цих термінів не існує. Зокрема, 
в Законі Україні «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних орга-
нів» визначення правоохоронних органів 
зводиться лише до їх перерахуванню із за-
значенням, що цей перелік є відкритим (до 
таких органів віднесено ті, які здійснюють 
правозастосовні або правоохоронні функ-
ції). Більшість авторів розуміють правоохо-
ронну діяльність суто як діяльність держав-
них органів. При цьому ці автори визна-
чають таку діяльність лише одним з видів 
державної діяльності – владної діяльності 
держави в особі її органів, яка спрямована 
на забезпечення законності та правопоряд-
ку [2]. Думка про віднесення нотаріату до 
числа правоохоронних органів була по-
ширеною в радянський період. Як і інші 
правоохоронні органи держави на нотаріат 
було покладено обов’язок «охороняти соці-
алістичну власність, права і законні інтер-
еси громадян, зміцнювати соціалістичну 
законність і правопорядок, попереджати 
правопорушення шляхом правильного та 
своєчасного посвідження договорів та ін-
ших угод, оформлення спадкових прав, 
здійснення виконавчих приписів» [3, с. 
21-22]. Віднесення нотаріату до числа саме 
правоохоронних державних органів було 
обґрунтованим на той час – будь-яка офі-
ційна діяльність була державницькою. Но-
таріат як і адвокатура були частиною за-
гальнодержавного механізму.
Зміна соціального устрою, процеси де-

мократизації, визнання пріоритету захисту 
прав і свобод людини призвели до потреби 
переосмислення сутності нотаріату. За сво-
єю правовою природою нотаріат є органом, 

який покликаний охороняти та захищати 
суб’єктивні права [4, с. 24].
Правоохоронна функція реалізується 

нотаріусом шляхом надання юридичних по-
слуг конкретним особам. Отримання остан-
німи цих послу вирішує їхній приватний 
інтерес. В той же час вчинення нотаріусом 
нотаріальних дій спрямоване на захист за-
гального правопорядку, адже в сфері забез-
печення прав і свобод людини публічні та 
приватні інтереси особи співпадають. Осо-
бливість реалізації нотаріатом правоохорон-
ної функції полягає в специфічному способі 
правоохорони – наданні послуг публічного 
характеру шляхом нотаріального засвідчен-
ня. Нотаріальний акт є публічним владним 
рішенням нотаріуса у конкретній нотаріаль-
ній справі, виражене у письмовій формі, за-
снована на законі та спрямоване на виник-
нення, зміну або припинення суб’єктивних 
прав і обов’язків [5, с. 279]. Правоохоронна 
діяльність нотаріуса не закінчується лише 
прийняттям нотаріального акту. На нота-
ріуса покладається обов’язок збереження 
нотаріального акту та його реєстрацію, при-
ймати участь в судових засіданням у разі 
оскарження нотаріальної дії або права, що 
виникло в результаті нотаріального посвід-
чення угоди.
Особливістю правоохоронної діяльності 

нотаріату є її тісний зв’язок із судом. В юри-
дичній літературі широкого поширення на-
було визнання за нотаріатом реалізація так 
званого «превентивного судочинства». Під 
превентивним судочинством (правосуддям) 
розуміється особливе значення нотаріаль-
ного акту для полегшення та спрощення 
відправлення судочинства. Нотаріальна ді-
яльність спрямована на попередження спо-
ру про право, сприянню справедливому, 
надійному і мирному врегулюванню цивіль-
них правовідносин. Нотаріус у зв’язку з цим 
діє в тих галузях права, які відносяться до 
добровільної, договірної юрисдикції. Вчи-
няючи нотаріальні дії, нотаріус встановлює 
права та обов’язки учасників нотаріального 
процесу, посвідчені нотаріусом документи 
переважно мають довготривалий характер 
та виключне значення для надійного захис-
ту прав та законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб.
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Як зазначає С.Я. Фурса, «предметом но-
таріальної діяльності є безспірні справи, що 
зумовило специфічний метод вирішення 
нотаріальними органами віднесених до їх 
компетенції питань. Органи нотаріату не за-
стосовують змагальну форму процесу, а вста-
новлюють юридичні факти, як правило, на 
підставі наданих їм письмових документів. 
В нотаріальному процесі відсутні публічні 
начала. На відміну від суду, який в більшос-
ті випадків розглядає справи у відкритих 
судових засіданнях, нотаріуси повинні збе-
рігати таємницю вчинюваних нотаріальних 
дій. Це збільшує довіру до нотаріусів, попе-
реджає виникнення сімейних конфліктів та 
інших небажаних результатів. Посада нота-
ріуса дійсно є публічною, що визначається 
доступністю нотаріальної діяльності, слід 
зауважити, що сам зміст нотаріальної діяль-
ності позбавлений характеру публічності. 
Це забезпечується таємницею вчинюваних 
нотаріальних дій» [6].
В той же час слід підкреслити, що за сво-

