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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИК  
В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Анотація. Наразі комунікація є визначальною рисою 
суспільства та відбувається на комунікативних плат-
формах. Багатофункціональність, зручність, швидкість 
передавання інформації, насиченість, інтернаціоналізм – 
властивості, що характеризують сутність сучасних кому-
нікаційних платформ, функціонування яких може мати як 
позитивні, так і негативні ефекти. За таких обставин функ-
ція держави полягає у правовому регулюванні інформацій-
них відносин, визначенні ступеня, форм та способів уча-
сті органів державної влади у процесі інформатизації. До 
позитивних ефектів слід віднести можливість отримання 
публічної інформації, онлайнових консультацій та різного 
роду послуг, у тому числі адміністративних, організація 
відносин між державою та громадянським суспільством 
тощо. У негативному аспекті йдеться про організацію, 
упровадження, функціонування комунікативних проєк-
тів, результати роботи яких можуть спричинити наслідки, 
пов’язані з порушенням прав і свобод громадян, інтересів 
держави. Відповідно, важливе значення має з’ясування 
поняття, змісту, призначення, видів комунікативних 
практик з огляду на правові аспекти їх функціонування, 
діяльність органів державного управління у сфері інфор-
матизації, їх структуру, повноваження, зв’язки з іншими 
суб’єктами інформатизації тощо. Ефективність зазначених 
процесів безпосередньо залежить від якості відповідного 
законодавства, дієвості правових механізмів. Завдання 
законодавця полягає у забезпеченні правомірної пове-
дінки учасників інформаційних відносин; безпеки надання 
та отримання інформаційних послуг; визначенні стандар-
тів якості інформаційного продукту; механізмі відпові-
дальності за правопорушення в інформаційній сфері тощо. 
Водночас ефективність функціонування комунікативних 
практик вимагають також якісної взаємодії юридичної 
науки і практики, удосконалення засобів та методів нау-
ково-інституційного забезпечення процесу інформатизації 
суспільних відносин.

Ключові слова: комунікативна практика, функція, дер-
жава, інформація, суспільство, платформа, право, забезпе-
чення.

Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток електро-
нно-обчислювальної техніки, насамперед комп’ютера та інших 
подібних гаджетів, а також Інтернету у ХХ столітті зумовив 
зміни у різних сферах суспільних відносин, що дозволило 
швидко поширювати та здійснювати обмін різного роду інфор-
мацією; з’явилося так зване віртуальне спілкування, віртуальні 
зв’язки через Інтернет у режимі реального часу. Наразі таке 
спілкування, або комунікація, є визначальною рисою суспіль-
ства та відбувається на комунікативних платформах, яких зага-
лом у світі вже існує сотні. Багатофункціональність, зручність, 

швидкість передавання інформації, насиченість, інтернаціо-
налізм – властивості, що характеризують сутність сучасних 
комунікаційних платформ, зумовлюють зростання попиту 
серед населення та вплив на розвиток суспільних відносин. 
Відповідно, у ХХІ столітті Інтернет та соціальні мережі стали 
одним із невід’ємних складників соціального середовища – від 
особистого спілкування та задоволення особистих потреб до 
потреб політики, права, бізнесу, культури, екології та ін. Адже 
активна і потужна робота комунікативних платформ, з огляду 
на їхні властивості всепоширення та доступності, оперативно-
сті подання та обміну інформацією, відносної контрольовано-
сті, має або може мати як позитивні, так і негативні ефекти. 
До позитивних слід віднести можливість отримання публічної 
інформації, онлайнових консультацій та різного роду послуг, 
у тому числі адміністративних, організація відносин між дер-
жавою та громадянським суспільством тощо.

За таких обставин, функція держави полягає у законодав-
чому закріпленні державної інформаційної політики, визна-
ченні ступеня, форм та способів участі органів державної 
влади у процесі інформатизації як на державному, так і між-
народному рівнях [2; 9]. Відповідно, з’являються та функ-
ціонують комунікативні відносини, окремі складники яких 
потребують правового врегулювання. У зв’язку із цим наразі 
в Україні сформована нова галузь права – інформаційне, норми 
якого урегульовують відносини у сфері створення та поши-
рення інформації. Йдеться насамперед про організацію, упро-
вадження, функціонування комунікативних проєктів, резуль-
тати роботи яких можуть мати як позитивний, так і негативний 
ефект, зокрема, спричинити наслідки, пов’язані із порушенням 
прав і свобод громадян, їхніх законних інтересів. Зокрема, 
йдеться про негативний вплив інноваційних комунікативних 
практик на окремі сфери суспільних відносин, що зумовлює 
десоціалізацію особистості, розрив соціальних зв’язків, доступ 
до персональних даних, порушення таємниці листування 
та поширення конфіденційної інформації, злам державних 
серверів та оприлюднення таємної інформації або інформації 
з обмеженим доступом, що може спричинити загрози націо-
нальній безпеці та правопорядку та ін.

Аналіз останніх досліджень. Зазначені проблеми дедалі 
частіше стають об’єктом дослідження юридичної науки. Наразі 
найбільш широко проаналізовані основні аспекти формування 
та розвитку комунікативних практик в аспекті інформаційного 
суспільства, а саме організація та діяльність апарату держави, 
механізму держави в умовах інформаційного суспільства, 
організаційно-правове та наукове забезпечення інформатиза-
ції в Україні та ін. З-поміж іншого запропоновано виокремити 
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правничу інформаціологію як міжгалузевий напрям науки про 
інформаційно-комунікативні процеси та соціально-правові 
відносини, які виникають при цьому, роль та місце юридичної 
науки, практики та соціального управління у процесах інфор-
матизації суспільства, інноваційні зміни у правових явищах, 
породжених ними суспільних наслідках, процесах, тенден-
ціях та відносинах, удосконалення засобів і методів адміні-
стративної діяльності та юридичної практики за допомогою 
інформаційних технологій та ресурсів [2; 9]. Серед вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, які торкалися цієї проблема-
тики, – О. Б. Агапов, О. Ф. Андрійко, І. Л. Бачіло, В. Бебик, 
К.І. Беляков, А. Б. Вєнгєров, В. Гавловський, О. О. Гаврилов, 
А. Гальчинський, С. Гнатюк, Д. В. Дубов, Р. А. Калюжний, 
В. О. Копилов Є. Б. Кубко, Є. Ф. Мельник, М. А. Ожеван, 
В. Ф. Опришко, В. М. Селіванов, В. Ф. Сіренко, В. В. Цвєтков, 
И. Шкурат, О. Х. Юлдашев та ін. Водночас майже не дослідже-
ними залишаються проблеми правового врегулювання віднов-
лення порушених внаслідок функціонування комунікативних 
практик прав і свобод громадян та їх відновлення, що насампе-
ред вимагає осмислення сутнісних характеристик комунікатив-
ної діяльності, комунікативних практик у правовому аспекті. 
Відповідно, метою нашого дослідження є з’ясування поняття, 
змісту, призначення, видів комунікативних практик з огляду на 
правові аспекти їх функціонування.

Виклад основного матеріалу. Сучасні соціально-поведінкові 
науки визначають комунікативні практики як різновид соціаль-
них практик, сутністю яких є представлення та передавання пев-
ним суб’єктом власного або суспільного досвіду, знань, переко-
нань, норм, цінностей, здобутків тощо певному зацікавленому 
середовищу, в результаті чого змінюється уявлення про об’єкт 
комунікації та формується нова суб’єктивна модель знань та цін-
ностей. На думку В. В. Зотова та В. А. Лисенко, комунікативна 
практика ґрунтується на колективному досвіді і відображає три 
основні функції комунікації: діалогічну (процес конструювання 
нових смислів, інтерпретації та створення нових норм та правил 
життєдіяльності), діяльнісну (спільна діяльність учасників кому-
нікації, у процесі якої узгоджуються погляди на соціальні явища 
та дії щодо них) та семіотичну (об’єктивація соціального ото-
чення за допомогою знаків та символів і трансформація смислів 
у соціальному просторі та часі) [4, с. 53–55].

Важливо при цьому зазначити, що результатом комунікацій 
є формування відповідних цінностей у суб’єктів комунікації. 
Зокрема, комунікативні практики базуються на колективному 
досвіді та спрямовані на підтримання і розвиток комунікації 
задля забезпечення відчуття «спільності» субʼєктів комуніка-
ції при збереженні їх індивідуальності, що дає змогу досягати 
власних інструментальних цілей [7] (приміром, щодо віднай-
дення способів вирішення актуальних повсякденних задач 
і проблем, що турбують громадян, а також способів задово-
лення власних цілей, потреб та інтересів, комунікації з іншими 
членами громади, спільноти).

Передусім варто зазначити, що типи комунікації, які 
визначають її змістовий аспект, можна узагальнено подати 
так: комунікація з метою інформування, комунікація з метою 
обміну інформацією, комунікація з метою мовного впливу. 
У кожному з названих типів комунікації обов’язковими є, 
по-перше, передача інформації; по-друге, мовний вплив. Але 
ці елементи мають у названих типах різну значущість, а тому 
будуть помітно відрізнятися такі складники комунікації, як 

спосіб подачі інформації, стратегія і тактика мовленнєвої пове-
дінки партнерів по спілкуванню [10]. Юрген Рюшви виокремив  
40 підходів до комунікації у різних сферах, у тому числі архі-
тектурі, антропології, психології, політиці, праві тощо. Проте 
всі наявні підходи до розуміння комунікації можна зарахувати 
до однієї з двох парадигм: механістичної або діяльнісно-інте-
ракційної. У механістичній парадигмі під комунікацією розумі-
ють односпрямований процес кодування й передавання інфор-
мації (повідомлення) від джерела (адресанта) та приймання 
і декодування її одержувачем (адресатом). Діяльнісно-інтерак-
ційна парадигма тлумачить комунікацію як спільну діяльність 
учасників комунікації (комунікантів), у процесі якої вони виро-
бляють спільні (до певної межі) погляди на речі та дії з ними 
[8, с. 11-12].

Відповідно можна виокремити низку функцій комунікатив-
них практик, а саме: репрезентації системи знань, норм, цін-
ностей і зразків поведінки; формування відчуття зрозумілості, 
визначеності, до певної міри передбачуваності й усталеності 
соціального світу та доречності й наповненості смислом влас-
них дій в ньому; забезпечення звʼязку минулого досвіду особи-
стості з теперішнім та прогнозування, антиципація результатів 
певних дій, подій, учинків; утворення послідовної Я-концепції 
особистості; створення умов для досягнення взаєморозуміння, 
згоди між субʼєктами комунікації; утворення відчуття співпри-
четності, співбуттєвості, спільності, єднання з іншими членами 
спільноти (громади, держави, нації); орієнтування в просторі 
норм і цінностей соціальної, суспільно-політичної, громадян-
ської взаємодії [9].

І. В. Жадан серед основних функцій комунікативних прак-
тик виокремлює формування соціальних реальностей та спіль-
нот, у комунікативному просторі яких вибудовується взаєморо-
зуміння; функцію конституювання і відтворення ідентичності; 
функцію репрезентації основних способів соціального існу-
вання, можливих у певній культурі, у певний час; функцію 
генерування смислів (змістових і ставленнєвих) – смисли 
передаються, трансформуються, уточнюються, доповнюються, 
створюються; функцію конструювання соціально-культурних 
репрезентацій образу «Я» і соціальних відносин; функцію нор-
мування – встановлення прийнятних для спільноти способів 
взаємодії, правил та норм життєдіяльності; функцію конструю-
вання образу бажаного майбутнього, що відбувається у діало-
гічній взаємодії; функцію інтерпретування культури; функцію 
відтворення комунікацій різних рівнів; функцію обміну інфор-
мацією різних рівнів; соціалізувальну та адаптаційну функції [5].

Щодо комунікативних платформ, то сутність кожної з них 
полягає в об’єднанні людей відповідно до їхніх інтересів, а 
також надання їм можливості підтримувати віртуальне спіл-
кування [3]. Д. Бойд та Н. Еллісон визначають такі типові 
елементи комунікативних платформ, як профайли, соціальні 
зв’язки учасника платформи та додаткові сервіси. В. Тоіскін 
та В. Красильніков доповнюють перелік основних елементів 
комунікативної платформи та додають до них наявність потоку 
ресурсів між акторами мережі; наявність горизонтальних зв’яз-
ків, кластерів та коаліцій [3].

У загальному вигляді та за різними критеріями комуніка-
тивні платформи поділяють на такі різновиди: 1) залежно від 
призначення: для побуту, роботи; 2) мережі відеоспрямовано-
сті; мережі аудіоспрямованості; мережі з акцентом на фото; 
3) залежно від змісту інформаційного наповнення: тематичні 
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(за віком, статтю, інтересами, освітою, родом діяльності та ін.); 
4) за рівнем доступу: закриті та відкриті тощо. Л. Бевзенко 
виокремлює: 1) за інституціональним принципом (професійні, 
сімейні, культурні, релігійні, економічні, політичні, практики 
здоров’я, відпочинку тощо). 2) за сферами життя: вітальні (хар-
чування, прийом ліків, виконання оздоровчих процедур – дієти, 
тілесні практики, дихання), соціальні (комунікативні, рольові, 
практики мережевої взаємодії тощо), духовні (інтелектуальні, 
медітативні, містичні, молитовні тощо); 3) в інформаційному 
суспільстві можливо також виділити практики реальні та вір-
туальні [1, с. 229-248].

Таким чином, різні комунікативні платформи мають різне 
спрямування та виключне призначення, що знаходить застосу-
вання у різних сферах суспільних відносин. Варто зазначити, 
що історично першими виникли платформи, які пропонували 
спілкування між людьми за особистими інтересами, як-от 
пошук однокласників. Але з прискоренням розвитку IT-сфери 
почали активно створюватися та функціонувати комунікативні 
платформи, метою яких стало надання інформації та консуль-
тацій органами влади, політичними партіями, громадськими 
організаціями та ін. Це, наприклад, «Форум прогресивних під-
приємців», «Український освітній всесвіт», Форум організацій 
громадянського суспільства, Національна платформа «Діалог 
про мир та безпечну реінтеграцію» та ін. Так, комунікативна 
платформа з технічного регулювання в Україні надає можли-
вість представникам бізнесу отримати відповіді на актуальні 
питання з приводу створення якісної продукції, що відповідає 
національним та міжнародним стандартам. Це єдиний прямий 
та безкоштовний ресурс з оперативними роз’ясненнями від: 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України (департамент технічного регулювання та інно-
ваційної політики); Торгово-промислової палати України; Ради 
підприємців при Кабінеті Міністрів України; ДП «Укрметр-
тестстандарт»; ДП «Київоблстандартметрологія»; ДП «Україн-
ський науково-дослідний і навчальний центр проблем стандар-
тизації та якості». Тільки на цій платформі можна отримати: 
всю інформацію, яка необхідна для створення якісних това-
рів та послуг: оцінку відповідності, метрологію, національну 
стандартизацію, акредитацію та інші; швидкі та безкоштовні 
роз’яснення законодавства у сфері якості товарів та послуг від 
уповноважених представників відповідних органів та уста-
нов; перелік уповноважених органів та установ, які проводять 
оцінку якості товарів та послуг; оперативне інформування щодо 
стану підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності 
та прийнятність промислової продукції (АСАА) для україн-
ських виробників; безкоштовні консультації та допомогу у разі 
виникнення технічних бар’єрів під час проходження процедур 
оцінки якості товарів та послуг, а також взяти участь у спро-
щенні та покращенні законодавства, яке регулює інфраструк-
туру якості шляхом надання зворотного зв’язку за формою[6].

Наразі у політичній науці склався підхід, згідно з яким виді-
ляють таких учасників політичних комунікацій, як держава 
та її актори. Держава повинна інформувати суспільство про свою 
діяльність, для того щоб воно у свою чергу визнавало її дії, або, 
іншими словами, легітимізувало політичну владу. Другий учас-
ник політичної комунікації – недержавні організації, юридичні 
особи і, звичайно, виборці. Кожна із цих організацій і груп пере-
дає повідомлення в політичне поле. І третій учасник – засоби 
масової інформації, у яких обговорюється політика і які впли-

вають як на політичну сферу, так і на громадськість [11, с. 10]. 
Відповідно, комунікативну платформу в політичній сфері можна 
визначити як онлайн-сервіс, що використовується для побудови 
і відображення соціальних мереж та соціальних зв’язків між 
людьми. Такі ресурси дозволяють своїм користувачам обмінюва-
тися ідеями, повідомляти про цікаві посилання, ділитися нови-
нами, у сфері політики – працювати зі своїми виборцями, доно-
сити передвиборчі лозунги та програму, проводити консультації, 
надавати допомогу, в тому числі правову, і т. ін.

За ініціативою Президента України МЗС України розроб-
лено та упроваджено концепцію «Кримська платформа» як 
міжнародну комунікативну платформу обговорення та коор-
динації зусиль міжнародного співтовариства щодо окупації 
Криму, об’єднання зусиль для розуміння та відповіді на загрози 
та виклики, що із цим пов’язані.

Комунікативні практики у сфері права відбуваються в кон-
тексті правової інформатизації «як сукупності організаційних, 
соціально-економічних і науково-технічного процесів забезпе-
чення потреб державних органів, юридичної та управлінської 
практики та фізичних осіб відомостями на основі інформа-
ційно-телекомунікаційних систем, які формують, накопичують, 
обробляють, організовують і надають користувачам масиви 
соціально-правових інформаційних ресурсів для удоскона-
лення правової системи держави і світового правопорядку» 
[2, с. 9]. Внаслідок запровадження комунікативних практик 
інформаційний простір в Україні постійно наповнюється пра-
вовим контентом, завдяки чому зміст права доводиться до 
широких верств населення, впливаючи на суспільну правову 
культуру, правову свідомість та, відповідно, правопорядок. Не 
залишається без змін правотворча та правореалізаційна сфера, 
набуваючи інноваційних рис, виходячи за національні межі, 
набуваючи відповідність міжнародним стандартам та європей-
ським принципам, особливо у сфері забезпечення прав і сво-
бод людини. Відповідно, нових рис поступово набуває правова 
система України загалом.

Висновки. У сучасному світі палітра комунікативних 
платформ є широкою, а їхній потенціал – значним, що перед-
бачає створення відповідних механізмів забезпечення загалом 
та організаційно-правових зокрема.

Йдеться про постійне удосконалення: системи органів 
державного управління у сфері інформатизації, їх структури, 
повноважень, зв’язків з іншими суб’єктами інформатизації; нор-
мативно-правових засад та механізмів функціонування інформа-
ційного суспільства, реалізації інформаційної функції держави 
та інформаційної політики, а також розвиток недержавного сек-
тору інформатизації. Ефективність зазначених процесів безпосе-
редньо залежить від якості відповідного законодавства, дієвості 
правових механізмів. Завдання законодавця насамперед полягає 
у забезпеченні правомірної поведінки учасників інформаційних 
відносин; безпеки надання та отримання інформаційних послуг; 
визначенні стандартів якості інформаційного продукту; меха-
нізмі відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері. 
Переважно йдеться про удосконалення цивільного, адміністра-
тивного, трудового, кримінального законодавства.

Втім, ефективне проведення пов’язаних з інформатизацією 
еволюційних процесів потребують також якісної трансформа-
ції юридичної науки і практики, удосконалення засобів та мето-
дів науково-інституційного забезпечення процесу інформатиза-
ції країни [2, с. 9].
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Parkhomenko N. The intrinsic character of 
communicative practices in the aspect of the information 
function of the State

Summary. To date the communication is a defining feature 
of society and it is taking place on the communicative platforms. 
The multi-functionality, convenience, speed of information 
transfer, richness, internationalism are the characteristics that 
define the essence of modern communicative platforms, whose 
functioning may have both positive and negative effects. Under 
these circumstances, the function of the State is the need for 
a legally regulated information relations and determination 
of extent, forms and modalities for the participation 
of government authorities in the informatisation process. 
Positive effects include the possibility to obtain public 
information; online counseling; different types of services, 
including the administration services etc. In the negative 
light, it is about the organization, implementation, functioning 
of communicative projects, whose work results may entail 
the consequences, related to violations of human rights 
and freedoms and interests of the State. Thus, it is important to 
find out the definition, content, purpose, types of communicative 
practices, considering the legal aspects of their operation, 
activities of public bodies or in the area of informatisation, their 
structure, powers, links with other entities of informatisation etc. 
The efficiency of these processes directly depends on the quality 
of the relevant legislation and effectiveness of legal framework. 
The task of legislation consists in providing the information 
users’ lawful conduct; the security during the provision 
and obtaining information services; definition of quality 
standards of the information product; means of ensuring 
accountability for the offenses in the information area etc. 
However, the efficiency of functioning of communicative 
practices requires also coherence between the legal science 
and practice; improvement of means and methods of scientific 
and institutional provision of the informatisation process.

Key words: communicative practice, function, the State, 
information, society, platform, law, provision. 
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Анотація. У статті розглянуто проблему теорії 
та практики національної безпеки, яка пов’язана з визна-
ченням явища «безпека» як наукової категорії, її місця 
у соціальних системах, а також у системі держави як різ-
новиду соціальних систем. Використовуючи діалектичний 
та системно-функціональний підходи, на основі теорії 
соціальних систем та теорії управління ми провели ана-
ліз основної причини виникнення зазначених проблем 
теорії національної безпеки, яка пов’язана з відсутністю 
всебічного аналізу цього феномена як системного явища. 
Обґрунтовано необхідність визначення цього явища як 
елементу, функції сучасної держави та невід’ємного її 
складника – системи національної безпеки.

Встановлено, що чітко визначеної налагодженої док-
трини національних інтересів держави та їхньої ієрархічної 
структури не існує, тому можливість формування єдиної 
стратегії державної підтримки переважних національних 
інтересів, тісної координації всіх рівнів загальнонаціо-
нальної безпеки в межах єдиної доктрини національної 
безпеки залишається досить низькою. Визначено, що роз-
гляд явища «безпека» на основі діалектики, теорії соціаль-
них систем та соціального управління показує, що безпека 
перш за все є функцією соціальної системи, а на першому 
етапі своєї реалізації має бути основою для формування 
структурних підрозділів різних соціальних систем згідно 
з детермінацією їх елементів. Оскільки функція безпеки 
властива різним соціальним системам, з точки зору класи-
фікації функцій вона належить до виду загальних функцій 
соціальних систем і є допоміжною щодо основної загаль-
ної функції управління. Крім того, з урахуванням цільової 
спрямованості функції безпеки вона під час своєї реалі-
зації може бути внутрішньою та зовнішньою. З огляду на 
істотні відмінності соціальних систем зміст функції без-
пеки та її реалізації також матиме відмінності.

Доведено, що лише чіткого формулювання національ-
них інтересів та цілей, а також правильного реагування на 
загрози та виклики буде недостатньо для того, щоб система 
національної безпеки нормально та ефективно функціону-
вала. В цьому разі держава повинна мати можливості для 
здійснення цих національних інтересів, а в системі націо-
нальної безпеки найбільш чутливою та слабкою є саме така 
її складова частина, як зазначені можливості. Розуміння сут-
ності структурних та функціональних компонентів загаль-
ної системи забезпечення національної безпеки сприяє 
методологічному обґрунтуванню завдань забезпечення 
національної безпеки, в тому числі української держави.

Ключові слова: безпека, функція національної без-
пеки, система національної безпеки, соціальна система, 
національні інтереси.

Постановка проблеми. В умовах розвитку сучасної дер-
жави та напрямів її діяльності в теорії національної безпеки 

виокремлюють комплекс проблем, які істотно впливають на 
ефективність забезпечення національної безпеки, крім того, ці 
проблеми починаються вже з визначення основних термінів, 
таких як «безпека» та «національна безпека». Саме словоспо-
лучення «національна безпека» увійшло в науково-політичний 
лексикон на початку 90-х років минулого століття, незважаючи 
на те, що саме це словосполучення вченими не використовува-
лося, але з огляду на зміст їхніх промов вони мали на увазі саме 
його і саме в тому трактуванні, яке застосовується сьогодні для 
означення цього поняття. Хоча до кінця XIX століття найбіль-
шою мірою вивчені і концептуально опрацьовані були тільки 
проблеми зовнішньої безпеки як одного з видів національної 
безпеки, внутрішня безпека практично до кінця минулого сто-
ліття мало цікавила вітчизняну наукову думку. Національна 
безпека не досліджувалася в сукупності всіх її проявів, і вну-
трішня безпека вивчалась диференційно, тобто окремо еконо-
мічна безпека, окремо політична безпека, окремо соціальна 
безпека, окремо оборонна безпека, що підкреслює актуальність 
окресленої проблеми.

Мета статті полягає у дослідженні національної без-
пеки з позиції діяльності сучасної держави щодо її підтримки 
та забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання форму-
вання та реалізації державної діяльності із забезпечення націо-
нальної безпеки отримали відображення у роботах як вітчиз-
няних, так і зарубіжних учених. Теоретико-методологічне 
обґрунтування механізмів формування та реалізації державної 
політики національної безпеки здійснено у працях вітчиз-
няних науковців, зокрема в роботах В. Абрамова, В. Білоуса, 
О. Бодрука, М. Вавринчука, В. Горбуліна, О. Данильяна, 
О. Дзьобаня, Є. Кравця, В. Ліпкана, О. Литвиненка, Г. Ситника, 
М. Требіна, Л. Шипілової, А. Семенченка, Р. Войтович.

Серед російських учених, що здійснили вагомий внесок 
у розроблення концептуальних положень теорії національної 
безпеки, слід назвати М. Ахешнікова, Б. Родіонова, А. Возжені-
кова, А. Дмитрієва, І. Морзова, В. Манілова.

Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальність 
дослідження функцій сучасної держави обумовлена декіль-
кома моментами. По-перше, це питання належить до числа 
основоположних і дискусійних (оскільки пов’язано із сутні-
стю держави); по-друге, воно має не тільки теоретичне, але 
й практичне значення; по-третє, дослідження цієї традиційної 
теми дає можливість точно визначити характер діяльності дер-
жави, вибір розвитку її пріоритетів на сучасному етапі. З ура-
хуванням змін у сутності та функціонуванні сучасної держави 
в умовах процесів, що відбуваються у світі, значимість цього 
питання сьогодні складно переоцінити.
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Сьогодні гостро стоїть питання про роль держави 
в організації суспільного життя, форми її взаємодії з іншими 
суб’єктами політичної системи, а також із громадянським 
суспільством загалом. Збільшення ролі держави пов’язано 
з кризовими явищами, що відбуваються. Своєчасне втручання 
держави в економічну сферу запобігло обвалу економіки, спри-
яючи її стабілізації, розвитку сільського господарства, бізнесу. 
Держава є незамінним гарантом соціального забезпечення, а 
також забезпечення законності та підтримання правопорядку. 
Можна назвати такі форми державної взаємодії, як фінансова 
підтримка, забезпечення національної безпеки, надання пільг, 
розроблення соціального забезпечення, цільових програм 
і стратегій.

Аналіз функцій держави як єдиної цілісної системи дає 
змогу не просто згрупувати, упорядкувати знання щодо окре-
мих функцій, але й збільшити знання, більш глибоко і повно зро-
зуміти зміст кожної функції. З розвитком держави, з неухильно 
зростаючим обсягом вирішуваних державою завдань взаємо-
зв’язки постійно ускладняються. Кількість функцій держави 
збільшується, їхня система ускладняється.

В. Рідель вказує на те, що «для виконання функції об’єкт 
наділяється необхідними ознаками, серед яких слід назвати 
зв’язок з якісної визначеністю об’єкта (людина не може за 
своїм бажанням змінити призначення об’єкта, наприклад, 
сокира призначена для того, щоб нею рубати, а не пиляти); 
об’єктивність (не залежить від волі людини); спрямування 
впливу зовні, тобто, коли один об’єкт виконує свою функцію, 
він так чи інакше впливає і на інший об’єкт; результат (найчас-
тіше в майбутньому); різноманіття функцій» [1, с. 203].

На думку С. Ревіна, оскільки функції властиві будь-якому 
явищу, у державі як одного з найбільш поширених соціальних 
явищ також є свої функції. Зміна державних завдань спри-
чинила зміну видів функцій держави, а також появу нових 
[2, с. 58]. У зв’язку з цим необхідно наголосити на актуально-
сті та своєчасності такої функції сучасної держави, як функція 
забезпечення національної безпеки.

Проблема національної безпеки держави має велике зна-
чення в контексті загального розвитку країни та реалізації її 
національних інтересів. Саме поняття національної безпеки 
останнім часом усе частіше з’являється на сторінках інфор-
маційних видань, водночас багатоаспектність і комплексність 
цієї проблеми зробили її предметом дослідження фахівців 
різних сфер діяльності. Аналіз поняття національної безпеки 
та напрямів щодо його розуміння зумовлений тією обстави-
ною, що воно є базовим для формування концепції національ-
ної безпеки будь-якої держави, а це є основним рушієм під час 
визначення політки національної безпеки, основна функція 
якої покладена на визначення головних інтересів націй та здій-
снення керівництва під час створення основних стратегій, що 
стосуються сьогоднішніх і майбутніх загроз, а також можливо-
стей їх усунення.

Політика безпеки загалом може бути визначена як діяль-
ність суб’єктів політичних відносин щодо забезпечення 
національної та міжнародної безпеки. Політика національ-
ної безпеки у державному вимірі має внутрішньодержавний 
та зовнішньодержавний напрями. Характер політики безпеки 
держави, її спрямованість та методи здійснення значною мірою 
залежать від розуміння сутності національної безпеки суб’єк-
тами прийняття управлінських рішень [3, с. 42].

Звертаючись до теорії національної безпеки, М. Костю-
ченко зазначає, що багатозначність визначень поняття «без-
пека» залежить від того, з позиції якої науки вони розгляда-
ються, наприклад, із точки зору діалектики явище «безпека» 
визначається як стан, тенденції розвитку та умови життєді-
яльності соціуму, його структур, інститутів та установлень, за 
яких забезпечуються збереження їх якісної визначеності, опти-
мальне співвідношення свободи та необхідності. Психологи 
визначають явище «безпека» як відчуття, сприйняття та пере-
живання потреби у захисті життєвих потреб та інтересів людей. 
Політологи трактують цей соціальний феномен як властивість 
певної системи та результат діяльності низки систем і органів 
держави, а також сам процес діяльності, спрямований на досяг-
нення поставлених завдань із забезпечення захищеності особи, 
суспільства та держави [4, с. 207].

В умовах відсутності поняття «функція безпеки» дослід-
жувати систему безпеки неможливо, оскільки будь-яка система 
є результатом реалізації функцій тієї чи іншої системи, а через 
відсутність функції безпеки сформувати систему безпеки 
неможливо.

Саме з цієї причини, незважаючи на запровадження 
поняття системи національної безпеки, явище «безпека» так 
і не було визначено як функцію соціальної системи. Як відомо, 
систему утворює сукупність елементів, пов’язаних між собою, 
які забезпечують досягнення цілей системи. Таким чином, 
система безпеки буде підсистемою тієї чи іншої соціальної сис-
теми. Оскільки загальна функція безпеки системи, наприклад 
державної, буде реалізовуватися в системі держави, вона буде 
підсистемою держави і не буде відокремленим структурним 
елементом державної системи.

Остання обставина обумовлена тим, що функція безпеки як 
загальна функція соціальних систем буде присутня у всіх підси-
стемах держави, зокрема економічній, фінансовій, оборонній.

На думку Є. Григоренко, забезпечення національної без-
пеки в нинішніх умовах розвитку сучасної держави в умовах 
сучасної геополітичної ситуації набуває вагомого значення 
та постає як актуальна проблема з досить високим наукознав-
чим рівнем і складна державотворча задача, яка покладається 
на широкий спектр органів публічної влади. Крім того, у забез-
печенні національної безпеки беруть участь різноманітні 
інституції громадянського суспільства. Водночас слід вважати 
аксіоматичним те, що найбільше коло завдань у цій сфері 
покладається саме на органи державної влади [5, с. 204].

Категорія «національна безпека» виникла як зовнішньо-
політична і є цілком американським винаходом. Вперше на 
державному рівні це поняття було використано у 1904 році 
в посланні тодішнього президента США Теодора Рузвельта 
конгресу США, в якому він обґрунтовував приєднання зони 
Панамського каналу інтересами національної безпеки. Від-
тоді національна безпека стала об’єктом досліджень у сфері 
спочатку політичної науки, а згодом, коли цей термін із полі-
тичного лексикону перейшов у нормативно-правові акти, 
і юридичної науки та інших суспільних наук. Ще одним пев-
ною мірою відокремленим напрямом розроблення проблем 
національної безпеки можна вважати так звані стратегічні 
дослідження, тобто відповідний аналіз зовнішньо- та внутріш-
ньополітичної ситуації з урахуванням широкого спектру об’єк-
тивних і суб’єктивних чинників, які здійснюють спеціальні 
установи на замовлення центральних органів державної влади,  
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результати якого використовуються останніми для прийняття 
політичних рішень [6, c. 17, 21].

Стосовно України проблематика забезпечення національної 
безпеки зумовлена тими складними процесами, що у нинішніх 
умовах переживає державність, впливом різноспрямованих 
геополітичних чинників, а також тим, що останнім часом було 
оновлено законодавство про національну безпеку. Зокрема, 
21 червня 2018 року було прийнято Закон України «Про націо-
нальну безпеку України» [7]. Так, п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про національну безпеку України» закріплює поняття націо-
нальної безпеки, під яким розуміється «захищеність держав-
ного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національних інтересів України 
від реальних та потенційних загроз» [7].

Не можна не погодитися з думкою В. Лемака про те, що 
загрози існують майже у всіх напрямах діяльності держави 
(функціях), тому функція забезпечення національної безпеки 
не може бути окремою функцією держави, а також вона про-
єктується на всі інші напрями діяльності держави та пов’язана 
з передбаченням і нейтралізацією загроз, що виникають на кож-
ному відповідному напрямі, але в разі «виникнення негатив-
них тенденцій до створення потенційних або реальних загроз 
національним інтересам», як це зазначено в згаданому Законі, 
вона проявляється у забезпеченні безпеки відповідних об’єктів 
(національних цінностей) і, відповідно, напрямів, а саме тери-
торіальної безпеки, екологічної безпеки, економічної безпеки, 
політичної безпеки, інформаційної безпеки. Виходячи із соціаль-
ної сутності держави, яка має захищати найбільш важливі сфери 
життєдіяльності суспільства (національні інтереси), доходимо 
висновку, що функція держави щодо забезпечення національної 
безпеки є невід’ємною від основних напрямів діяльності дер-
жави, тобто її функцій, узгоджується з ними та полягає в забезпе-
чені безпеки відповідних національних інтересів (цінностей) або 
об’єктів захисту у відповідних сферах, таких як військово-силова 
сфера (захист суверенітету і територіальної цілісності; забезпе-
чення правопорядку, державної або суспільної безпеки, у тому 
числі з використанням військових засобів); екологічна сфера 
(забезпечення екологічної безпеки; охорона природного сере-
довища; допомога населенню у разі стихійного лиха, кризових 
ситуацій тощо); економічна сфера (забезпечення нормального 
функціонування та розвитку економіки, у тому числі шляхом 
охорони наявних форм власності; регулювання економіки та під-
тримання підприємництва; створення умов для розвитку вироб-
ництва); політична сфера (забезпечення політичної стабільності, 
процесу здійснення народовладдя; організація, підтримка та роз-
виток міждержавних договірних відносин на основі загальнови-
знаних принципів міжнародного права); інформаційна сфера 
(регламентація порядку організації, забезпечення, використання, 
поширення, захист і збереження інформації; сприяння розвитку 
освіти, науки та культури, організація навчання; забезпечення 
консолідації нації) [8].

О. Лемак розглядає національну (соціальну) безпеку як 
безпеку кожної особи, яка проживає на території України. 
«Будь-яка небезпека соціуму – це автоматично і національна 
небезпека. Крім того, знак рівності між цими поняттями усуне 
відмінність їх тлумачення на кшталт, що національна безпека 
пов’язана тільки із силовими акціями військового чи подібного 
характеру, а соціальна безпека – тільки із соціальним (цивіль-
ним, мирним) становищем громадян у державі» [8, с. 65].

Стосовно геополітичного фактору національної безпеки 
необхідно зазначити, що забезпечення геополітичної безпеки 
належить до пріоритетних напрямів державної політики націо-
нальної безпеки. Конкретність зовнішньої політики дає мож-
ливість виокремлювати дійсні та реальні загрози й небезпеки, 
відповідно, формувати адекватну систему управління ними. 
Розгляд геополітичної безпеки є порівняно новим підходом 
щодо того, який панує у науковій літературі, де цю сферу роз-
глядають крізь призму окремих елементів, а саме внутрішньої 
та зовнішньої політики.

Зміст геополітичної безпеки розкривається у сучасній нау-
ковій літературі недостатньо. Окреслення поняття, джерел, 
предмета й основних законів геополітики дає змогу зрозуміти, 
що саме вона становить, отже, наблизитися до розуміння змісту 
геополітичної безпеки. Важливим елементом для осягнення 
змісту геополітичної безпеки є зміст сучасних світових циві-
лізацій, які являють собою уособлення найвищого щабля інте-
лектуального, духовного та світоглядного розвитку конкретної 
нації і водночас слугують джерелом наукового аналізу джерел 
походження й моделювання можливих загроз і небезпек націо-
нальній безпеці [9].

Досить цікава думка наводиться у роботі В. Шахова, в якій 
він досліджує національну безпеку з позиції взаємозв’язку 
з категорією «національний інтерес», підкреслюючи обста-
вину, що саме держава виступає головним суб’єктом захисту 
і реалізації національних інтересів. Крім того, ця категорія вра-
ховує участь держави у здійсненні інтересів громадянського 
суспільства, що забезпечує єдність прагнень громадянського 
суспільства і держави у цьому питанні [10, с. 48].

Висновки. У класичному розумінні національна безпека 
співвідноситься із загрозами військового характеру, можли-
вістю врятувати населення за виникнення нападу зовнішніх 
сил. З цієї причини ті державні органи, які несуть відповідаль-
ність за забезпечення національної безпеки, віддали перевагу 
у своїй діяльності збройним силам своєї країни та системам 
озброєння інших держав.

Серед загроз загальнонаціональної безпеки також немож-
ливо не відзначити прогресування сепаратистських, націона-
лістичних, політичних, релігійних та екстремістських проявів 
разом із проявами тероризму.

Всі названі загрози стосуються інтересів виживання людей, 
а саме національного суверенітету; недоторканності територій; 
конституційних прав та свобод; безпеки особистості та майна; 
наявності середовища для духовного, морального та матері-
ального вмісту; гармонії природного та антропогенного сере-
довища, тобто «інтереси нації» здатні захистити її та залишити 
недоторканним власний культурний код, розвиватися, відтво-
рювати людський ресурс, необхідний для забезпечення безпеки 
національної культури. Перераховані найбільш значні інтереси 
народів є найбільш стійкими компонентами системи націо-
нальної безпеки та потребують захисту держави та суспільства 
загалом.
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Dzhuraieva O. Theoretical and legal aspect of the 
function of ensuring the national security of the modern 
state

Summary. The article considers the problems of theory 
and practice of “national security” associated with the definition 
of the phenomenon “security” as a scientific category, its 
place in social systems in the state system as a variety 
of social systems. Using the dialectical and system-functional 
approaches, the author, on the basis of the theory of social 
systems and management theory, explores the main reason 
for the emergence of these problems in the theory of national 

security, which is associated with the lack of a comprehensive 
analysis of this phenomenon as a systemic phenomenon. 
Substantiates the need to define this phenomenon as an element, 
a function of a modern state and its integral element – a system 
of national security.

It has been established that a clearly defined well-
established doctrine of the national interests of the state and their 
hierarchical structure does not yet exist, and then the possibility 
of forming a unified strategy of state support for priority national 
interests, close coordination of all levels of national security 
within a unified doctrine of national security remains rather 
low. It is determined that the consideration of the phenomenon 
“security” on the basis of dialectics, the theory of social 
systems and social management shows that “security” is, first 
of all, a function of the social system and at the first stage of its 
implementation should serve as the basis for the formation 
of structural units of various social systems in accordance 
with the determination of their elements. Since the safety 
function is inherent in different social systems, from the point 
of view of the classification of functions, it refers to the type 
of general functions of social systems and is auxiliary relative 
to the main general control function. In addition, taking into 
account the target orientation of the security function, it can be 
internal and external in its implementation. Due to significant 
differences in social systems, the content of the “security” 
function and the processes of its implementation will also have 
differences.