єю суттю нотаріальна діяльність, все ж таки, 
є більш схожою на адміністративну проце-
дурну діяльність органів державної влади. 
Зокрема, мова йде про те, що в нотаріально-
му процесі не вирішуються спірні питання, 
нотаріус має право вчинити нотаріальний 
акт лише на підстави наданих документів 
та доказів. Якщо докази є не безспірними, 
то нотаріус має ухилитися від видання но-
таріального акту, роз’яснивши при цьому 
особі можливість підтвердження відповід-
них фактів та обставин в судовому порядку. 
За зазначеними ознаками нотаріусів можна 
порівнювати з органами юстиції, зокрема, з 
органами реєстрації актів громадянського 
стану. Однак сфера діяльності є значно шир-
шою. Нотаріуси є самостійними у прийнятті 
своїх рішень і підкоряються лише закону. 
Така специфіка потребує додаткових га-

рантій щодо можливих порушень в діяль-
ності нотаріуса. Законодавство по-різному 
регулює відповідальність нотаріусів за лежно 
від їх статусу. Відповідно до статті 21 Зако-
ну України «Про нотаріат» шкода, заподіяна 
особі внаслідок незаконних або недбалих 
дій державного нотаріуса, відшкодовується 
в порядку, передбаченому законодавством 
України. Шкода ж, заподіяна особі внаслі-

док незаконних дій або недбалості приват-
ного нотаріуса, відшкодовується у повному 
розмірі на підставі статті 27 Закону України 
«Про нотаріат». Оскільки приватний нота-
ріус самостійно відповідає за заподіяну ним 
шкоду, йому необхідно мати для цього певні 
кошти, аби відшкодувати заінтересованим 
особам у грошовому вигляді нанесені збит-
ки. Для забезпечення відшкодування запо-
діяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії 
шкоди приватний нотаріус зобов’язаний до 
початку заняття приватною нотаріальною 
діяльністю укласти договір страхування ци-
вільно-правової відповідальності відповідно 
до вимог статті 28 Закону України «Про но-
таріат».
Держава не несе відповідальності за 

шкоду, заподіяну неправомірними діями 
приватного нотаріуса при здійсненні ним 
нотаріальної діяльності, функцій державно-
го реєстратора прав на нерухоме майно. А 
приватний нотаріус не несе відповідальнос-
ті по зобов’язаннях держави.
Нотаріус не вправі виконувати свої про-

фесійні обов’язки без укла дання договору 
страхування цивільно-правової відповідаль-
ності. Якщо приватний нотаріус не уклав 
договір про страхування цивільно-правової 
відповідальності або розмір страхової суми 
не відповідає вимогам цього Закону, нотарі-
альна діяльність приватного нотаріуса тим-
часово зупиняється до усунення цих недолі-
ків, але не більше ніж на 30 днів з дня вияв-
лення такого порушення (пункт 2 частини 
1 статті 291 Закону). У випадку подальшого 
неусунення цього порушення без поважних 
причин нота ріальна діяльність приватного 
нотаріуса припиняється.
Сучасні реалії дозволяють перейти до 