It has been proven that only a clear formulation of national 
interests and goals and a correct response to threats and challenges 
will not be enough for the national security system to function 
normally and effectively. In this case, the state must have 
the capabilities to implement these national interests, and in 
the national security system, the most sensitive and weakest 
component is just such a component as these capabilities. 
Understanding the essence of the structural and functional 
components of the general system of ensuring national security 
contributes to the methodological substantiation of the tasks 
of ensuring national security, including the Ukrainian state.

Key words: security, national security function, national 
security system, social system, national interests.
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УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ  
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ 

ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню окремих 

аспектів процесу універсалізації прав і свобод людини, а 
також аналізу їхнього розвитку в інформаційній сфері на 
універсальному, регіональному та національному рівнях.

Приділено увагу процесу універсалізації прав людини 
в нормативній частині та інституційній і підкреслено, що 
штучне прискорення процесу універсалізації прав людини 
є неприпустимим через наявні особливості національного 
і регіонального розвитку.

Зазначено, що в процесі універсалізації відбувається 
становлення глобальної правової системи, в якій межі 
регулювання в різних сферах людської цивілізації, між 
міжнародним правом і національними правовими систе-
мами зникають. Фактично відбувається процес форму-
вання загальносвітової системи правових норм, що орга-
нізовує і забезпечує глобальну міждержавну взаємодію 
в різних сферах життя сучасного суспільства, в тому числі 
в інформаційній сфері.

У статті проаналізовано проблему впливу глобалізації 
на правовідносини в суспільстві і підкреслено, що процеси 
універсалізації права зачіпають усі сфери людської діяль-
ності. Існування сучасних суспільств пов’язано з встанов-
ленням таких цінностей, як права людини та інформати-
зація суспільства, які охопили всі сфери життя: культуру, 
релігію, науку, мораль, політику. Активний розвиток 
інформаційних технологій сприяє забезпеченню прав 
людини, підвищенню комфортності життя людей.

Досліджено питання про виникнення нової галузі між-
народного права в інформаційній сфері у працях вітчизня-
них вчених. Процес засвоєння людством ідей справедли-
вості, добра, загального блага у різних сферах суспільних 
відносин нормативно закріплюється не тільки в національ-
ному праві, а й на міжнародному рівні. Це зумовлює появу 
нової галузі – інформаційного права та міжнародного 
інформаційного права відповідно, а також появу стандар-
тів прав людини в інформаційній сфері.

Зроблено аналіз та узагальнення положень національ-
ного законодавства в інформаційній сфері. У результаті 
аналізу положень Конституції України зроблено висновок 
про неповну відповідність національного законодавства 
міжнародним нормам у забезпеченні інформаційних прав 
людини.

Ключові слова: європейський суд з прав людини, 
інформаційна сфера, правова глобалізація, правовий роз-
виток, права людини, універсалізація права.

Актуальність. У сучасних процесах стрімкого розвитку 
технологічного інструментарію забезпечення новітніх форм 
комунікації суспільства відбувається становлення глобаль-
ної правової системи, в якій міжнародне право і національні 

правові системи стають тісно взаємопов’язаними елементами 
єдиної ризоми, об’єктом регулювання якої є вся людська циві-
лізація. З іншого боку, вироблення єдиних та взаємоузгодже-
них механізмів реалізації та захисту прав і свобод людини на 
рівні національних правових систем має сприяти виявленню 
та реалізації найуспішніших правових інститутів у всьому світі 
з точки зору їхньої оптимальної корисності для регулювання 
суспільних відносин. Зазначені питання підкреслюють акту-
альність загальнотеоретичних досліджень процесів універсалі-
зації у правовій та інформаційних сферах.

Наукові розробки. Слід зазначити, що окремі теоретичні 
аспекти, пов’язані з універсалізацією прав людини, розвит-
ком прав людини в інформаційній сфері, висвітлені у працях 
таких вчених, як: В. Буник, Л. О. Васечко, О. Г. Данильян, 
В. В. Дудченко, В. В. Завальнюк, Д. Д. Пеца, В. П. Талимон-
чик, В. Я. Тацій та ін. Однак комплексне дослідження процесу 
універсалізації прав і свобод людини в інформаційній сфері, 
закріплення та утвердження інформаційних прав людини зали-
шається досить актуальним та своєчасним.

Мета статті – дослідити окремі аспекти універсалізації 
прав і свобод людини в інформаційній сфері як складника пра-
вового розвитку.

Основний зміст. Не викликає сумніву, що процеси універ-
салізації у правовій сфері відбуваються під впливом глобаліза-
ції. У свою чергу, правову глобалізацію слід розуміти як процес 
формування загальносвітової системи правових норм, що орга-
нізовують і забезпечують глобальну міждержавну взаємодію 
в різних сферах життя сучасного суспільства.

З іншого боку, запорукою перспективного розвитку зазна-
чених процесів є високий рівень ефективності законодавства, 
в якому закріплюються і вихідні положення, і процедури їх реа-
лізації та забезпечення.

Зокрема, В. В. Завальнюк зазначає, що «вимоги сучасного 
світу обумовлюють перегляд уявлень людей про право. Перш за 
все, виникає необхідність усвідомлення, що саме людина є дже-
релом права, основним його носієм, а забезпечення інтересів 
і потреб людини є головним призначенням права, виміром його 
ефективності. Ефективність норм законодавства значною мірою 
залежить від того, наскільки вони відображають властивості 
людської природи, у т. ч. ті, що мають своїм джерелом націо-
нальний менталітет. Найважливішим фактором ефективності 
норм законодавства є їх антропологічна адекватність, тобто від-
повідність основних властивостей людини її головним потребам. 
Гармонізація, взаємна адаптація норм законодавства і психіки 
людини, її ідеалів, потреб і очікувань також слугує важливим 
фактором ефективності норм права» [1, с. 43].
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Погоджуючись із високою роллю людини у процесах ство-
рення права, слід звернути увагу й на те, що однією з найхарак-
терніших рис суспільства є комунікація. Зазначене зумовлює 
високу роль інформаційної сфери у сучасних процесах пра-
вової глобалізації. Більш того, наявність у державі належних 
гарантій прав і свобод людини в інформаційній сфері вказує на 
те, що така держава є демократичною, соціальною, правовою 
та сучасною.

Досліджуючи проблему впливу глобалізації на правовід-
носини в суспільстві, необхідно підкреслити, що процеси уні-
версалізації права зачіпають усі сфери людської діяльності. Як 
зазначають О. Г. Данильян та В. Я. Тацій, «глобалізація права 
часто вимагає переоцінки багатьох компонентів національного 
правового надбання, щоб зробити правове регулювання деяких 
питань більш актуальним і не створювати перешкод для інте-
грації в регіональні та універсальні міжнародні організації» 
[2, р. 582].

Універсалізація належить до напрямів глобалізації разом із 
поляризацією й інтеграцією, що характеризує розвиток людини 
і мереж, груп та сфер ідентичного в одній розширеній мережі 
соціальних і політичних зв’язків. Цей процес характеризується 
постійною інтенсифікацією феноменів універсалізації, поляри-
зації та інтеграції і закріплений на комунікаційному і техніч-
ному рівнях [3, с. 210].

Універсалізація – це своєрідний процес вивчення, запози-
чення, пропагування, відкриття нового, навіть насаджування 
тих ідей, принципів і цінностей, котрі стали ключовими у від-
повідний період історії. Функціонування сучасних суспільств 
значною мірою визначається такими цінностями, як права 
людини, соціальний капітал, культура, інформатизація, гло-
бальна політика тощо. Водночас інформаційна глобалізація 
охопила всі сфери життя – культуру, релігію, науку, мораль, 
політику. Використання Інтернету, активний розвиток інфор-
маційних технологій сприяють забезпеченню прав людини, 
підвищенню комфортності життя людей.

Очевидним є те, що, з одного боку, процес універсалізації 
прав людини як у нормативній, так і в інституційній частині має 
місце. З іншого – штучне прискорення цього процесу є непри-
пустимим через усе ще наявні сьогодні особливості локальних 
і регіональних цивілізаційних середовищ [4, с. 28-29].

Згідно з ученням всесвітньо відомого українського нау-
ковця В. І. Вернадського (1863–1945) про ноосферу («ноос» 
грецькою означає «розум», «дух»), відбувається поетапний 
перехід «біосфери» в «ноосферу». Учений виділяє техносферу, 
енергосферу та інфосферу, в останній головну роль відігра-
ють інформація та інформаційні технології [5]. Питання про 
виникнення нової галузі міжнародного права в інформаційній 
сфері розглядав видатний український юрист-міжнародник 
В. М. Корецький у 20-х роках XX століття, відзначаючи, що 
активний розвиток засобів зв’язку неминуче призведе до появи 
«електричного права» [6].

Прогрес науки і техніки, особливо у другій половині ХХ ст., 
набув планетарного масштабу. Відстань між країнами і конти-
нентами мінімально скоротилася. Мільйони і мільярди людей 
на планеті користуються однією і тією ж інформацією. З роз-
витком науково-технічного прогресу стало можливим і невер-
бальне, віддалене спілкування за допомогою передачі інфор-
мації комунікаційними засобами. Поряд із цим розвивалися 
і засоби фіксації інформації, що було необхідним для її пере-

дачі та зберігання. Сучасний процес спілкування, опосередко-
ваний засобами зв’язку, змістом якого є впорядкована певним 
чином інформація, є інформаційною комунікацією, в ході якої 
відбувається передача інформаційних повідомлень. Універсалі-
зація – процес засвоєння людством позитивних ідей справедли-
вості, добра, загального блага у різних сферах суспільних від-
носин; згодом їх закріпили нормативно у національному праві 
й на міжнародному рівні [7].

Універсалізація прав і свобод людини сприяє тому, що фор-
мується глобальна система взаємозалежності, набуває сили 
процес, який генерує трансконтинентальні й міжрегіональні 
потоки в інформаційній сфері. Інформаційна сфера чинить 
значний вплив на життєдіяльність людей. А виникнення 
і розвиток інформаційних відносин створює нову структуру – 
інформаційне суспільство на універсальному і регіональному 
рівнях [8, с. 22].

Важливо з правової точки зору охарактеризувати особли-
вості розвитку прав людини в інформаційній сфері як предмета 
національного та міжнародно-правового регулювання.

Найбільш істотними тенденціями універсалізації прав і сво-
бод людини в інформаційній сфері є розширення і поглиблення 
правового регулювання і поява нової галузі – інформаційного 
права в межах національної правової системи, та в міжнарод-
ному праві – міжнародного інформаційного права, а також 
встановлення стандартів прав людини в інформаційній сфері. 
Навіть простий факт обміну інформацією в соціальних мере-
жах онлайн посилює усвідомлення належності людини до гло-
бального суспільства.

Визнанням досягнень в інформаційній сфері та підтвер-
дженням значення її впливу на розвиток людства та міжна-
родних відносин є прийняття резолюції 60/252 Генеральною 
Асамблеєю ООН [9] та проголошення 17 травня Міжнародним 
днем інформаційного суспільства.

На універсальному рівні процес вироблення принципів 
інформаційного права набирає обертів, його рушієм виступає 
розвиток глобального інформаційного суспільства. Ця діяль-
ність здійснюється під егідою ООН та її органів. Так, Конфе-
ренція в Мадриді в 1932 р. ознаменувала новий позитивний 
крок на шляху міжнародного регулювання зв’язку. Найбільш 
значущим рішенням, прийнятим на цій конференції, було ство-
рення міжнародної організації – Міжнародного союзу елек-
трозв’язку. Крім того, була укладена Міжнародна конвенція 
електрозв’язку, яка включила в себе принципи, що є спільними 
для телеграфного, телефонного та радіозв’язку. У 1947 р. Між-
народний союз електрозв’язку став спеціалізованою організа-
цією ООН. У грудні 2012 р. в Женеві відбулася Всесвітня кон-
ференція електрозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, 
на якій була ухвалена нова редакція Регламенту міжнародного 
електрозв’язку.

Міжнародне співробітництво в інформаційній сфері є прі-
оритетним в ЮНЕСКО. Так, міжнародна програма розвитку 
ЮНЕСКО є інституційним механізмом здійснення нової стра-
тегії у сфері комунікації. Крім того, слід згадати й про інші про-
грами ЮНЕСКО: «Інформаційне суспільство для всіх» 1996 р., 
«На шляху до комунікаційного та інформаційного суспільства» 
2001 р., «Інформація для всіх» 2000 р. та ін., а також Рекоменда-
ція ЮНЕСКО «Про розвиток та використання багатомовності 
та загальний доступ до кіберпростору» 2003 р. Організація 
закликає держави сприяти створенню та обробці освітнього, 
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культурного та наукового контенту в цифровому форматі, а 
також доступу до цього контенту для того, щоб усі культури 
мали можливість для самовираження та доступу до кіберпро-
стору усіма мовами [10]. «Хартія про збереження цифрового 
надбання», прийнята разом із вищезазначеною Рекомендацією 
у 2003 р. на 32-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 
у Парижі, визначає цифрове надбання як «унікальні ресурси 
людських знань та форм вираження» [11].

Розвиток міжнародно-правового регулювання інформацій-
ної сфери, а з нею і процес універсалізації прав людини в цій 
сфері відбувається й на регіональному рівні. Так, наприклад, 
можна зазначити активу правотворчу діяльність Ради Європи 
та прийняття ряду договорів в інформаційній сфері: Конвен-
ції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р., 
Європейської угоди про обмін програмами телевізійних філь-
мів 1958 р., Європейської угоди про запобігання радіомовленню 
зі станцій, що знаходяться за межами національної території 
1963 р., Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 
обробкою персональних даних 1981 р., Конвенції Ради Європи 
про транскордонне телебачення 1989 р., Конвенції про захист 
європейської культурної спадщини у формі аудіо та відеотворів 
2001 р.. Європейської конвенції про правовий захист послуг, 
що базуються на або складаються з умовного доступу 2001 р., 
Конвенції про кіберзлочинність 2001 р. та ін.

Спостерігається розвиток міжнародного інформаційного 
права як наслідок розвитку інформаційної сфери та глобаль-
ного інформаційного суспільства. Це супроводжується фор-
муванням певного переліку інформаційних прав людини, які 
доповнюють наявну систему загальновизнаних прав і свобод 
людини, тим самим розвиваючи національне розуміння прав 
і свобод людини і громадянина. Яскравим прикладом серед 
таких прав є право на захист персональних даних, право на 
доступ в Інтернет, право на доступ до інформації, право на 
комунікацію, свобода думки, слова, масової інформації, право 
інтелектуальної власності щодо інформації, право власності на 
інформаційні ресурси.

Проведений огляд міжнародно-правових джерел на універ-
сальному і регіональному рівнях характеризує розвиток та акти-
візацію процесу універсалізації прав людини в інформаційній 
сфері; дає уявлення про перелік тих самих прав і свобод в інфор-
маційній сфері, які виступають ядром до універсалізації.

Важливість універсалізації прав людини в інформаційній 
сфері для України проявляється в розумінні сутності держав-
ного суверенітету в умовах транснаціонального характеру 
інфокомунікації та використання існуючої на національному 
та глобальному рівнях інформаційної інфраструктури.

Говорячи про процеси універсалізації прав і свобод людини 
в інформаційній сфері, варто також підкреслити, що прин-
цип національного суверенітету не перешкоджає широкому 
та ефективному захисту основних прав людини та розповсю-
дженню інформації. Особа, яка тепер володіє універсальними 
правами незалежно від держави, де вона знаходиться, стає 
об’єктом занепокоєння для міжнародного співтовариства. 
Увагу необхідно звернути на поширення демократії та прав 
людини у всьому світі. Універсалізація прав людини має на меті 
забезпечити індивідуальні права та гарантії будь-якої особи на 
будь-якій території, що охороняється міжнародним співтовари-
ством [12, р. 115]. У цьому відношенні зміцнення міжнарод-
ної системи прав людини в інформаційній сфері є необхідним 

та доцільним, оскільки потік ідей та інформації сьогодні є гло-
бальним.

Проаналізуємо деякі положення національного законодав-
ства щодо закріплення та реалізації прав громадян в інфор-
маційній сфері. У Законі України «Про інформацію» 2011 р. 
визначено поняття інформації, інформаційної сфери та інфор-
маційних відносин. Закон регулює відносини щодо створення, 
збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 
охорони, захисту інформації [13].

Україна прийняла в 2006 р. Закон України «Про телеба-
чення та радіомовлення» [14], а згодом ратифікувала Євро-
пейську Конвенцію про транскордонне телебачення 1989 р. 
У статті 4 цієї угоди «Свобода прийому та ретрансляції» зазна-
чається, що сторони забезпечують свободу самовираження 
й інформації відповідно до статті 10 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, гарантують свободу 
прийому й не обмежують ретрансляцію на своїх територіях 
програмних послуг, які відповідають умовам цієї Конвенції 
[15]. Відповідно до статті 9 Конституції України Міжнародна 
конвенція про використання радіомовлення в інтересах миру 
є частиною національного законодавства України.

Аналізуючи положення Конституції України, можна зазна-
чити часткову невідповідність міжнародним нормам в інформа-
ційній сфері, що в принципі впливає на захист та забезпечення 
інформаційних прав людини. Так, наприклад, національне зако-
нодавство України, у тому числі Конституція, неповною мірою 
та не досить конкретно закріплює інформаційні права людини 
онлайн, способи їх захисту та відновлення у разі порушення.

Відповідно до статті 1 Європейської Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 
1950 р., Україна як її учасниця гарантує кожному, хто перебуває 
під її юрисдикцією, права і свободи, передбачені Конвенцією. 
Стаття 10 Конвенції гарантує кожному право на свободу вира-
ження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх 
поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втру-
чання органів державної влади і незалежно від кордонів. Проте 
здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками 
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умо-
вам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необ-
хідними в демократичному суспільстві в інтересах національ-
ної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, 
для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здо-
ров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для 
запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для 
підтримання авторитету і безсторонності суду. Європейський 
суд з прав людини у своїй практиці підтвердив певну свободу 
держав у вирішенні питання про необхідність обмеження права 
на свободу вираження поглядів. Проте необхідність обмеження 
мусить бути переконливо обґрунтована нагальною потребою 
і передбачена національним законодавством [16]. Положення 
статей 32 і 34 чинної редакції Конституції не відповідають за 
нормативним змістом положенням статті 10 Європейської Кон-
венції про захист прав людини та основоположних свобод.

У статті 34 Конституції закріплюється лише таємниця 
комунікації, проте саме право на комунікацію не згадується. 
Це право є вкрай важливим з огляду на реалії сьогодення – це 
зазначив Європейський Суд з прав людини у справі «Йлдирим 
проти Туреччини», стверджуючи, що «право безперешкодного 
доступу до Інтернету слід також визнати» [17].
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Висновки. Універсалізація та уніфікація національного 
законодавства не повинні перешкоджати дотриманню, реа-
лізації, захисту принципів демократії та участі суспільства 
в управлінні державними справами. У Конституції Укра-
їни має бути визнана як свобода доступу до інформації, 
так і свобода комунікації, формулювання обмежень якої 
повинно чітко відповідати частині другій статті 10 Європей-
ської Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод.

Універсалізація позначається на індивідуальності, диктує 
свої цінності, потреби та шляхи її досягнення. Еволюція люд-
ства супроводжується розвитком інформаційної сфери, а стан її 
розвитку визначає рівень розвиненості цивілізації, всього сві-
тового співтовариства, континентів, регіонів чи окремо взятих 
країн.

Отже, незважаючи на загальновизнану значимість і цін-
ність універсального каталогу прав і свобод людини і загальні 
правові принципи, говорити про реальну дію єдиних стандар-
тів у світовому масштабі у сфері забезпечення інформаційних 
прав людини передчасно. Для цього держави мають визнати, 
що права людини є універсальними і що вони просто мають 
виконувати свої зобов’язання по відношенню до людини і гро-
мадянина, що, у свою чергу, є безумовною запорукою подаль-
шого правого розвитку.

Література:
1. Завальнюк В.В. Ефективність права: антропологічний та євроін-

теграційний аспекти. Lex Portus. 2017. № 1. С. 39-49.
2. Tatsiy V. Y., Danilyan O. G. The impact of globalization processes on 

the legal sphere. Amazonia Investiga. 2019. № 8(22). Р. 580-586.
3. Буник В. Універсалізація: суть і головні ознаки. Вісник Львів-

ського університету. Серія «Філос.-політолог. студії». 
2014. Вип. 5. С. 210-219.

4. Пеца Д. Д. Проблеми універсалізації прав людини в умовах гло-
балізації: окремі аспекти. Науковий вісник Ужгородського націо-
нального університету. 2015. Випуск 31. Том 1. С. 27–29.

5. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / отв. ред. 
А. Л. Яншин. Москва : Наука, 1991. 270 с.

6. Корецкий В. М. Избранные труды : в 2 кн. Кн. 1 / редкол. 
В. Н. Денисов. Киев : Наук. думка, 1989. 340 c.

7. Васечко Л. О. Еволюція прав людини під впливом процесу  
глобалізації. Форум права. 2010. № 4. С. 121–126.

8. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б.  
Інформаційне суспільство: управління, право, техноло-
гії, безпека : навчальний посібник. Київ : ННІПСК КНУВС,  
2009. 60 с.

9. Resolution 60/252 World Summit on the Information Society, UNGA, 
2006. URL: http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/res60-252.aspx (дата 
звернення: 13.11.2021).

10. Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilin-
gualism and Universal Access to Cyberspace / Records of the General 
Conference 32nd Session Paris, 29 September to 17 October 2003,  
Volume 1, Resolutions. Paris, 2004. P. 70-74. URL: http:// 
portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17717&URL_DO=DO_TOP-
IC&URL_SECTION=201.html (дата звернення: 13.11.2021).

11. Charter on the Preservation of Digital Heritage / Records of the 
General Conference 32nd Session Paris, 29 September to 17 Octo-
ber 2003, Volume 1, Resolutions. Paris, 2004. P. 74-77. URL: http:// 
portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17717&URL_DO=DO_TOP-
IC&URL_SECTION=201.html (дата звернення: 13.11.2021).

12. André Luiz Siciliano. The role of the universalization of human rights 
and migration in the formation of a new global governance. SUR – 
International Journal On Human Rights. 2012. V. 9, № 16. P. 109–125.

13. Про інформацію : Закон України від 13.01.2011 р. № 2938-VI. 
Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 313.

14. Про телебачення та радіомовлення : Закон України від 
12.01.2006 р. № 3317–IV. Відомості Верховної Ради України.  
2006. № 18. Ст. 155.

15. European Convention on Transfrontier Television, CETS No. 132. 
Strasbourg, 1989. URL: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/
ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG (дата звернення: 13.11.2021).

16. Autronic AG v. Switzerland. 1990. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ 
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57630 (дата звернення: 
13.11.2021).

17. Ahmet Yıldırım v. Turkey. 2012. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/
fra/pages/search.aspx?i=001-115705 (дата звернення: 13.11.2021).

Pasechnyk O. Universalization of human rights 
and freedoms in the information sphere as one of the 
components of legal development

Summary. The article is devoted to the study of certain aspects 
of the process of universalization of human rights and freedoms, as 
well as the analysis of their development in the information sphere 
at the universal, regional and national levels.

Attention is paid to the process of universalization of human 
rights in the normative and institutional part and it is emphasized 
that the artificial acceleration of the process of universalization 
of human rights is unacceptable due to the existing peculiarities 
of national and regional development.

It is noted that in the process of universalization there is 
a formation of a global legal system in which the boundaries 
of regulation, in various spheres of human civilization, between 
international law and national legal systems disappear. In fact, 
there is a process of formation of a global system of legal norms, 
which organizes and provides global interstate cooperation 
in various spheres of life of modern society, including in 
the information sphere.

The article analyzes the problem of the impact 
of globalization on legal relations in society and highlights 
that the processes of universalization of law affect all areas 
of human activity. The existence of modern societies is 
associated with the establishment of such values as human rights 
and informatization of society, which covered all spheres of life: 
culture, religion, science, morality, politics. Active development 
of information technologies contributes to ensuring human rights, 
increasing the comfort of people’s lives.

The question of the emergence of a new branch 
of international law in the field of information in 
the works of domestic scholars has been studied. The process 
of assimilation by humanity of the ideas of justice, good, 
common good in various spheres of public relations is 
normatively enshrined not only in national law but also 
at the international level. This leads to the emergence of a new 
industry – information law and international information law, 
respectively; and also causes the emergence of human rights 
standards in the information sphere.

An analysis and generalization of the provisions of national 
legislation in the field of information. When analyzing 
the provisions of the Constitution of Ukraine, a conclusion was 
made about the incomplete compliance of national legislation 
with international norms in ensuring information human rights.

Key words: European Court of Human Rights, information 
sphere, legal globalization, legal development, human rights, 
universalization of law.
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АВСТРІЙСЬКИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 1811 Р.  
ТА ЙОГО РОЛЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ  

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛИЧИНІ
Анотація. Розглянуто роль і місце Австрійського 

цивільного кодексу 1811 р. та його вплив на розвиток 
і функціонування цивільно-правових відносин на прикладі 
західноукраїнських земель (Галичини).

У статті аналізуються передумови створення Кодексу, 
роль цивільного права Німеччини, австрійських норма-
тивно-правових актів, римського права та звичаєвого 
права, а також Французького кодексу Наполеона.

Висвітлені як позитивні, так і негативні аспекти 
розвитку цивільно-правових відносин на українських 
землях. Зосереджена увага на соціально-політичному, 
правовому, економічному стані українського народу, що 
входив до складу Австрійської, а згодом Австро-Угорської  
імперії.

Уся державно-адміністративна правова система 
Австрійської імперії була побудована на тому, щоб три-
мати Галичину в стані економічної відсталості і приректи 
її на становище аграрно-сировинного придатку імперії.

Серед важливих чинників підкорення та експлуатації 
українців, що входили до складу Австрійської імперії, 
було право та нормативно-правові акти, що закріплювали 
та «узаконювали» соціально-правовий, економічний стан 
українського народу, серед яких суттєву роль відігравав 
Австрійський цивільний кодекс 1811 р.

Цивільний кодекс 1811 р. був вигідний насамперед 
польським поміщикам, які в Галичині нещадно експлуа-
тували українських селян та робітників. Окрім того, помі-
щики залишалися власниками землі. Лише наприкінці 
XVIII ст. землі почали обкладатись податками, але для 
селянина це означало, що за невелику земельну ділянку 
йому доводилось платити досить високий податок.

У статті зроблено акцент на необхідності всебічного 
вивчення історичного минулого України, що надає мож-
ливість не тільки озброювати особливо молоде покоління 
знаннями, але й формувати в нього національну свідо-
мість, науковий світогляд і патріотизм.

Не слід забувати, що і в XXI ст. в нових історичних 
умовах як на Сході, так і на Заході деякі політичні анти-
українські сили та їхні лідери виношують ідеї щодо роз-
членування і приєднання українських земель до своїх 
територій, наголошуючи на тому, що «історично» вони 
перебували у складі Польщі, Румунії, Росії та Угорщини. 
Яскравим підтвердженням цих політико-стратегічних 
ідей є агресія Російської Федерації та анексія законних 
територій України та ведення гібридної війни на сході 
України.

Ключові слова: Австро-Угорська імперія, Галичина, 
народ, українські землі, політика, цивільне право, кодекс, 
соціальний стан.

Постановка проблеми. Складні суперечливі процеси, які 
відбуваються в сучасному соціумі у всіх його сферах, вимагає 
не тільки глибокого наукового аналізу, але й скрупульозного 
вивчення минулого. «Чим міцніші зв’язки з минулим, його 
засвоєння суспільством, тим вищий рівень свідомості народу» 
[1, c. 4].

Вивчаючи минуле України, ми отримуємо історико-правову 
інформацію. Творчий аналіз історико-правового досвіду, який 
багатий на паралелі й аналогії, можуть взяти на озброєння як 
вітчизняна юридична правова наука, так і практика. Як слушно 
зазначає В. Кульчицький, в умовах розбудови і розвитку Укра-
їни зростає значення досліджень історії державності і права. 
Особливо це стосується тих проблем, висвітлення яких спри-
ятиме процесу державотворення в Україні. «Адже врахування 
досвіду минулого дасть змогу не тільки уникнути повторення 
помилок, але й обрати найоптимальніші шляхи розвитку укра-
їнського суспільства» [2, с. 4].

Вивчаючи минуле нашої держави, важливо глибоко і об’єк-
тивно переосмислити як позитивні, так і негативні чинники 
державотворення і правотворення, формування та функціону-
вання правових інститутів, серед яких істотне місце посідає 
цивільне право.

Аналіз цивільно-правових відносин на західноукраїнських 
землях, які входили до складу Австрійської, а згодом Австро-
Угорської імперії, сприятиме не тільки вивченню минулого, але 
й умілого використання позитивного досвіду в наш час.

У цьому аспекті значний інтерес становить аналіз Австрій-
ського цивільного кодексу 1811 р. та його впливу на розвиток 
і функціонування цивільно-правових відносин на Галичині.

Деякі аспекти Австрійського цивільного кодексу 
1811 року аналізували представники Львівської науково-прав-
ничої школи – С. Дністрянський, О. Огоновський, П. Стебель-
ський та ін. Серед сучасних вітчизняних істориків держави 
і права свій внесок в аналіз проблеми здійснили І. Бойко, 
В. Гончаренко, П. Захарченко, В. Кульчицький, П. Музиченко, 
М. Никифорак, Н. Панич, В. Рубаник, І. Терлюк, Б. Тищик, 
А. Ткач та ін.

Віддаючи належне вищевказаним вченим, слід зазначити, 
що ця проблема в її філософсько-правовому, історико-держав-
ному, морально-психологічному аспектах вимагає нових твор-
чих досліджень.

Метою статті є аналіз Австрійського цивільного кодексу 
1811 р. та його ролі і місця у функціонуванні цивільно-право-
вих відносин на території Галичини.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Після падіння 
Київської Русі та Галицько-Волинської держави українські 
землі були захоплені більш сильними та агресивними сусі-
дами – Польщею, Литвою, Угорщиною, а згодом і Росією.

Після першого поділу Польщі, який у 1722 р. здійснили 
Австрія, Пруссія та Росія, більшість українських земель увійшли 
до Австрійської імперії, у тому числі і Галичина, яка була однією 
з найбільших за територією та кількістю населення і володіла 
значними економічно-природніми ресурсами. Австрійський уряд 
«відводив їй роль сировинного придатку та забезпечення сіль-
ськогосподарською продукцією імперії» [3, c. 73].

До складу Австрії було приєднано «значну частину пред-
ковічних західноукраїнських земель, площею понад 70 тис. км. 
кв. із населенням 3,5 млн. осіб, з яких 2,4 млн. становили укра-
їнці. Інша частина предковічних східноукраїнських земель 
перебувала у складі Російської імперії з українським населен-
ням 8,2 млн. осіб» [4, c. 43].

От що писав своїй матері, імператриці Марії Терезії, її син, 
майбутній імператор Австро-Угорщини Йосиф II, який подоро-
жував Галичиною 1774 року: «Вона (Галичина) має переваги 
перед усіма провінціями Австрійської монархії. Незрівнена 
родючість землі, багате і розвинуте тваринництво, численні 
села, працьовите населення, переконався і стверджую, що 
тут перевагу має українське населення, польською є тільки 
шляхта» [4, c. 44].

Австрійська влада, зазначає І. Бойко, розглядала Україну 
«джерелом поповнення державної скарбниці, дешевої робочої 
сили та новобранців для австрійської армії, а також буферною 
зоною з Російською імперією» [4, c. 44].

Як справедливо вказує В. Осеченський, між австрійською 
імперією, з одного боку, і Галичиною – з другого, були на «ділі 
відносинами промислово-розвиненої метрополії, яка висмок-
тувала всі соки з Галичини» [5, c. 30].

У західноукраїнських землях – у Галичині, на Буковині 
та Закарпатті – була найнижча заробітна плата і найдовший 
робочий день – від 10 до 12 годин, а нерідко – 14–16 годин на 
добу. На низькому рівні знаходилась охорона здоров’я та праці, 
рівень освіти та інші проблеми.

«Австрійське законодавство, – зазначають В. Кульчицький 
і Б. Тищик, – майже півтора століття діяло у Галичині. За його 
допомогою австрійські правлячі кола через відповідні органи 
державного апарату, насамперед суд та прокуратура, забезпечу-
вали собі панування на західноукраїнських землях» [6, c. 145].

Галичина лише формально залишалась австрійською про-
вінцією з австрійською конституцією, австрійськими законами, 
австрійським правосуддям і адміністрацією, насправді ж «все 
управління краєм, здійснення правосуддя і представництво 
краю перейшли до рук шляхтичів, які, обійшовши конститу-
ційні закони, запровадили в Галичині порядки терору, хабар-
ництва і прямого насильства» [7, c. 33-34].

Яскравим прикладом гноблення українців Галичини була 
«відсутність українських адвокатів звертатися за захистом своїї 
прав до суду, суддями були лише представники шляхетського 
стану» [8, c. 98].

«На всіх загарбаних насильницьким шляхом терито-
ріях України ці держави-окупанти, – зазначають Н. Тищик 
та І. Новосядло, – придушували національно-визвольний рух 
українського населення, будь-які прагнення до відновлення 
державної незалежності та соборності України» [9, c. 52].

Соціально-економічні, політико-правові процеси, які відбу-
валися в першій половині XIX ст. в Європі, зокрема в Австрії, 
найбільш багатонаціональній, зі значною кількістю суб’єктів 
права, вимагали активних дій щодо прийняття нового цивіль-
ного кодексу.

Про причини підготовки і видання австрійського кодексу 
1811 р. відомий вітчизняний правник С. Дністрянський писав: 
«Ця праця була дуже актуальна й неминуча. Тодішнє право 
характеризувалось великою кількістю партикулярних правних 
постанов, що вічно змінювались, а пануюче тоді римське право 
не відповідало постійним змінам в економічних і соціальних 
відносинах» [10, с. 18].

У більшості європейських держав того періоду, в тому 
числі і в Австрії, правова система базувалась на романо-гер-
манських правових принципах та нормах. Величезний вплив 
мало також римське право. Його положення, як вказує І. Бойко, 
мали «позитивний вплив на розвиток правових систем багатьох 
держав Європи» [11, c. 323]. Як зауважує Є. Орач, воно багато 
століть зберігало свою значущість і практичну цінність, внаслі-
док чого «стало базовим материнським правом для майже всіх 
європейських правових систем, зокрема романо-германської 
системи права» [12, c. 4].

Подальший розвиток соціально-економічних, політико-
правових відносин підштовхував австрійські правлячі кола до 
створення нових цивільних, цивільно-процесуальних та кримі-
нальних нормативно-правових актів. Слід зазначити, що з цією 
метою в Австрійській імперії за часів правління Марії-Терезії 
проводиться активна робота для вироблення «точного і єдиного 
для всієї Австрії цивільного права» [13, c. 18].

У 1772 р. було прийнято рішення переробити Терезіан-
ський кодекс в аспекті його більшої чіткості, ясності, доступ-
ності та лаконічності.

В основу кодексу 1811 р. було покладено «принципи рим-
ського права, французькі нормативні акти, а також правові зви-
чаї. Кодекс замінив понад 14 000 законодавчих актів, прийнятих 
у попередні роки революційними урядами Франції наприкінці 
XVIII ст.» [14, c. 47].

Суттєвий вплив на Цивільний кодекс 1811 р. мав Цивільний 
кодекс Франції, ініціатором і безпосереднім його учасником 
був сам Наполеон Бонапарт. Наполеонівський кодекс базувався 
на основних принципах римського права, а також на французь-
ких нормативно-правових актах та правових звичаях.

Кодекс Наполеона, зазначають Б. Тищик та І. Бойко, «виріз-
нявся стрункістю викладу, чіткістю трактувань основних 
понять та інститутів цивільного права, стислістю юридичних 
дефініцій» [15, c. 348]. Більшість статей цього кодексу було 
викладено коротко, зрозумілою мовою. Кодекс Наполеона був 
«результатом найвдалішої в історії юриспруденції спроби ква-
ліфікувати цивільне право. Про феноменальний вплив кодексу 
свідчить факт його широкої рецепції у всьому світі. Протягом 
двохсотлітнього існування кодексу понад 70 країн або майже 
повністю скопіювали його, або взяли за основу більшість з його 
ключових положень [16, c. 369–371].

Після входження Галичини до складу Австрійської імперії, 
починаючи з 1772 р., вона запроваджує на західноукраїнських 
землях своє законодавство. Офіційним виданням австрійської 
монархії, в якому друкувалися австрійські закони, був «Імпер-
ський лист законів» (Reich-Gesetz-Blatt), а в Галичині такі ж 
функції виконував «Загальний вісник місцевих законів».
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У 1785 р. була складена перша частина кодексу, яку імпера-
тор Йосиф II затвердив декретом 1 листопада 1786 р.

У цьому документі сформульовані права осіб у п’яти роз-
ділах: 1) про закони; 2) про права підданих взагалі; 3) про 
права подружжя; 4) про права батьків і дітей; 5) про права сиріт 
та інших, не здатних керувати своїми справами [13, c. 18].

У 1787 р. було затверджено другу і третю частини Терезі-
анського кодексу, який був того ж року введений в Галичині. 
Укладення нового цивільного кодексу Австрійської імперії 
завершилось у 1796 р. Декретом від 8 вересня 1797 року він 
був введений у Східній Галичині, яка була в основному засе-
лена українцями.

Таким чином, на території як Західної, так і Східної Гали-
чини польське феодальне право було скасоване, а сам Кодекс 
став основою для подальшого розвитку та вдосконалення 
австрійського цивільного законодавства.

Робота над кодексом проводилась починаючи з 1801 р., 
а була завершена в 1810 р. Його було схвалено патентом від 
1 червня 1811 р. та оприлюднено Придворним патентом від 
13 липня 1811 р. Було оголошено: «Його Величність вважають, 
що вони не можуть визнати жодного особливого права чи ста-
тутів для окремих провінцій, функціонуючих поряд із загаль-
ним Цивільним кодексом» [14, c. 48].

Австрійський Цивільний кодекс (Allgemeines burgerli-
ches Gesetzbuch – ABGB) був введений у дію. Раніше існуюче 
«загальне приватне право (перейняте римське право, йозефін-
ський і західногалицький кодекси, провінційні статути і звича-
єве право) скасували» [13, c. 18].

Цивільний кодекс 1811 р. складався з 3-х частин, які поді-
лялися на 1502 статті. Перша (ст. 15–184) була присвячена 
особистим правам, друга (ст. 285–1341) – речовим, а третя  
(ст. 1342–1502) містила спільні норми щодо особистих і речо-
вих прав [13, c. 18].

Галичина стала своєрідним полігоном, місцем випробу-
вання нових законів, чинність яких відтак поширювалася й на 
інші австрійські провінції.

Згідно з Кодексом, кожна особа володіла правом власно-
сті і могла вільно розпоряджатися своєю власністю (майном). 
Вона мала право власну річ «знищити, віддати іншим повністю 
або частково або відмовитись від речі безумовно, тобто поки-
нути її» [17, c. 341].

Предметом права володіння були усі тілесні чи безтілесні 
речі, які перебували у цивільно-правовому обороті. Володіння 
вважалось законним, якщо воно ґрунтувалось на відповід-
ному правовому акті. Інакше володіння визнавалось неза-
конним. Згідно з кодексом кожна особа, яка набувала права 
власності, вносилась до спеціальних державних книг. Це нази-
валось «інтабуляцією, або іпотечним записом. Державні книги, 
в які вносились записи про набуття, обмеження чи припинення 
речових прав, поділялись на іпотечні, ленні, ґрунтовні, міські 
та гірничі» [11, c.278].

Суттєве місце в Австрійському цивільному кодексі 
1814 р. займало зобов’язальне право. Кодекс передбачав широ-
кий спектр цивільно-правових договорів купівлі-продажі, 
позики, дарування, зберігання, найму.

Значна увага приділялася сімейному та спадковому праву. 
У статтях цього кодексу насамперед акцентувалась увага на 
створенні міцної сім’ї, коли дві особи пов’язані шлюбним дого-
вором і виявили свою волю жити разом, ростити, виховувати 

дітей, взаємно один одному допомагати. Закон забороняв укла-
дати шлюб між особами християнської та не християнської 
віри, а також між близькими родичами. Головою сім’ї був чоло-
вік, який зобов’язаний був забезпечувати сім’ю та її захищати.

Батьки повинні були турбуватись про утримання дітей, роз-
вивати їхні фізичні та духовні сили і, навчаючи релігії та нада-
ючи інших знань, закласти основу для їхнього майбутнього 
благополуччя.