більш активної моделі нотаріату не обмеж-
увати його лише функціями щодо посвід-
чення нотаріальних документів, а розши-
рити функції нотаріуса, зокрема в напрямку 
комплексного надання юридичної допомо-
ги всім зацікавленим учасникам цивільного 
обороту на рівних умовах [7, с. 75]. Такий 
юридичний супровід договорів, на думку 
М.М. Дяковича, з боку неупередженого та 
незалежного нотаріуса, який наділений пу-
блічними функціями, дозволить, з одного 
боку — безперешкодно та оперативно до-



171

Çàâàëüíèé Ì.Â. - Íîòàð³àò ÿê ñóá’ºêò ïðàâîîõîðîíè

сягти мети їх учасникам, а з другого боку — 
державі здійснювати контроль за дотриман-
ням законності цивільного обороту [7, с. 75]
Подальшим розширенням правоохорон-

ної функції нотаріату може стати медіації, як 
позасудовий спосіб вирішення спору про 
право. Перспективним напрямом вдоско-
налення правоохоронної функції нотаріату 
є законодавче закріплення посередницьких 
повноважень нотаріусу під час проведення 
переговорів між сторонами спору. 
Нотаріат, на відміну від більшості 

суб’єктів правоохорони (особливо, на відмі-
ну від державних правоохоронних органів), 
не має власних повноважень щодо засто-
сування заходів примусу. За цих обставин 
можна говорити лише про примусову силу 
нотаріального акту, яка реалізується інши-
ми правоохоронними органами, які забез-
печують зобов’язання за документом [2]. 
Не зважаючи на відмінності в органі-

заційній формі існування нотаріату в різ-
них країнах світу, можна виділити загальні 
принципи, які є базовими для нотаріату у 
всіх країнах. До таких принципів слід відне-
сти законність, неупередженість, незалеж-
ність, забезпечення нотаріальної таємниці. 
Зазначені принципи діяльності нотаріату є 
притаманними для всіх суб’єктів правоох-
рони, зокрема, й державних. В той же час 
принцип фінансової самостійності приват-
ного нотаріуса виходить за межі звичайних 
для державних органів. 
Державне регулювання нотаріальної ді-

яльності полягає у встановленні умов допус-
ку громадян до здійснення нотаріальної ді-
яльності, порядку зупинення і припинення 
приватної нотаріальної діяльності, анулю-
вання свідоцтва про право на зайняття нота-
ріальною діяльністю; здійсненні контролю 
за організацією нотаріату, проведенням пе-
ревірок організації нотаріальної діяльності 
нотаріусів, дотримання ними порядку вчи-
нення нотаріальних дій та виконання пра-
вил нотаріального діловодства; визначенні 
органів та осіб, які вчиняють нотаріальні 
дії, здійснюють контроль за організацією 
нотаріату, проводять перевірки організації 
нотаріальної діяльності нотаріусів, дотри-
мання ними порядку вчинення нотаріаль-
них дій та виконання правил нотаріального 

діловодства; визначенні ставок державного 
мита, яке справляється державними нота-
ріусами; встановленні переліку додаткових 
послуг правового і технічного характеру, які 
не пов’язані із вчинюваними нотаріальними 
діями, та встановленні розмірів плати за їх 
надання державними нотаріусами; встанов-
ленні правил професійної етики нотаріусів 
[8].

Висновки
Таким чином, можна констатувати, що 

потенціал правоохоронної діяльності но-
таріату визначений специфічною нотарі-
альною формою й властивостями, якими 
наділений нотаріальний акт. На відміну від 
більшості правоохоронних органів, нотаріат 
не має власних повноваження щодо засто-
сування примусовий заходів. В той же час 
сам виконавчий акт має силу примусу, що 
реалізується іншими правоохоронними ор-
ганами щодо забезпечення зобов’язання за 
документом. Особливістю правоохоронної 
діяльності нотаріату є її тісний зв’язок із су-
довою владою. Нотаріат реалізує концепцію 
превентивного правосуддя, максимально 
полегшуючи правосуддя за допомогою но-
таріальних актів. Нотаріальна діяльність в 
даному випадку носить попереджувальний 
характер, своїми діями нотаріус повинен 
попередити спір про право. Розглянуто ви-
користання нотаріатом медіації як позасу-
дового способу вирішення правових спорів. 
Запропоновано законодавче закріплення 
медіативних (переговорних) функцій нота-
ріату. Визнання за нотаріальними актами 
особливої доказової сили є обов’язковим 
кроком на шляху до гармонізації вітчизня-
ного законодавства з законодавством ЕС. 
Юридичні факти, зокрема, угоди й обстави-
ни, засвідчені в нотаріальному акті, а також 
підтверджені їм права й обов’язки можуть 
бути оскаржені лише в судовому порядку. 
Чітке законодавче закріплення цього поло-
ження наблизить інститут нотаріату в Украї-
ні до базових принципів системи латинсько-
го нотаріату, згідно з якими, нотаріальні 
документи мають презумпцію законності й 
достовірності, що становить основну відмін-
ність правоохоронної складової в діяльності 
нотаріату від інших форм правоохорони.



172Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2023

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

Література
1. Тацій В.Я. Доповідь Комісії з питань 

правоохоронної діяльності щодо визна-
чення поняття та системи правоохоронних 
органів / В.Я. Тацій [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://constituanta.blogspot.
com/2013/02/blog-post_2280.html

2. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Пра-
воохоронні органи та правоохоронна ді-
яльність. Навч. Посібник. – К.: Атіка, 2002. 
– 576 с.

3. Нотариат в СССР. Учебник / Под. 
ред. Л.Ф. Лесницкой. М.Ж Юрид. лит., 1990. 
331 с.

4. Лихолат І.П. Превентивна юстиція 
– елемент системи охорони т захисту прав 
особи // Часопис Київського університету 
права. 2015/4. С. 24-27

5. Чижмар К.І. Роль органів нотаріа-
ту в правоохоронній діяльності держави // 
Науковий вісник Херсонського державного 
університету. 2014, Вип. 3, Т. 3. С. 275-282

6. Нотаріат України: Книга 1. Органі-
зація нотаріату з практикумом. Підручник у 
трьох книгах / за заг. ред. С.Я. Фурси. - 3-те 
вид., доповн. і переробл. - К.: Алерта, 2015. 
- 484 с.

7. Дякович Цивільно-правові аспекти 
// Університетські наукові записки, 2009, № 
1 (29). С.71-75.

8. Про нотаріат: Закон України від 
02.09.1993№ 3425-XII. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/3425-12

NOTARIATE AS A SUBJECT OF LAW 
ENFORCEMENT

The article examines the Notarial Offi ce in 
Ukraine as a subject of law enforcement. The 

author defi nes the Notarial Offi ce as a special 
institution with law enforcement objectives. 
The potential of law enforcement activity of the 
Notarial Offi ce is defi ned by a special notarital 
form and features of notarial act. Unlike the 
most of law enforcement organs the Notarial 
Offi ce doesn’t have it own authority to apply 
coercive measures. At the same time executive 
act itself has coercive nature implemented by 
law enforcement organs in order to secure 
commitment of the document. Peculiarity of 
law enforcement activity of the Notarial Offi ce 
is presented by its close links with judicial 
power. The Notarial Offi ce fulfi ls the concept 
of preventive justice in the fullest extent 
facilitating the justice by notarial acts. Notarial 
activity in this case bears preventive potential, 
the notary by his/her actions must prevent the 
origin of a legal dispute. The article examines 
application of mediation by the Notarial Offi ce as 
a extrajudicial mean of resolving legal disputes. 
It proposes legal implementation of mediative 
(negotiating) functions of the Notarial Offi ce. 
Empowering the notarital acts with special 
evidential value is a mandatory step on the 
way of harmonization of domestic legislation 
with EU legislation. For instance, legal facts 
agreements and circumstances authenticated 
by the notarial act may be challenged in court. 
Explicit legal implementation of this position 
will bring the Notarial Offi ce of Ukraine closer 
to basic principles of Latin notaries, according 
to which notarial documents bear presumption 
of legality and credibility, which presents the 
main difference of law enforcement constituent 
of the Notarial Offi ce from other forms of law 
enforcement. 

Key words: preventive justice, notaries, 
mediation, registration, protection.
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