У Цивільному кодексі 1811 р. значна увага приділялась 
праву власності, (речовому), зобов’язальному, сімейно-спад-
ковому праву. Серед основних речових прав, згідно з кодек-
сом, були право власності, право володіння, право на заставу, 
а також сервітути.

Цивільний кодекс Австрійської монархії 1811 р. був кодек-
сом природного права. Слід зауважити, що, окрім Цивільного 
кодексу 1811 р., зокрема, в Галичині і в Буковині діяли окремі 
цивільні закони, які сприяли ефективному правовому регулю-
ванню цивільних відносин.

Вкажемо й на те, що цей кодекс закріплював і захищав 
насамперед право власності на землю, яке, на думку І. Бойка, 
«було вигідно для польських поміщиків, оскільки надавав їм 
повноваження для подальшого визискування українських 
селян і робітників» [18, с. 227].

Серед важливих юридично-правових положень цього 
кодексу було право власності. У ст. 353 кодексу зазначалось, 
що «все, що кому-небудь належить, всі його тілесні та безті-
лесні речі розглядались як право розпоряджатись сутністю 
та вигодами певної речі на свій вибір і позбавляти цього права 
усіх інших. Повний власник має право вільно розпоряджатись 
своєю власністю» [18, c. 229].

Як вже зазначалось раніше, норми кодексу в основному 
слугували захисту прав і свобод привілейованих соціальних 
станів і класів. Особливо в цей період гостро стояла проблема 
власності на землю сільських громад. Активним і гарячим 
захисником прав галицьких селян на володіння землею висту-
пав Іван Франко.

З першого січня 1812 р. Кодекс введений в дію на україн-
ських землях – Галичини, Володомирії та Буковини. На Терно-
пільщині його введено в дію 1 лютого 1816 р.

Він регулював цивільно-правові відносини в Австро-Угор-
щині, Боснії, Буковині, Галичині, Герцеговині, Північній Італії, 
Сербії, Словенії, Хорватії, Чорногорії. Деякий час після роз-
паду Австро-Угорської імперії він зберігав чинність у Польщі, 
Югославії та Чехословаччині.

Незважаючи на введення в австрійське цивільне законо-
давство окремих демократичних принципів та інститутів, 
воно залишалося недосконалим, застарілим та сприяло утвер-
дженню позиції Австрії та Угорщини у використанні та експлу-
атації українських земель [14, c. 51].

Серед найбільш суттєвих рис Цивільного кодексу було те, 
що він був результатом розпаду феодального і формування 
буржуазного права. І хоча австрійське загальне цивільне уло-
ження закріплювало найважливіші правові інститути фео-
дальної власності, акцентуючи увагу на охороні дворянської 
власності, Цивільний кодекс 1811 року був «вигідний для 
польських поміщиків, оскільки надавав їм значні повнова-
ження для подальшого визискування та експлуатації україн-
ських селян. Крім того, поміщики залишалися власниками 
землі» [14, c. 49].
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Існують різні оцінки, як позитивні, так і негативні, щодо 
Австрійського кодексу 1811 року. Відомий фахівець з історії 
права Австрійської імперії О. Огоновський також наголошував 
на цьому. Так, Австрія і Німеччина можуть славитись цим пло-
дом. «Слабою стороною, – пише Огоновський, – є те, що кодекс 
мало очищено від застарілих поглядів з теорії римського права. 
Редактори намагались зробити книгу законів популярною» 
[19, с. 5-6]. Вчений робить висновок про те, що «Книга законів 
1811 р. є головним джерелом нашого теперішнього права при-
ватного» [19, c. 6].

Як стверджують відомі українські вчені Б. Тищик 
та І. Бойко, «прийняття Цивільного кодексу 1811 р. мало знач-
ний позитивний вплив, у тому числі і на розвиток Галичини. 
Чіткий порядок укладення торгівельних угод, визначеність 
прав і обов’язків контрагентів у договорах сприяли ефектив-
ному врегулюванню цивільних відносин, виходу Галичини зі 
стану економічного занепаду» [15, c. 358].

П. Панич, аналізуючи австрійське законодавство на тери-
торії Галичини, доходить висновку, що воно було застарілим 
і недосконалим. Серед негативних ознак Кодексу – недотри-
мання авторами мовних правил написання, а також орфогра-
фічні та пунктуаційні помилки [20, c. 51].

Висновок. Серед нормативно-правових актів Австрій-
ської імперії початку XIX ст. суттєву роль відігравав Цивіль-
ний кодекс 1811 р. Він з’явився як юридично-правовий доку-
мент, що виступав компромісом між буржуазним і феодальним 
правом. Кодекс був побудований на нормах і положеннях 
німецького права, римського права, власне австрійських нор-
мативних приписів, а також французького цивільного права 
Кодексу Наполеона. Суттєве місце в його структурі посідали 
якнайбільш передові, так і застарілі норми. Серед позитивних 
норм – чіткий порядок укладення торговельних угод, що спри-
яло позитивному врегулюванню цивільно-правових відносин 
в Галичині.

У Цивільному кодексі 1811 року значна увага приділялась 
власності (речовому праву), зобов’язальному та сімейно-спад-
ковому праву.

Для Галичини важливу роль серед норм і положень кодексу 
відігравало право власності на землю. Це була одна з акту-
альних і болючих проблем сільського населення. Цивільний 
кодекс був вигідним насамперед для польських поміщиків, які 
володіли основним земельним фондом на українських землях 
і користувались соціально-правовим, політичним та держав-
но-адміністративним положенням. Вони отримали значні пов-
новаження для подальшого визискування українських селян. 
В основному норми кодексу захищали права і свободи привіле-
йованих соціальних класів і станів. Таким чином, соціально-е-
кономічне, політико-правове, морально-психологічне поло-
ження українського народу, що перебував у стані експлуатації 
та пригноблення, відкритого пограбування його національних 
багатств.

Отже, глибоке вивчення історичного минулого нашого 
народу сприяє позитивному вирішенню проблем у цивіль-
но-правових відносинах в Україні.
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Parasiuk M. Austrian Civil Code 1811 and it is role  
in the functioning of civil law relations in Halychyna

Summary. The role and place of the Austrian Civil Code 
1811 and its impact on the development and functioning 
of civil-law relations are discussed in the case of the Western 
Ukrainian Lands (Halychyna).

The article analyses the background to the Code, 
the role of German civil law, Austrian civil law, Roman law 
and customary law, and the French Code of Napoleon.
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Both positive and negative aspects of the role and place 
of development of civil-legal relations on Ukrainian lands 
were highlighted. Attention is focused on the socio-political, 
legal, economic condition of the Ukrainian people, which was 
part of the Austrian and then the Austro-Hungarian empire.

The entire state-administrative legal system 
of the Austrian empire was built on keeping Galicia in a state 
of underdevelopment and condemning it to the position 
of an agrarian-raw material appendage of the empire.

Among the important factors of subjugation and exploitation 
of the Ukrainian part of the Austrian Empire was the law 
and existing legal and regulatory acts, which consolidated 
and «legitimized» the social and legal, economic position 
of the Ukrainian people, of which the Austrian Civil Code 
1811 played a significant role.

The Civil Code of 1811 benefited primarily Polish 
landowners who, under the conditions of Galicia, ruthlessly 
exploited and exploited Ukrainian peasants and workers. In 
addition, land remained the property of the landowners. It was 
not until late XVIII century that the land was taxed, but for 

the peasant, this meant that he had to pay a fairly high tax for 
the small land.

The article emphasizes the need for a comprehensive 
study of Ukraine’s historical past, which makes it possible 
not only to equip the younger generation with knowledge, but 
also to shape their national consciousness, scientific outlook 
and patriotism.

It should not be forgotten that also in XXI. in the new 
historical conditions both in the East and in the West, some 
political anti-Ukrainian forces and their leaders harbour ideas 
about the dismemberment and annexation of Ukrainian lands 
to their territories. Emphasizing that «historically» it were in 
Poland, Romania, Russia and Hungary. Clear confirmation 
of these political and strategic ideas is the aggression 
of the Russian Federation and the annexation of the legitimate 
territories of Ukraine and the introduction of a hybrid war in 
eastern Ukraine.

Key words: Austro-Hungarian Empire, Halychyna, folk, 
Ukrainian lands, politics, civil law, code, social status.
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МІЖГАЛУЗЕВІ ІНСТИТУТИ ПРАВА:  
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

Анотація. У статті досліджено основні характери-
стики міжгалузевого інституту права у рамках сучасного 
праворозуміння, в основі якого лежить теза про кон-
вергенцію приватного та публічного права. Обґрунто-
вується, що комплексне поєднання приватно-правових 
та публічно-правових засад у регулюванні суспільних від-
носин дає змогу забезпечити економічну складову частину 
національної безпеки країни шляхом залучення необхід-
них ресурсів для її розвитку.

Дослідження правової природи міжгалузевих інститу-
тів у системі права має не тільки концептуальне теоретичне 
значення щодо з’ясування його структурних елементів, 
але й прикладне значення для формування правотворчої 
та правозастосовчої діяльності.

У системі права разом із міжгалузевими зв’язками 
виникають комплексні утворення (комплексні інститути 
права). Установлено, що фрагментарно міжгалузеві і комп-
лексні інститути права можуть збігатися, якщо в основі 
інтегруючого фактору лежить нормативно-правовий 
акт як збірник норм права. Поява міжгалузевих зв’язків 
викликана насамперед предметом та методом правового 
регулювання, відповідно, комплексному інституту права 
необов’язково притаманна міжгалузева складова частина.

Запропоновано таке визначення міжгалузевого інсти-
туту права: відокремлений комплекс правових норм різної 
галузевої належності, що регулюють певний вид взаємо-
пов’язаних, близьких за змістом суспільних відносин 
у межах специфічного правового режиму.

Обґрунтовано, що дослідження міжгалузевих інсти-
тутів права варто проводити не в напрямі «самостійних» 
галузевих визначень цього поняття, а шляхом вибору век-
тору формування науково обґрунтованого та практично 
застосовного загального визначення. Відповідно, міжга-
лузевий інститут права являє собою відокремлений комп-
лекс правових норм різної галузевої належності, що регу-
люють певний вид взаємопов’язаних, близьких за змістом 
суспільних відносин у межах специфічного правового 
режиму. Безперечно, наведена характеристика міжгалу-
зевого інституту права не вичерпує усього змісту дослі-
дженого поняття, тому подальшого вивчення потребує 
питання про правовий режим цього інституту.

Ключові слова: міжгалузевий інститут права, комп-
лексний інститут права, правовий інститут, система права, 
правовий розвиток.

Постановка проблеми. Останнім часом активно здійсню-
ється новелізація національного законодавства. Змістовні зміни 
торкнулися традиційних правових норм та інститутів (напри-
клад, інститут права власності на землю, неплатоспроможність 
фізичних осіб). З одного боку, такі зміни зумовлені приведен-
ням чинного законодавства у відповідність до міжнародних 
договорів, ратифікованих Україною. З іншого боку, постійне 

ускладнення суспільних відносин відбивається на правовому 
розвитку. Зокрема, тенденція інтеграції та уніфікації правових 
норм є закономірним явищем формування цілісного фунда-
менту системи права.

Нині феномен інституту права стає предметом розгляду 
не лише загальнотеоретичної юриспруденції, але й галузевих 
наук. Проте дослідження інститутів представниками окремих 
галузей [13, с. 129–130; 14, с. 10] не дає повного уявлення про 
їх диференціацію залежно від сфери застосування, що досить 
часто приводить до спотвореного розуміння міжгалузевих 
та комплексних правових інститутів, їх понятійного змішу-
вання та заміщення.

Водночас дослідження правової природи міжгалузевих 
інститутів у системі права має не тільки концептуальне теоре-
тичне значення щодо з’ясування його структурних елементів, 
але й прикладне значення для формування правотворчої та пра-
возастосовчої діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим 
дослідженням окремих питань функціонування міжгалузе-
вих інститутів у системі права свої праці присвятила ціла 
низка вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема М.І. Байтин, 
В.С. Нерсесянц, Н.О. Левицька, Л.М. Луць, Н.М. Оніщенко, 
О.Ф. Скакун. Проте, незважаючи на значну кількість наукових 
розробок окремих аспектів цієї правової категорії, у юридичній 
літературі загальнотеоретичного та галузевого спрямування 
відсутня одностайність у розумінні правової природи міжгалу-
зевого інституту права, його місця в системі права і значення 
для правового розвитку.

Метою статті є проведення наукового загальнотеоретич-
ного аналізу правової природи міжгалузевих інститутів у кон-
тексті доктринальних та законодавчих положень, місця і зна-
чення їх у системі права разом із суміжними категоріями.

Виклад основного матеріалу. Системоутворюючим фак-
тором впливу права на суспільні відносини, хоча й не єдиним, 
слід вважати предмет і метод правового регулювання, насампе-
ред під впливом яких відбувається формування галузей права, 
їх інститутів та норм.

Варто визначити, що традиційно інститутом права вважа-
ється сукупність відносно відособлених правових норм у рам-
ках певної галузі (галузей) права, що регулюють певну групу 
(вид) взаємозалежних суспільних відносин [10, с. 304]. Інсти-
тут права – це конкретизована правовим режимом цілісність 
правових норм, за допомогою яких здійснюється регулювання 
групи суспільних відносин через застосування галузевого 
методу регулювання для досягнення спільної мети [8, с. 135].

Стосовно появи міжгалузевих правових інститутів існу-
ють різні погляди науковців. На інтегрованості міжгалузевих 
інститутів акцентують увагу М.І. Байтін, Д.Є. Петров, у зв’язку 
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з чим міжгалузеві інститути є похідними утвореннями та не 
можуть як такі утворення бути віднесеними до жодної галузі 
права [1, с. 37].

На думку Н.О. Левицької, «галузевий нормативно-право-
вий інститут є сукупністю нормативно-правових приписів, 
що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин 
у межах видових предмета правового регулювання та юридич-
ної конструкції, тому приписи міжгалузевого інституту регу-
люють суспільні відносини, що володіють загальними озна-
ками в межах предметів регулювання суміжних галузей права» 
[5, с. 22].

З огляду на існування інститутів права галузі права перебува-
ють у взаємодії між собою, в результаті якої формуються міжга-
лузеві зв’язки у вигляді міжгалузевих правових інститутів.

Не вдаючись до детального аналізу понятійної складової 
частини категорії «правовий інститут», що виходить за межі 
дослідження, маємо зазначити, що інститути права класифіку-
ються за різними критеріями, зокрема за змістом, структурою, 
спрямованістю регулювання, характером та призначенням, 
функціональною роллю. Серед великої кількості таких крите-
ріїв зупинимось на такому, як сфера поширення, відповідно 
до якого правові інститути поділяються на галузеві, міжгалу-
зеві та комплексні. Хоча одностайності немає серед науковців 
навіть у цьому питанні.

Відомий теоретик права О.Ф. Скакун міжгалузеві, комп-
лексні інститути об’єднує під поняттям «складні інститути 
права», які складаються із сукупності відносно відособлених 
норм права різних галузей, що спрямовані на регулювання пев-
ної групи (виду) взаємозалежних суспільних відносин. Прості 
(галузеві) прямо поєднують подібні норми права всередині яко-
їсь певної галузі права. На думку вченої, міжгалузевий інсти-
тут – це міжгалузева підсистема, що є сукупністю відносно 
відособлених правових норм кількох галузей права, які регу-
люють певні групи (види) взаємозалежних суспільних відно-
син. Так, інститут власності складається з норм конституцій-
ної, цивільної, кримінальної та інших галузей права. Найбільші 
міжгалузеві інститути права знаходять втілення у відповідній 
комплексній галузі законодавства [10, с. 305–306].

Якщо з розумінням галузевих правових інститутів дещо 
простіше, то з міжгалузевими та комплексними виникає низка 
протиріч. Нині основна правова полеміка полягає у зміс-
товному наповненні понять «міжгалузевий інститут права» 
та «комплексний інститут права».

У сучасному юридичному дискурсі можемо виокремити 
кілька концепцій розуміння міжгалузевих інститутів у сис-
темі права. Одні автори розглядають міжгалузевий інститут як 
різновид комплексних інститутів права. Інші науковці, особ-
ливо представники галузевих наук, взагалі не розмежовують 
міжгалузеві та комплексні інститути (М.І. Байтін [1, с. 31–32], 
Н.М. Наумова [6, с. 12]). Прихильники третьої групи (хоча 
й залишаються в меншості) звертають увагу на те, що комп-
лексні правові інститути містять норми різних галузей права 
і мають кумулятивний характер, а міжгалузеві – загальні нор-
мативно-правові приписи для суміжних галузей і характеризу-
ються уподібненістю [5, с. 23].

На нашу думку, перш за все варто уточнити, що форму-
вання міжгалузевих інститутів є закономірним процесом роз-
витку системи права, зумовленим його диференціацією та уні-
версалізацією. Існування міжгалузевих правових інститутів 

не суперечить наявному поділу системи права на галузі права 
та правові інститути.

Водночас можемо вважати умовним поділ права на при-
ватне та публічне з огляду на сучасний стан системи права, 
що не відповідає повною мірою суспільним потребам, адже 
використання такого поділу формує невиправданий результат, 
оскільки не породжує нові закономірності правового розвитку. 
Фактично відбувається конвергенція (зближення) приватного 
та публічного права. Так, комплексне поєднання приватно-пра-
вових та публічно-правових засад у регулюванні суспільних 
відносин дає змогу забезпечити економічну складову частину 
національної безпеки країни шляхом залучення необхідних 
ресурсів для її розвитку. Як наслідок, отримуємо актуальні 
інститут державної підтримки суб’єктів господарювання, 
в тому числі малого й середнього підприємництва, інститут 
концесії як форми державно-приватного партнерства, які аку-
мулюють приватно-публічні складові частини системи права. 
З цією тенденцією неможливо не рахуватися.

Нині намітилося сучасне осмислення ролі права в житті 
суспільства. Зокрема, диференціація визначає внутрішні про-
цеси, що відбуваються в межах системи права, що пов’язані 
з виділенням нових структурних елементів у його системі шля-
хом певного «подрібнення» останнього.

На думку В.С. Нерсесянца, зазначений процес супрово-
джується прогресуючим розвитком універсальних властивос-
тей, норм, форм і процедур правового типу соціального життя 
та демонструє як соціальну необхідність, так і здатність права 
до впорядкування спочатку переважно стихійних процесів 
загальносоціальної глобалізації у рамках загального право-
порядку як для внутрішніх, так і для міжнародних відносин 
[7, с. 38, 40].

Позитивно, що функціонування міжгалузевих правових 
інститутів природньо не обмежується сферою публічних чи 
приватних, матеріальних чи процесуальних галузей права. 
Наприклад, ускладнення правових зв’язків стало підґрунтям 
для виокремлення інституту зобов’язання, який є характерним 
для цивільного, господарського, фінансового права. Зокрема, 
книга 5 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України визначає 
загальні положення про зобов’язання, договір, окремі види 
зобов’язань, недоговірні зобов’язання. Розділ IV Господар-
ського кодексу (далі – ГК) України містить загальні положення 
про господарські зобов’язання, їх виконання та припинення, 
господарські договори. Податковий кодекс України оперує 
поняттями «податкове зобов’язання», «грошове зобов’язання» 
(пп. 14.1.156, пп. 14.1.1561, пп. 14.157, пп. 14.1.158, пп. 14.1.1581 
п. 14.1 ст. 14).

О.П. Подцерковний справедливо зауважує, що для інших 
галузей права (бюджетне, міжнародне, конституційне тощо) за 
аналогією мають застосовуватися механізми реалізації зобов’я-
зань, вироблені в галузях права з розвинутим зобов’язальним 
інструментарієм, але в тих межах, що відповідають специфіч-
ним методам та цілям регулювання специфічних галузей права 
[9, с. 198].

Міжгалузевими процесуально-правовими є інститути 
доказування, представництва, судових витрат тощо. Напри-
клад, інститут преюдиції в адміністративному, господар-
ському, кримінальному та цивільному процесах демонструє 
підстави звільнення у доказуванні та властивість судового 
рішення.
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Досліджуючи міжгалузеві нормативно-правові інститути, 
Н.О. Левицька визначає їх ознаки, серед яких слід назвати такі: 
вони є структурною частиною системи джерел права; мають 
загальні для суміжних галузей положення; є відображенням 
загальних принципів права, спільних для деяких чи всіх галу-
зей права; є відображенням загальних для кількох суміжних 
галузей юридичних конструкцій; їх предметом є певна сто-
рона уподібнення суспільних відносин; спрямовані на забезпе-
чення уніфікації нормативно-правових приписів, однотипності 
правового регулювання [5, с. 23]. Хоча запропонована харак-
теристика Н.О. Левицької загалом видається слушною, вона 
представляється надто загальною, оскільки зазначені ознаки 
практично повністю повторюють ознаки інституту права, роз-
робленого представниками загальнотеоретичної юриспруден-
ції [12, с. 183–184].

Таким чином, міжгалузевий інститут права є різнови-
дом інститутів права, тому має загальні риси, характерні для 
останніх. Водночас під міжгалузевим інститутом права слід 
розуміти відокремлений комплекс правових норм різної галу-
зевої належності, що регулюють певний вид взаємопов’язаних, 
близьких за змістом суспільних відносин у межах специфіч-
ного правового режиму.

Як бачимо, інститут права покликаний здійснювати регу-
лювання окремих груп суспільних відносин. У зв’язку з цією 
метою він має бути науково осмислений не як суто умогляд-
ний предмет, а як певний живий орієнтир для розвитку системи 
права та правозастосовчої практики.

Візьмемо для прикладу інститут довірчого управління, 
який ґрунтовно регламентується нормами цивільного права  
(глава 70 ЦК). Останнім часом активно обговорюється необхід-
ність його застосування у сфері господарського права стосовно 
управління об’єктами державної власності, управління інвес-
тиційними потоками тощо [3, с. 8]. Як інвестиційна складова 
частина господарської діяльності інститут довірчого управ-
ління дійсно отримує широке застосування у наданні фінан-
сових посередницьких послуг шляхом накопичення коштів 
вкладників та їх інвестування задля отримання прибутку 
(наприклад, Закони України «Про інвестиційну діяльність», 
«Про захист іноземних інвестицій», «Про інститути спіль-
ного інвестування»). Тут ми можемо говорити про міжгалу-
зеві зв’язки з господарським, фінансовим, адміністративним, 
податковим правом.

При цьому планується, що інститут довірчого управління 
має замінити відомий сфері господарювання інститут права 
оперативного управління та господарського відання. Так, 
Законопроєктом «Про внесення змін і доповнень до деяких 
законів України з метою вдосконалення цивільного законодав-
ства» № 2635 задля імплементації у чинне цивільне законо-
давство України ефективних і ринкових механізмів контролю 
за володінням та управлінням об’єктами державної та кому-
нальної власності з боку новоутворених товариств і установ 
фіксується, що речово-правові титули господарського відання 
та оперативного управління мають неринковий характер. Як 
наслідок, отримуємо інститут управління майном у діяльності 
юридичних осіб публічного права, що приводить до того, що не 
можна створити юридичну особу публічного права на підставі 
інституту управління майном; управлінням державного майна 
може бути наділена лише недержавна юридична особа, при 
цьому державна юридична особа може здійснювати довірче 

управління майном різноманітних осіб недержавної форми 
власності; кредитори вправі звернути стягнення на майно, що 
перебуває в управлінні управителя, всупереч того, що існує 
державне майно, яке не підлягає приватизації і на яке не може 
бути звернене стягнення кредиторів; неможливо застосувати 
субсидіарну відповідальність держави за боргами казенних 
підприємств. На цих аспектах справедливо акцентують увагу 
О.А. Беляневич, О.П. Подцерковний [2].

Такі негативні наслідки існують не лише для розвитку гос-
подарського права як галузі, але й для наявного господарського 
правопорядку. Зрештою, штучне заміщення галузевих інсти-
тутів міжгалузевими, формування надуманих міжгалузевих 
зв’язків виконують дестабілізуючу роль в існуванні усталеної 
правової системи.

У юридичній літературі можемо зустріти твердження, 
що комплексні правові інститути є складними утвореннями 
і своєю певною частиною (відповідними правовими нормами) 
одночасно входять до складу декількох галузей права, через що 
вони також іменуються міжгалузевими [13, с. 130]. Така думка 
має широке коло прихильників, тому варто з’ясувати співвідно-
шення міжгалузевого і комплексного інститутів права.

У дисертаційному дослідженні Н.М. Наумова, аналізуючи 
інститут недоторканості житла, який вона називає міжгалузе-
вим комплексним, підкреслює, що важливою характеристи-
кою комплексного міжгалузевого інституту є правило про 
те, що норми закріплюються зазвичай у джерелах галузі, яка 
їх запозичує; норми проходять істотну переробку, модифіка-
цію стосовно специфіки предмета і/або методу галузі, яка їх 
запозичує [6, с. 12]. Як видається, тут варто уточнити, що така 
характеристика притаманна комплексним інститутам права, що 
аргументовано в юридичній літературі і не відповідає природі 
міжгалузевих інститутів права.

При цьому інша теза Н.М. Наумової цілком вписується 
у призначення міжгалузевих інститутів права. Вчена зазначає, 
що в кожній з галузей права (конституційному, кримінальному, 
цивільному та кримінальному процесуальному праві) поло-
ження та правила про недоторканність житла застосовуються 
інакше, ніж в іншій галузі права, що вказує на відсутність єди-
ного методу правового регулювання, чим інститут недоторкан-
ності житла докорінно відрізняється від галузевих інститутів 
права [6, с. 12].

Водночас той факт, що певний вид суспільних відносин 
регулюється нормами окремих галузей права, сам по собі не 
може означати наявність комплексності в інституті права. Не 
складно помітити, що фрагментарно міжгалузеві та комплексні 
інститути можуть збігатися, якщо в основу інтегруючого фак-
тору покласти лише нормативно-правовий акт як збірник норм 
права. Проте, як уже зазначалося, поява міжгалузевих зв’язків 
викликана насамперед предметом та методом правового регу-
лювання, відповідно, комплексному інституту права необов’яз-
ково притаманна міжгалузева складова частина.

Існує ще один важливий момент щодо інститутів права, які 
регулюються нормами окремої галузі, але мають відсилання 
до норм інших галузей права. Зокрема, виникає питання про 
те, чи можна такі інститути вважати комплексними. Напри-
клад, глава V ГК України регулює засади відповідальності за 
порушення у сфері господарювання. Відповідно до ч. 4 ст. 232 
цієї глави ГК України, відсотки за неправомірне користування 
чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів  
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кредитору. При цьому ні ГК, ні інший господарський норма-
тивно-правовий акт не регламентує ці питання. Стаття 625 ЦК 
України регулює відносини, що виникли як наслідок простро-
чення виконання грошового зобов’язання. Так, відповідно до 
ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання 
грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний 
сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних 
від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не вста-
новлений договором або законом.

Компенсація втрат кредитора через прострочення вико-
нання грошового зобов’язання боржником у сфері господарю-
вання у формі відсотків річних та індексу інфляції має здійсню-
ватися на підставі ст. 625 ЦК України [4, с. 150], тому інститут 
господарської відповідальності за неправомірне користування 
чужими коштами не можна розглядати як комплексний.

Н.О. Левицька доходить правильного висновку: міжгалу-
зевий нормативно-правовий інститут відрізняється від комп-
лексних інститутів, оскільки вони мають іншу юридичну при-
роду, призначення й виокремлюються низкою особливостей 
[5, с. 23–24].

У цьому контексті варто відзначити, що комплексні інститути 
складаються з норм права, які під час регулювання певного виду 
суспільних відносин проявляють галузеві ознаки щодо предмета 
регулювання. Прикладами комплексних інститутів права є інсти-
тут неспроможності (банкрутства), інститут виборчого права, 
хоча їх, напевно, доцільніше назвати підгалузями.

Так, відносини неспроможності (банкрутства), будучи 
власне господарськими, пов’язані з нормами інших матеріаль-
них галузей права (цивільне, адміністративне, фінансове, тру-
дове право) та процесуальних галузей (цивільно-процесуальне, 
адміністративно-процесуальне право). Такий взаємний вплив 
отримав відображення у вираженні норм, що регулюють ці від-
носини, а саме Кодексі України з процедур банкрутства (далі – 
КзПБ). Зокрема, відповідно до ст. 7 КзПБ, це всі майнові спори, 
стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до 
боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними 
результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-
яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення 
(витребування) майна боржника або відшкодування його вар-
тості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори 
про поновлення на роботі посадових та службових осіб борж-
ника; спори щодо інших вимог до боржника.

Висновки. Проведений аналіз основних характеристик 
міжгалузевого інституту права у співвідношенні із суміжними 
правовими категоріями уможливлює низку висновків. Сучас-
ний правовий розвиток базується на тісній взаємодії галу-
зей права, в результаті чого формуються міжгалузеві зв’язки 
у вигляді міжгалузевих правових інститутів. У системі права 
разом із міжгалузевими зв’язками виникають комплексні утво-
рення (комплексні інститути права), що складаються з норм 
права, які під час регулювання певного виду суспільних відно-
син проявляють галузеві ознаки щодо предмета регулювання.

Дослідження міжгалузевих інститутів права варто прово-
дити не в напрямі «самостійних» галузевих визначень цього 
поняття, а шляхом вибору вектору формування науково обґрун-
тованого та практично застосовного загального визначення. 
Відповідно, міжгалузевий інститут права являє собою відо-
кремлений комплекс правових норм різної галузевої належ-

ності, що регулюють певний вид взаємопов’язаних, близьких 
за змістом суспільних відносин у межах специфічного право-
вого режиму. Безперечно, наведена характеристика міжгалузе-
вого інституту права не вичерпує усього змісту дослідженого 
поняття, тому подальшого вивчення потребує питання про пра-
вовий режим цього інституту.
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Dragomeretskyy M. Intersectoral institutes of law: 
legal nature and approaches to understanding

Summary. The main characteristics of the intersectoral 
institution of law in the framework of modern legal 
understanding, which is based on the thesis of the convergence 
of private and public law. It is substantiated that the complex 
combination of private law and public law principles in 
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the regulation of public relations allows ensuring the economic 
component of the national security of the country by attracting 
the necessary resources for its development.

The study of the legal nature of intersectoral institutions 
in the legal system has not only conceptual theoretical 
significance in terms of elucidating its structural elements, 
but also applied significance for the formation of law-making 
and law enforcement activities.

In the system of law, along with intersectoral relations, there 
are also complex formations (complex institutions of law). 
It is established that fragmentary intersectoral and complex 
legal institutions can coincide if the integrating factor is 
based on a normative legal act as a collection of legal norms. 
The emergence of intersectoral relations is caused primarily 
by the subject and method of legal regulation, according to 
the complex institution of law is not necessarily inherent in 
the intersectoral component.

The definition of interdisciplinary institute of law is 
offered – a separate set of legal norms of different branch 
affiliation, which regulate a certain type of interconnected, 
similar in content social relations within a specific legal regime.

It is substantiated that the study of intersectoral institutes of law 
should be conducted not in the direction of “independent” sectoral 
definitions of this concept, but choosing the vector of formation 
of scientifically sound and practically applicable general definition. 
Accordingly, the interdisciplinary institute of law is a separate set 
of legal norms of different sectoral affiliation, regulating a certain 
type of interconnected, similar in content of social relations within 
a specific legal regime. Undoubtedly, the given characteristics 
of the interdisciplinary institute of law do not exhaust the whole 
content of the studied concept, so further study requires the question 
of the legal regime of this institute.

Key words: intersectoral institute of law, complex institute 
of law, legal institute, legal system, legal development.
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СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА УКРАЇНА: 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Анотація. У статті досліджено основні конститу-
ційно-правові засади формування концепції соціальної 
держави в Україні. Визначено, що соціальна тема, обго-
ворення здатності держави вирішити соціальні проблеми, 
гарантувати соціальний рівень життя й соціальні права 
на рівні, адекватному сучасним досягненням цивілізації, 
стала однією з найгостріших, жорстко вплетених у полі-
тичний контекст тем, зокрема у проєктування і вибір сце-
нарію розвитку країни (корпоративна модель економіки 
і влади або модель класичного громадянського суспіль-
ства й панування права), страйки або передвиборні дис-
кусії. Констатовано, що глобальна пандеміко-економічна 
криза оголила неспроможність класичної ліберальної 
доктрини права як такої формальної рівності (рівність 
між діянням і відплатою перед єдиною для всіх нормою 
свободи), яка у сфері соціальних відносин не передбачає 
будь-якого власне правового коригування з урахуванням 
соціальних і біологічних відмінностей людей як суб’єктів 
права. Зазначено, що з огляду на принцип справедливо-
сті конституційне право як базовий регулятор суспіль-
них відносин набуває все більш вираженого соціального 
виміру. Наголошено на тому, що закріплений Конститу-
цією України принцип соціальної держави і соціальні 
права, що конкретизують його, зобов’язують законодавця 
здійснювати відповідне регулювання, на основі якого 
здійснюється вся правозастосовна діяльність, в тому 
числі судами, що вирішують конкретні справи. Визначено 
основні тенденції в соціальній сфері, серед яких слід наз-
вати відмову від надмірної державної підтримки; забезпе-
чення мінімальних соціальних потреб громадян з огляду 
на наявні у розпорядженні громадян фінансові кошти; орі-
єнтацію на адресне надання соціальної допомоги. Зазна-
чено, що проголосити такі умови для гідного життя і віль-
ного розвитку набагато легше, ніж їх здійснити. Зроблено 
висновок, що державу можна назвати дійсно соціальною 
лише тоді, коли вона визнає і захищає соціальні права як 
природні і невідчужувані на основі принципів справед-
ливості та юридичної рівності, коли головним її завдан-
ням стає створення належних умов відтворення життя 
людини як біологічної істоти і як суб’єкта різних видів 
суспільної життєдіяльності, коли створена і функціонує 
адекватна правова система захисту соціальних інтересів 
особистості, а на вирішення соціальних проблем зорієн-
товані економіка, політика і духовне життя суспільства. 
Головним аспектом у цьому напрямі визначено подолання 
невідповідності між заявленими зобов’язаннями держави 
в соціальній галузі та відсутністю послідовної правової 
політики щодо створення ефективної соціально орієнто-
ваної економіки. Зазначено, що у цьому сенсі реалізація 

конституційного принципу соціальної держави в Україні 
тільки починається.

Ключові слова: конституція, конституційне право, 
соціальна держава, соціальний вимір, доктрина права, 
соціальні права, справедливість, правове регулювання.

Постановка проблеми. Сучасна цивілізована держава 
з юридичної точки зору є не тільки правовою, але й соціаль-
ною державою. Сутнісною ознакою такої держави є визнання 
та гарантованість соціальних прав на основі принципу справедли-
вості та юридичної рівності. Обговорення теми розвитку країни 
та її майбутнього неможливе поза контекстом принципу соціаль-
ної держави та соціальних прав. Реалізація соціальної справедли-
вості та подолання бідності є всесвітньою проблемою. Бідність 
завжди є наслідком несправедливості, а саме несправедливості 
глобальної і несправедливості всередині конкретних країн. Закрі-
плені Конституцією України принципи соціальної держави кон-
кретизують соціальні права та зобов’язують законодавця здій-
снювати відповідне регулювання, на основі якого формується вся 
правозастосовна діяльність, у тому числі судів, що вирішують 
конкретні справи. Поза належними гарантіями соціальних прав не 
може бути сильної дієздатної держави. Поза соціальним стриж-
нем немає суверенітету. Якщо держава ігнорує ці проблеми, тоді 
знедолених підніматимуть вороги державності. Замість життя по 
праву запанує безправ’я і, більш того, безнормованість, хаос і роз-
пад тканини соціального. Українська Держава не може дозволити 
собі «сповзти» до лав країн третього і четвертого світу. Саме тому 
на сучасному етапі важливо органічно поєднати ідеї демократич-
ної та правової держави з ідеями соціальної держави. Все вищеза-
значене зумовило актуальність дослідження.

Метою статті є дослідження основних конституційно-право-
вих засад формування концепції соціальної держави в Україні.

Аналіз наукових публікацій. Питанням дослідження 
поняття соціальної держави у сфері конституційного права 
присвячено увагу таких учених, як Р. Авдюгін, О. Аграновська, 
С. Алексєєв, В. Бабкін, А. Крусян, М. Козюбра, О. Кушніренко, 
Ю. Лисенко, Л. Любохинець, І. Михайловська, В. Речицький, 
О. Скакун, О. Скрипнюк, Г. Стеценко, Ю. Тодика, О. Харченко, 
К. Хессе, Н. Хома, Х. Цахер В. Шаповал, В. Якубенко.

Виклад основного матеріалу. Проблема соціальної дер-
жави в Україні з науково-академічної проблеми, якою вона 
була ще в середині 90-х рр. ХХ ст., коли на першому плані 
перебували питання політичної демократії та ринкової еконо-
міки в їх чистому вигляді, сьогодні перетворилась на гостру 
проблему [7].
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Соціальна тема, обговорення здатності держави вирішити 
соціальні проблеми, гарантувати соціальний рівень життя 
і соціальні права на рівні, адекватному сучасним досягненням 
цивілізації, стала однією з найгостріших, жорстко вплетених 
у політичний контекст, зокрема у проєктування і вибір сцена-
рію розвитку країни (корпоративна модель економіки і влади 
або модель класичного громадянського суспільства і панування 
права), страйки або передвиборні дискусії [6].

Обговорення теми розвитку країни та її майбутнього немож-
ливе поза контекстом принципу соціальної держави та соціальних 
прав.

Тут важливо підкреслити нерозривність соціальності і дер-
жавності. Сучасна держава як суверенна політична спільнота існує 
в трьох іпостасях, а саме як демократична, правова і соціальна 
держава, тому не можна протиставляти соціальне і державне [7]. 
Побудувати сучасну Україну можна лише на основі поєднання, а 
не протиставлення цих іпостасей держави. Такий підхід до цієї 
проблеми означає зовсім не повернення до старих соціалістичних 
ідей «зрівнялівки», а врахування сучасного європейського і світо-
вого досвіду. Відхід від соціальності – це відхід до третього світу.

Так звані державники говорять про «братання жебрака і міль-
йонера». Треба думати, що в цьому братанні вони відводять собі 
роль «не жебраків». Ті борці за демократію, які бачать у державі 
головне зло для прав і свобод і для самої демократії і вважають, 
що держава не повинна втручатися у вільну економіку, а пріоритет 
соціальних прав розглядають як інструмент породження нероб, 
також виявилися неспроможними. Тим часом поза справедливою 
диференціацією держава розпадається (навіть насильство не може 
цьому запобігти), але зазначимо, що державність руйнується і без 
вирішення соціальних проблем.

Щодо забезпечення життєвого рівня населення Україна сьо-
годні значно відстає від багатьох країн, але це не означає, що в ім’я 
потреб побудови і зміцнення сильної держави можна й надалі, 
посилаючись на брак економічних можливостей (і це в такій бага-
тій за природними ресурсами країні, як Україна), довільно регу-
лювати рівень соціальної забезпеченості, а фактично перетворити 
імператив соціальної держави на чисту декларацію [8].

Поза належними гарантіями соціальних прав не може бути 
сильної дієздатної держави. Поза соціальним стрижнем немає 
суверенітету. Якщо держава ігнорує ці проблеми, тоді знедоле-
них підніматимуть вороги державності. Замість життя по праву 
запанує безправ’я і, більш того, безнормованість, хаос і розпад 
тканини соціального. Українська Держава не може дозволити собі 
«сповзти» до лав країн третього і четвертого світу.

Ось чому на сучасному етапі важливо органічно поєднати ідеї 
демократичної та правової держави з ідеями соціальної держави.

Реалізація вимог соціальної держави – це завдання всієї 
влади, а саме законодавчої, виконавчої та судової, що діють на 
основі принципів поділу влади, панування права й конститу-
ційної законності.

Розглядаючи проблеми реалізації конституційного прин-
ципу соціальної держави, маємо з’ясувати, що спочатку малося 
на увазі під цим поняттям. Прийнято вважати, що в науковий 
обіг це поняття ввів у середині XIX ст. німецький учений 
Л. фон Штайн, який виробив критерії соціальної держави. 
По-перше, така держава зобов’язана підтримувати абсолютну 
рівність у правах для всіх суспільних класів завдяки своїй 
владі, по-друге, вона зобов’язана сприяти економічному і гро-
мадському прогресу всіх своїх громадян, адже, зрештою, роз-

виток одного виступає умовою розвитку іншого, і саме в цьому 
сенсі йдеться про соціальну державу [15].

Тепер, у XXI ст., принцип соціальної держави став визначаль-
ним для більшості сучасних держав і є для них “expressis verbis”, 
або імпліцитно-конституційним принципом. Звернемо увагу на 
головне, а саме проблему справедливості та юридичної рівності 
в реалізації соціальних прав та під час здійснення державою її 
соціальних функцій. Хоча між правовою державою і соціальною 
державою немає тотожності, ці поняття не можна протиставляти. 
Сучасна держава, як уже зазначалося, проявляється у своїх трьох 
необхідних формах, а саме як демократична, правова і соціальна 
держава. На певному рівні розвитку суспільства правова держава 
стає також соціальною державою. Можна навіть стверджувати, 
що розвинена правова держава не може відбутися, якщо вона не 
стане також соціальною державою. Принцип верховенства (пану-
вання) права як заходи (норми) свободи в його логічному розгор-
танні передбачає поширення юридичної рівності на соціальну 
сферу. Тут принцип юридичної рівності означає насамперед спра-
ведливість у розподілі соціальних благ та суспільного добробуту 
і конкретизується у відповідній системі соціальних прав [16].

Основні соціальні права є невідчужуваними і належать кожному 
від народження. Стаття 1 Конституції України визначає, що «Укра-
їна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова дер-
жава» [3]. Проголошення України соціальною державою зумовлює 
проведення соціальної політики, спрямованої на визнання і захист 
соціальних прав людини відповідно до принципу справедливості 
і загальновизнаних міжнародно-правових стандартів.

Реальна гарантованість соціальних прав має принципове зна-
чення для суспільного розвитку і благополуччя. Це не тільки демон-
струє прихильність держави до загальнолюдських цінностей і гума-
ністичних ідеалів, що саме по собі є дуже важливим і характеризує 
якісний стан держави, але й являє собою фактор, що забезпечує 
соціальну безпеку та стабільність розвитку суспільства.

У зв’язку з цим має бути визначено коло (каталог) відповід-
них соціальних прав, що підлягають конституційно-правовому 
захисту.

Найбільш повний перелік соціальних прав міститься в ч. 1 
Європейської соціальної хартії від 3 травня 1996 р., ратифікова-
ній (на нашу думку, із значним запізненням) відповідним Зако-
ном України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії 
(переглянутої)» від 14 вересня 2006 року № 137-V [12].

Конституція України, визначаючи правове становище особи-
стості, слідом за Загальною декларацією прав людини [2] і Між-
народним пактом про економічні, соціальні і культурні права [11], 
проголосила такі права, як право на соціальне забезпечення; право 
на працю; право на справедливі умови праці; право на захист тру-
дових прав усіма передбаченими законом способами, включаючи 
право на страйк; право на об’єднання в професійні спілки та сво-
боду профспілкової діяльності; право на освіту; право на охорону 
здоров’я; право на сприятливе навколишнє середовище; право на 
житло [4]. Згідно зі ст. 22 Конституції України, «права і свободи 
людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерп-
ними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть 
бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу наяв-
них прав і свобод» [3]. Таким чином, перелік основних соціальних 
прав з огляду на Конституцію не може вважатися вичерпним і не 
перешкоджає конституційному захисту інших загальновизнаних 
соціальних прав і свобод людини й громадянина.
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Нині не існує єдиної концепції здійснення зазначених 
прав, як і не існує єдиної їх класифікації на основі характеру 
виконуваної соціальної ролі. Деякі дослідники вважають, що 
соціальні права – це лише ті права, які безпосередньо пов’язані 
з реалізацією соціального захисту, а саме охорона сім’ї, мате-
ринства і дитинства; право на соціальне забезпечення; право на 
житло; право на охорону здоров’я і медичну допомогу; право 
на сприятливе навколишнє середовище [1].

Певні труднощі в розумінні природи соціальних прав, різно-
читання в пропонованих каталогах цих прав (в тому числі, в тих, 
які закріплюються офіційно в конституціях, міжнародно-пра-
вових документах), а також проблеми вироблення механізмів 
і гарантій їх реалізації, контролю за діяльністю органів держави 
щодо їх дотримання – все це пов’язано насамперед із певною 
багатоаспектністю їх правової природи й змісту, а також із тим, 
що ці права порівняно недавно стали визнаватися основними 
правами людини.

Проте в юридичній науці і судовій практиці наростає тенден-
ція розглядати закріплені Конституцією соціальні права не тільки 
як принципові орієнтири для законодавця, але й як основні права, 
рівні за значимістю конституційним громадянським і політичним 
правам. Конституційні соціальні права разом із цивільними і полі-
тичними правами за своєю природою належать до фундамен-
тальних прав людини, які є невідчужуваними і належать кожній 
людині від народження. Засновані на принципах справедливості 
і соціальної солідарності, вони закріплюються Конституцією як 
безпосередньо діючі і такі, що підлягають судовому захисту. Як 
такі вони зобов’язують законодавчу і виконавчу влади, створюють 
орієнтири для проведення соціальної політики держави, форму-
вання й розвитку відповідних галузей законодавства [4].

Глобальна пандеміко-економічна криза оголила неспромож-
ність класичної ліберальної доктрини права як такої формальної 
рівності (рівність між діянням і відплатою перед єдиною для всіх 
нормою свободи), яка у сфері соціальних відносин не передбачає 
будь-якого власне правового коригування з урахуванням соціаль-
них і біологічних відмінностей людей як суб’єктів права.

З цією доктриною пов’язано уявлення про те, що соціальні 
права не є правами в конкретному сенсі, а соціальна політика – це 
благодійність і допомога бідним із боку держави за рахунок бага-
тих, яка виходить лише з політичної доцільності.

Тим часом формальна рівність у її аспектах справедливості, 
що зрівнює та розподіляє, логічно передбачає подолання вихід-
ної фактичної нерівності шляхом створення державою рівності 
стартових можливостей у використанні прав і свобод. Ця ідея все 
більше знаходить розуміння в умовах сучасних глобальних проце-
сів, коли стало зрозуміло, що традиційні ліберальні права людини 
є недостатніми для реалізації її здібностей як розумної істоти, що 
володіє свободою волі.

Таке трактування соціальних прав ні в якому разі не озна-
чає зниження значущості традиційних ліберальних прав, особи-
стих і політичних прав. Без панування ліберальних ідей не було 
б держави і соціальної, і правової одночасно, тобто держави, де 
соціальні права громадян належать їм від народження, а не дару-
ються їм зверху, їх перелік не залежить від монаршої волі. Ці права 
закріплюються в конституціях і законах та гарантуються держа-
вою з огляду на домагання (потреби) громадянського суспільства 
і вимоги норм міжнародного права на основі принципу справед-
ливості і загальноприйнятих стандартів. Саме тому в соціаліс-
тичній державі, проголошеній у СРСР, хоча й дуже близькій до 
держави соціальної, за заявленими цілями та атрибутами, а також 

за механізмами, що забезпечують досягнення цих цілей, соціальні 
права не могли бути не чим іншим, як продуктом «обдарування» 
згори [10]. Тоталітарний лад апріорі передбачає недемократичний 
правовий режим та ігнорування найважливіших принципів і ознак 
правової держави (пріоритет закону, поділ влади, повноцінне гро-
мадянське суспільство), які є передумовами соціальної відпові-
дальності держави перед її громадянами, гарантування соціаль-
них прав з огляду на потреби суспільства й принципи права.

Від історичних фактів нікуди не подінешся. Вони є такими, 
що в період роботи над текстом Загальної декларації прав людини 
саме Радянський Союз, керуючись Статутом Організації Об’єдна-
них Націй (далі – ООН) і досвідом здійснення соціально-економіч-
них прав у низці країн світу, запропонував зафіксувати в Загальній 
декларації такі права, як право на працю, право на відпочинок, 
право на соціальне забезпечення. Незважаючи на заперечення 
низки західних держав, пропозиції про закріплення в Загальній 
декларації широкого переліку соціально-економічних прав отри-
мали розуміння й підтримку серед більшості держав-членів і були 
прийняті Генеральною Асамблеєю ООН. Вперше в історії міжна-
родних відносин у Загальній Декларації було закріплено велику 
кількість не тільки громадянських і політичних, але й соціально-
економічних прав [10].

Однак парадокс історії полягає в тому, що саме в Україні 
необхідність подальшого розвитку принципу соціальної держави, 
закріпленого в нашій Конституції, зустрічає часом запеклий опір 
і вимагає подолання всіляких правових і адміністративних бар’є-
рів, в тому числі за допомогою механізмів конституційного пра-
восуддя [17].

Про хвороби зростання й наявності рудиментів соціал-дар-
вінізму в соціально-економічній політиці сучасної України свід-
чить той факт, що наша країна лише у вересні 2006 р. ратифі-
кувала Європейську соціальну хартію (переглянуту у 1996 р.), 
хоча підписала її набагато раніше [12]. На жаль, також «пішла 
в пісок» ідея розроблення Соціального кодексу України на базі 
цієї Хартії [14].

В Україні практично не популяризується така міжнародна 
ініціатива, підтримана ООН ще у 1999 р. на Всесвітньому еконо-
мічному форумі, як Глобальний договір. Тим часом цей договір 
містить концепцію відповідального корпоративного громадян-
ства, щоб ділові кола сприяли вирішенню проблем глобалізації. За 
аналогією з 10 заповідями Глобальний договір містить 10 принци-
пів ділових кіл, а саме підтримки і поваги до підходу, що передба-
чає захист міжнародних прав людини у їх сферах впливу; непри-
четності до порушень прав людини; підтримки свободи асоціацій 
та ефективного визнання права на колективний договір; підтримки 
ліквідації всіх форм примусової та обов’язкової праці; підтримки 
ефективної ліквідації дитячої праці; підтримки ліквідації дискри-
мінації під час прийняття на роботу і в професійній діяльності; 
підтримки обережного підходу до екологічних питань; вжиття 
ініціативи на підтримку посилення екологічної відповідальності; 
заохочення розроблення і поширення екологічно безпечних техно-
логій; боротьби з усіма проявами корупції, включаючи вимагання 
і хабарництво. Активне підключення до Глобального договору 
українських ділових кіл багато в чому, на нашу думку, сприяло би 
дотриманню принципу соціальної держави [18, c. 114].

З огляду на принцип справедливості конституційне право як 
базовий регулятор суспільних відносин набуває все більш вира-
женого соціального виміру. Історія цього процесу добре відома: 
досвід розвитку людства у XX ст. з його процесами індустріаліза-
ції та урбанізації, перерозподілом населення між містом і селом, 
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появою нових соціальних груп, що вимагають особливих механіз-
мів захисту їх прав, дав змогу зрозуміти, що традиційні ліберальні 
права і свободи людини й громадянина є недостатніми для ефек-
тивного захисту інтересів людей в умовах зазначених процесів [13].

Слід наголосити на тому, що останніми роками соціальні 
проблеми стали актуальними також для Америки та Європи, 
причому не тільки для Східної Європи, але й для благополучної 
Західної. В сумному переліку сучасних загроз, таких як пандемія, 
тероризм, транснаціональна злочинність, екологічні проблеми, 
розповзання ядерної зброї, проблема соціальних прав посіла 
одне з центральних місць. Розуміння зазначених цінностей при-
водить до того, що нині у всьому світі соціальним правам приді-
ляється першорядна увага, причому саме превентивний характер 
соціального захисту має головну роль. Це відбувається як у кра-
їнах з яскраво вираженою моделлю соціальної відповідальності 
держави, властивою перш за все скандинавським державам, так 
і в країнах з моделлю більшою мірою ліберального характеру 
(США, Канада, Австралія). Якщо років десять тому деякі євро-
пейські колеги все ще говорили, що «захоплюватися соціальними 
правами – плодити нероб у суспільстві», то зараз уже багато хто 
розуміє, що від вирішення проблеми соціальних прав і соціальної 
справедливості, яка лежить у її основі, залежить доля правової 
демократії і гуманізму не тільки в Україні [9].

Світ влаштований таким чином, що для держави забезпечити 
соціальну справедливість буває іноді складніше, ніж перемогти 
у війні. Сучасні правові та соціальні системи не можуть повною 
мірою обмежити спрагу збагачення одних на шкоду іншим. Для 
України цей висновок звучить гранично актуально. На жаль, 
структура суспільства за роки реформ із початку 90-х рр. зміни-
лася не в бік зростання добробуту більшої частини населення. 
Значна його частина впала в бідність. Економічне зростання того 
періоду відбувалося в умовах небувало високої, неприпустимої 
поляризації доходів населення. Практично у всіх регіонах України 
сьогодні найбільші переваги від зростання продуктивності регіо-
нальної економіки отримують найбільш забезпечені верстви насе-
лення, і ця перевага зростає [21].

У рекомендованій ООН як орієнтира декларації МОП «Про 
соціальну справедливість з метою справедливої глобалізації» 
сформульовані чотири основні завдання, такі як сприяння зайнято-
сті завдяки формуванню стабільного інституційного та економіч-
ного середовища; розроблення й розширення заходів соціального 
захисту, а саме соціального забезпечення та захисту працівників, 
які б мали стійкий характер і відповідали національним умовам; 
сприяння соціальному діалогу; дотримання, сприяння і реалізація 
основоположних принципів і прав у сфері праці [19].

Ці чотири стратегічні завдання є нерозривно пов’язаними 
між собою, взаємозумовленими та взаємодоповнюваними. Реалі-
зація цих завдань в умовах світової пандеміко-економічної кризи 
та енергетичної кризи, що насуває, набуває особливої значущості. 
Конституційне правосуддя є тим інструментом, який дає змогу 
вирішувати ці завдання відповідно до вимог національних кон-
ституцій і міжнародно-правових документів.

В умовах кризи практично неможливо забезпечити становище, 
коли всі категорії громадян, всі верстви населення будуть задоволені 
тими чи іншими політико-економічними рішеннями урядів.

Важливо, щоб держава забезпечувала розумний баланс і від-
повідність між рішеннями, прийнятими задля виходу з кризи і ста-
білізації фінансів та економіки, та фундаментальними правами 
і свободами громадян, закріпленими в Загальній Декларації прав 
людини і конституціях [5].

Конституційний принцип соціальної держави передбачає 
створення рівних можливостей для всіх членів суспільства, прове-
дення соціальної політики, яка визнає за кожним членом суспіль-
ства право на такий рівень життя (включаючи їжу, одяг, житло, 
медичний догляд і соціальне обслуговування), що необхідний для 
підтримки здоров’я і добробуту самої особи та її сім’ї, коли така 
особа працює, а також у випадках безробіття, хвороби, інвалідно-
сті, старості.

За змістом нашої Конституції, соціальна політика, заснована 
на принципі соціальної держави, – це не довільна за своєю при-
родою благодійна діяльність, продиктована міркуваннями полі-
тичного або морального характеру. Це конституційно-правовий 
обов’язок держави гарантувати і захищати соціальні права як 
основні та невідчужувані права. З позицій такого підходу суспіль-
ство (в особі держави) за допомогою відповідних компенсаторних 
механізмів забезпечує найбільш слабким членам рівність старто-
вих можливостей у реалізації основних прав і свобод [20].

Така діяльність передбачає також можливість законодавчого 
обмеження сильніших суб’єктів (наприклад, за допомогою подат-
кових інструментів). Інакше перевага більш «сильних» зростає 
не внаслідок їх власних зусиль і підприємливості, таланту та здо-
бутків, а за рахунок ресурсів, які їм дісталися, створюючи ефект 
«накопиченої переваги». Тим самим спотворюється дійсний сенс 
і справедливості розподілу, і справедливості зрівняння, тобто 
юридичної рівності загалом як основного принципу всього пра-
вового регулювання. В результаті цього суспільство потрапляє 
в «пастку нерівності».

Закріплений Конституцією України принцип соціальної дер-
жави і соціальні права, що конкретизують його, зобов’язують 
законодавця здійснювати відповідне регулювання, на основі якого 
здійснюється вся правозастосовна діяльність, в тому числі судами, 
що вирішують конкретні справи [4].

Конституція проголошує Україну соціальною державою, полі-
тика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне 
життя і вільний розвиток особистості. Однак такий стан речей 
у нашій країні є поки лише конституційним ідеалом. Дослідники 
оцінюють сучасний стан України як відповідний рівню соціаль-
ної держави першої половини 20-х рр. ХХ ст. [20]. Серед причин 
такої «недорозвиненості» соціальних механізмів слід назвати 
пережитки радянської політичної і соціальної системи, невідпо-
відність економічних, соціальних та інших цілей політики дер-
жави одна одній, а також те, що зараз Україна за найважливішими 
макроекономічними показниками перебуває в групі країн, що 
розвиваються. Крім того, сьогодні немає остаточної визначеності 
моделі забезпечення соціальних функцій держави.

Під час розроблення такої моделі необхідно враховувати 
і очікування суспільної свідомості, і історичний досвід Укра-
їни, адже велика частина населення, пам’ятаючи про «радянські 
часи», впевнена, що в той період соціальних благ, доступних 
кожному, було значно більше, тому будь-які спроби держави 
звільнитися від функції безпосереднього «опікуна» своїх грома-
дян, позбутися патерналізму в соціальній сфері сприймаються 
громадянами як неможливість або відмова від реалізації соціаль-
них прав. Тут важливо знайти баланс між інтересами держави 
і соціальних груп, можливістю розвитку індивідуальної особи-
стості і правом на державну підтримку.

Висновки. Конституція України закріплює правові основи 
соціального захисту, такі як створення умов гідного життя і віль-
ного розвитку людини; охорона праці і здоров’я; державна під-
тримка сім’ї, материнства і дитинства; пріоритет міжнародних 
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соціальних стандартів. Визначилися основні тенденції в соціаль-
ній сфері, серед яких слід назвати відмову від надмірної дер-
жавної підтримки; забезпечення мінімальних соціальних потреб 
громадян з огляду на наявні у розпорядженні громадян фінан-
сові кошти; орієнтація на адресне надання соціальної допомоги.  
Однак зрозуміло, що проголосити такі умови для гідного життя 
і вільного розвитку набагато легше, ніж їх здійснити.

Державу можна назвати дійсно соціальною лише тоді, коли 
вона визнає і захищає соціальні права як природні і невідчужувані 
на основі принципів справедливості та юридичної рівності, коли 
головним її завданням стає створення належних умов відтворення 
життя людини як біологічної істоти і як суб’єкта різних видів сус-
пільної життєдіяльності, коли створена і функціонує адекватна 
правова система захисту соціальних інтересів особистості, коли 
на вирішення соціальних проблем зорієнтовані економіка, полі-
тика і духовне життя суспільства.

Головним завданням є подолання невідповідності між заявле-
ними зобов’язаннями держави в соціальній галузі та відсутністю 
послідовної правової політики щодо створення ефективної соці-
ально орієнтованої економіки. У цьому сенсі реалізація консти-
туційного принципу соціальної держави в Україні тільки почина-
ється.
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Maletych M. Social state of Ukraine: constitutional  
and legal foundations

Summary. The article examines the main constitutional 
and legal foundations of the formation of the concept of the social 
state in Ukraine. It is determined that the social theme, the discussion 
of the state’s ability to solve social problems, guarantee a social 
standard of living and social rights at a level adequate to the modern 
achievements of civilization, has become one of the most acute, 
rigidly woven into the political context – whether it is the design 
and choice of the country’s development scenario (corporate model 
of economy and power or model of classical civil society and rule 
of law), strikes or pre-election discussions. It is stated that the global 
pandemic-economic crisis has exposed the failure of the classical 
liberal doctrine of law as such formal equality (equality between 
ACT and retribution, before the same norm of freedom for all), 
which in the sphere of social relations does not provide for any 
actual legal adjustment, taking into account the social and biological 
differences of people as subjects of law. It is noted that due to 
the principle of Justice, constitutional law as a basic regulator 
of Public Relations is acquiring an increasingly pronounced 
social dimension. It is noted that the principle of the social state 
enshrined in the Constitution of Ukraine and the social rights that 
specify it oblige the legislator to carry out appropriate regulation, 
based on which all law enforcement activities are carried out, 
including by courts that decide specific cases. The main trends in 
the social sphere are identified, including: refusal of excessive state 
support; ensuring the minimum social needs of citizens, based on 
the financial resources available to citizens; orientation to targeted 
provision of social assistance, etc. It is noted that it is much easier 
to proclaim such conditions for a decent life and free development 
than to implement them. It is concluded that a state can be called 
Truly Social only when it recognizes and protects social rights as 
natural and inalienable, based on the principles of justice and legal 
equality, when its main task is to create appropriate conditions 
for the reproduction of human life as a biological being and as 
a subject of various types of social life, when an adequate legal 
system for protecting the social interests of the individual is created 
and functions, and when the economy, politics and spiritual life 
of society are focused on solving social problems. The main aspect 
of this direction is to overcome the discrepancy between the stated 
obligations of the state in the social sphere and the lack of a consistent 
legal policy to create an effective socially oriented economy. It is 
noted that in this sense, the implementation of the constitutional 
principle of the social state in Ukraine is just beginning.

Key words: constitution, constitutional law, social state, 
social dimension, doctrine of law, social rights, justice, legal 
regulation.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню юридичної 

відповідальності за порушення митного законодавства, 
проаналізовано різноманітні підходи до встановлення від-
повідальності у сфері оподаткування на прикладі таких 
країн, як Туркменістан, Вірменія, Таджикистан, Казах-
стан, Азербайджан, США, Франція, Італія. Розглянуто роз-
межування юридичної відповідальності. Зроблено акцент 
на тому, що відповідальність за порушення митного зако-
нодавства є міжгалузевим правовим інститутом. Варто 
зазначити, що у зарубіжних країнах за фінансові право-
порушення у сфері митного регулювання застосовується 
адміністративна, фінансова та кримінальна відповідаль-
ність. Однак у кожній державі відповідальність за пору-
шення митного законодавства має свої особливості.

Критерієм розмежування видів юридичної відповідаль-
ності за порушення митного законодавства є воля законо-
давця (вид відповідальності залежить від того, у якому 
нормативно-правому акті її передбачено), а не ступінь 
суспільної небезпеки протиправного діяння. Водночас 
у деяких державах (наприклад, США, Велика Британія, 
Франція, Італія) адміністративно-правові та кримінально-
правові санкції за фінансові правопорушення встановлені 
не в адміністративному або кримінальному законодавстві, 
а у спеціальних фінансових законах. У цьому разі основний 
критерій розмежування видів юридичної відповідальності 
застосовується опосередковано, через порівняння суворо-
сті санкцій за правопорушення, тому для більшості зару-
біжних держав важливе те, що у законодавстві передба-
чено санкції за порушення фінансово-правових приписів 
митного законодавства, а в якому саме законі – це друго-
рядне питання.

Показовим є те, що, на відміну від України, у колиш-
ніх країнах Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
адміністративна відповідальність за порушення митного 
законодавства встановлена в Кодексі про адміністративні 
правопорушення, а не в Митному кодексі. Це є правиль-
ним підходом, і українському законодавцю доцільно його 
використати. Заслуговує на увагу також установлення 
в цих країнах кримінальної відповідальності за ухилення 
від сплати митних платежів, що, відповідно, зумовлює 
розгляд і прийняття рішення щодо доцільності такого виду 
відповідальності в Україні.

Фінансово-правова відповідальність у сфері митного 
регулювання в зарубіжних країнах недостатньо чітко рег-
ламентована. Це пояснюється насамперед відсутністю її 

законодавчого визначення, тому говорити про такий вид 
юридичної відповідальності за порушення митного зако-
нодавства можна лише на основі встановлення правової 
природи конкретної відповідальності у цій сфері. Ана-
ліз іноземного законодавства дає змогу стверджувати, 
що фінансово-правова відповідальність за порушення 
митного законодавства може застосовуватися у вигляді 
штрафу та/або пені. Установлення відповідальності за 
порушення порядку здійснення валютних операцій у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності залежить від особливос-
тей державних і економічних процесів у конкретній країні. 
Задля вдосконалення положень Митного кодексу України 
доцільно використати досвід Республіки Узбекистан щодо 
законодавчого закріплення в митному законодавстві особ-
ливостей здійснення валютного контролю у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності.

Ключові слова: юридична відповідальність, право-
порушення, митне законодавство, митні правовідносини, 
митне регулювання.

Постановка проблеми. Невизначеність та завуальованість 
фінансово-правової відповідальності у сфері державної митної 
справи у чинному законодавстві України зумовлює необхідність 
вивчення досвіду зарубіжних країн щодо правового регулювання 
відносин у зв’язку зі вчиненням правопорушення у процесі або 
щодо переміщення предметів через митний кордон.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток мит-
ного законодавства України досліджувався багатьма україн-
ськими вченими. Необхідно відзначити праці таких науковців, 
як Е.С. Дмитрeнкo, Ю.В. Оніщик, Д.М. Лук’янець, А.Й. Іван-
ський. Більшість наукових праць спрямована на дослідження 
особливостей розвитку митної справи загалом, а питання 
юридичної відповідальності за порушення митного законодав-
ства ще не отримали свого належного наукового висвітлення, 
оскільки в різних країнах використовуються різноманітні під-
ходи до встановлення відповідальності у сфері митного регу-
лювання.

Метою статті є дослідження правового регулювання відпо-
відальності за порушення митного законодавства у зарубіжних 
країнах, а також виокремлення методів, які використовуються 
в різних країнах для встановлення відповідальності у сфері 
митного регулювання.
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Виклад основного матеріалу. Аналізуючи законодав-
ство зарубіжних країн щодо відповідальності у митній сфері, 
передусім звертаємо увагу на одну із системоутворювальних 
категорій митного законодавства – «митні платежі». Необ-
хідно відзначити, що не всі країни мають чітко розмежовані 
види митних платежів. Наприклад, у Республіці Туркменістан 
[1], Республіці Вірменії [2], Республіці Узбекистан [3] та Рес-
публіці Таджикистан [4] до митних платежів віднесено мито, 
податок на додану вартість, акциз та митні збори. Натомість 
у Республіці Казахстан, Республіці Азербайджан та Республіці 
Молдова поняття «митні платежі» трактується дещо інакше.

Зокрема, у ст. 4 Кодексу Республіки Казахстан «Про митну 
справу Республіки Казахстан» зазначено, що митні платежі – 
це ввізні та вивізні мита, митні збори, що підлягають сплаті 
до бюджету платником у зв’язку з переміщенням товарів через 
митний кордон. У цій же статті окремо виділяються податки 
(податок на додану вартість та акциз), що сплачуються під час 
ввезення товарів на митну територію [5]. У ст. 17 Митного 
кодексу Азербайджанської Республіки поняття «митні пла-
тежі» охоплює мито, податки, митні збори, державне мито за 
видачу юридичним і фізичним особам ліцензії на митну діяль-
ність, плату та інші платежі, що справляються в установленому 
порядку митними органами [6]. Згідно зі ст. 1 Митного кодексу 
Республіки Молдови, митні платежі – це мито, податки (пода-
ток на додану вартість, акцизи), збір за здійснення митних про-
цедур, інші платежі [7].

Не проводить чіткого розмежування між окремими видами 
митних платежів також законодавство країн Європейського 
Союзу, відносячи до них будь-які платежі, що справляються 
під час перетину товарами митного кордону. В одному зі своїх 
рішень Суд ЄС навіть зазначив, що такою категорією буде роз-
глядатися послуга зі складання або оформлення спеціального 
документа, достатнім буде дотримання умови, що це обтя-
ження пов’язано з фактом перетину кордону, а не викликано 
економічною необхідністю [8, с. 6].

У зв’язку з цим під митними платежами у законодавстві 
зарубіжних країн необхідно розуміти податки, збори, мито, 
а також інші платежі, які справляються під час переміщення 
товарів через митний кордон. Слід також зазначити, що від-
носини у сфері адміністрування митних платежів регламенту-
ються як митним, так і податковим (насамперед це стосується 
таких видів митних платежів, як податки) законодавством.

У зарубіжних країнах за невиконання або неналежне вико-
нання обов’язку зі сплати митних платежів передбачено, як 
правило, фінансову та адміністративну, а в деяких державах – 
і кримінальну відповідальність. Однак у кожній державі від-
повідальність за порушення митного законодавства має свої 
особливості.

Насамперед необхідно визначитися з критерієм розмежу-
вання адміністративної, фінансової та кримінальної відпові-
дальності. Вже тут виникає перша складність. Річ у тім, що 
прийнятий у вітчизняній науці і зрозумілий критерій ступеня 
суспільної небезпеки протиправного діяння в західноєвропей-
ській правовій доктрині не визнається істотною ознакою розме-
жування видів юридичної відповідальності. У країнах Європи 
і США таким критерієм є воля законодавця. Так, якщо санкції 
за правопорушення передбачені в кримінальному законі, то це 
означає наявність кримінальної відповідальності; якщо санкції 
встановлені в адміністративному законі, то це означає адміні-

стративну відповідальність за правопорушення; якщо санкції 
за правопорушення передбачені у фінансовому законі, то це 
означає наявність фінансової відповідальності [9, с. 463].

У деяких державах, зокрема у США, Великій Британії, 
Франції та Італії, санкції за фінансові правопорушення вста-
новлені не в адміністративному або кримінальному законо-
давстві, а у спеціальних фінансових законах. У цьому разі 
основний критерій розмежування кримінальної та адміністра-
тивної відповідальності застосовується опосередковано, через 
порівняння суворості санкцій за правопорушення. Так, якщо 
фінансовий закон передбачає арешт на строк менше мінімаль-
ного терміну позбавлення волі, встановленого Кримінальним 
кодексом, то йдеться про адміністративну відповідальність; 
якщо закон установлює штраф, розмір якого нижче мінімаль-
ного штрафу, передбаченого Кримінальним кодексом, то це 
також означає адміністративну відповідальність. Розмежування 
кримінального та адміністративного штрафу можна проводити 
за іншим критерієм, а саме залежно від державного органу, що 
накладає штраф. Так, адміністративний штраф установлюється 
адміністративними органами, а кримінальний – тільки судом 
[9, с. 463–464].

У США відносини щодо сплати митних платежів регулю-
ються як спеціальним Міжнародним податковим кодексом, так 
і Кодексом внутрішніх державних доходів (Внутрішній подат-
ковий кодекс). Окремо в законодавстві США фінансові пра-
вопорушення у митній сфері не виділені, вони розглядаються 
як невиконання або неналежне виконання обов’язку зі сплати 
податків загалом [10, с. 30].

За фінансові правопорушення застосовується два види 
фінансово-правових санкцій, а саме штраф та пеня [11, с. 342]. 
Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення 
фінансової спрямованості у федеральному законодавстві 
передбачена не Кримінальним кодексом (розд. 18 Зводу зако-
нів США), а Кодексом внутрішніх державних доходів (розд. 26 
Зводу законів). Кримінально-правові санкції передбачають, як 
правило, такі види покарання, як позбавлення волі та штраф. 
Тільки три із 48 основних статей, що встановлюють кримі-
нальну відповідальність за податкові злочини, не передбачають 
позбавлення волі. За Кодексом внутрішніх державних дохо-
дів, середньостатистичне покарання за один злочин – один рік 
позбавлення волі; за два злочини – до п’яти років позбавлення 
волі. Конфіскація обов’язкова, й обсяг її включає як шкоду від 
злочину, так і відшкодування витрат на організацію і ведення 
кримінального процесу.

Необхідно відзначити, що фінансове законодавство США 
характеризується посиленням санкцій. Згідно з Кодексом вну-
трішніх державних доходів (ст. 7203 розд. 26 Зводу законів 
США), несвоєчасне подання податкової декларації може квалі-
фікуватись як кримінальний злочин. У разі визнання провини 
підсудного суд може позбавити його волі на строк до 1 року або 
накласти штраф. Спроба ухилитися від сплати податку шляхом 
подання неправдивої декларації вважається ще більш тяжким 
злочином, і обвинувачений може бути засуджений до позбав-
лення волі на 5 років [12, с. 93, 105–106].

Жорсткість санкцій за фінансові правопорушення 
в американському законодавстві досягається не тільки шля-
хом використання такого кримінального покарання, як поз-
бавлення волі, але й «ефективним» моделюванням штрафних 
санкцій, які передбачають суттєві матеріальні наслідки для  
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правопорушника. Так, за недоплату податків у зв’язку з недо-
триманням установлених вимог Кодекс про внутрішні доходи 
передбачає такий комбінований штраф: 5% від несплаченої 
суми плюс 50% від суми, яку платник податків отримав би в разі 
розміщення цих грошей у банку, виходячи зі стандартних бан-
ківських ставок. Друга частина штрафної санкції спрямована 
насамперед на забезпечення дієвості покарання та уникнення 
профанації штрафного впливу: нерідко абсолютний розмір 
сплачуваних штрафів незрівнянно малий порівняно з потен-
ційним доходом, який може бути отриманий у разі вигідного 
вкладення несплачених податків. Прив’язка розміру штрафу до 
результатів можливої капіталізації податкових сум – це надій-
ний засіб запобігти ситуації, коли платнику податків стає вигід-
ніше не платити податок, а вкладати заощаджені кошти в обіг 
і отримувати доходи, які суттєво перевищують розміри вста-
новлених законом санкцій [12, с. 106].

Європейський підхід (так умовно може бути названа друга 
тенденція зарубіжного законодавства щодо встановлення 
податкових санкцій) відрізняється більш гуманним пово-
дженням з порушниками податкових норм. Останнім часом 
для європейського законодавства стала характерною декримі-
налізація низки санкцій за податкові правопорушення, тобто 
виділення їх зі сфери кримінального права. При цьому кримі-
нальні санкції часто замінюються системою платежів (доплат 
до податків), які стягуються не судами, а іншими державними 
органами [12, с. 107].

Наприклад, за турецьким законодавством, у разі виявлення 
продажу товарів за умисно заниженими цінами постачальник 
обкладається антидемпінговим податком і додатковим компен-
саційним збором. У цьому разі антидемпінгове мито забезпе-
чує відшкодування шкоди, додатковий компенсаційний збір 
має характер штрафних санкцій [12, с. 107]. Повторне вчи-
нення податкового правопорушення однією і тією ж самою 
особою приводить до значного збільшення розміру штрафних 
санкцій (повторний штраф). Так, у Законі Швейцарії «Про 
прямий федеральний податок» за неподання в установлений 
термін декларації та іншої інформації, яка є необхідною для 
податкового органу, штраф, передбачений у розмірі від 1 000 
франків, за повторне порушення збільшується в десять разів  
(від 10 000 франків) [13].

Разом з основними санкціями за податкові злочини і про-
ступки (позбавлення волі, кримінальний арешт, штраф тощо) 
також можуть застосовуватися різні додаткові санкції (кон-
фіскація майна, придбаного за кошти, приховані від оподатку-
вання; позбавлення прав на прибуток, який винний міг би отри-
мати за операцію, здійснену до засудження; заборона брати 
участь у публічних торгах; заборона на роботу в державних 
установах; обмеження у виборчих правах, а також позбавлення 
інших цивільних прав, таких як права носити зброю, бути опі-
куном, позбавлення водійських прав) [13].

У Великій Британії законодавство про відповідальність за 
фінансові правопорушення не є систематизованим. До джерел 
права належать як законодавчі акти, так і норми загального 
права. Деліктні фінансово-правові норми можуть міститися 
як у фінансових законах (Закон «Про порядок збору податків» 
1970 року, Закон «Про грошові платежі» 1935 року, Закон «Про 
фінанси» 1986 року), так і в законах, що регулюють окремі 
аспекти фінансових відносин (Закон «Про магістратські суди» 
1980 року). Закон «Про порядок збору податків» 1970 року 

передбачає дві фінансово-правові санкції, такі як штраф та пеня 
[11, с. 341–342]. Основним нормативно-правовим актом щодо 
відповідальності за порушення митного законодавства є Закон 
«Про митні та акцизні збори» 1979 року. Серед фінансових пра-
вопорушень у сфері митного регулювання слід виділити неза-
конний імпорт та експорт товарів, що пов’язаний з умисним 
ухиленням від сплати мита; неправильне заповнення митної 
декларації та умисне приховування інформації про експорто-
вані товари; надання неправдивої інформації задля отримання 
податкової пільги (звільнення від сплати митних платежів) 
[9, с. 467].

У Франції правовими актами, які передбачають відпо-
відальність за фінансові правопорушення у сфері митного 
регулювання, є Загальний кодекс про податки 1950 року 
та Кримінальний кодекс 1992 року. Відповідальність за пра-
вопорушення у сфері податкових та митних відносин перед-
бачена в розділі «Покарання» Загального кодексу про податки, 
який складається з двох підрозділів. Перший містить загальні 
положення, що встановлюють відповідальність за правопору-
шення, пов’язані з усіма видами податків, а другий включає 
статті, що закріплюють відповідальність за правопорушення, 
пов’язані з окремими видами податків. Слід відзначити, що за 
правопорушення, скоєні у зв’язку зі сплатою прямих податків, 
крім штрафів, пені та позбавлення волі, суд може встановити 
додаткові міри покарання у формі тимчасової заборони займа-
тися комерційною та виробничою діяльністю, а також незалеж-
ними професіями. У разі повторного правопорушення термін 
заборони може бути подвоєний [9, с. 468–469].

Несистематизованим є законодавство про відповідаль-
ність за фінансові правопорушення податкового та митного 
спрямування в Італії. Відповідні норми можуть міститися 
в законах (Закон «Загальні положення про відповідальність за 
порушення фінансових законів» від 7 січня 1929 року № 4), 
декретах-законах (Декрет-закон від 14 січня 1991 року № 7), 
декретах Президента Республіки (Звід законодавчих положень 
у сфері митних правил, затверджений Декретом Президента 
Республіки від 23 січня 1973 року № 43). Кримінальний кодекс 
Італії не містить норм, які передбачають відповідальність за 
податкові правопорушення. Ці норми становлять зміст назва-
них спеціальних законів. Однак поділ фінансових правопору-
шень у митній сфері на злочини і проступки здійснюється на 
основі загальної норми Кримінального кодексу, що визначає 
поняття злочину й проступку [9, с. 469].

Серед ухилень від сплати податків із учиненням шахрай-
ських дій у митній сфері варто виділити незаконне відновлення 
податкових пільг для товарів, що були раніше імпортовані, а 
згодом вироблені на місцевих підприємствах і в подальшому 
поставляються на експорт; здійснення відносно імпортованого 
або товару, що експортується, штучних операцій задля ухи-
лення від сплати митних платежів. Ці правопорушення кара-
ються кримінальним штрафом, який встановлюється в розмірі, 
пропорційному завданому збитку. Італійське законодавство 
передбачає, крім основного, додаткові покарання щодо осіб, 
винних у скоєнні фінансових правопорушень, зокрема довічну 
заборону на роботу у фінансових установах; тимчасову забо-
рону на заміщення посад, участь у фінансових справах, 
заміщення посад у керівних органах юридичних осіб та під-
приємств, ведення переговорів з публічною адміністрацією 
[9, с. 470].
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До фінансових проступків у сфері митного регулювання 
законодавство відносить такі протиправні діяння, як пору-
шення термінів сплати податків, що приводить до покарання 
у вигляді штрафу; неподання у фінансові органи документів 
фінансової звітності особами, які займаються продажем това-
рів або наданням послуг, що приводить до кримінальної від-
повідальності у вигляді арешту або штрафу. Діяння, пов’язані 
з несплатою податків без скоєння шахрайських дій, кваліфіку-
ються законодавцем як фінансові проступки. Ті ж самі діяння, 
що супроводжуються шахрайськими діями, будуть кваліфіку-
ватися як фінансові злочини [9, с. 470–471].

У Німеччині основним джерелом права у сфері відпові-
дальності за фінансові правопорушення податкового та мит-
ного спрямування є Положення про податки 1977 року. У цьому 
Положенні передбачено кримінальну та адміністративну від-
повідальність за вчинення податкових правопорушень. Напри-
клад, за порушення законодавства, яке приводить до створення 
можливості ухилення від сплати митних платежів, передбачено 
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, а за ухи-
лення від сплати податків, порушення митних правил – кримі-
нальну відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі 
[9, с. 464–465].

Незважаючи на те, що практично всі склади податкових зло-
чинів визначені в Положенні про податки, Кримінальний кодекс 
Німеччини також містить кілька норм, що входять у систему 
податкового деліктного права. Зокрема, самостійними видами 
податкових злочинів є підробка знаків сплати митних плате-
жів та приховування майна задля ухилення від оподаткування. 
Ознаки цих злочинів містяться не в податковому, а в кримі-
нальному законі. Особи, які вчинили такі злочини, підлягають 
покаранню у вигляді штрафу або позбавлення волі. Крім цього, 
законодавство Німеччини передбачає можливість додаткового 
покарання за вчинення податкових злочинів. Наприклад, суд 
може призначити додаткове покарання у вигляді конфіскації 
предметів, прихованих від податків, або коштів, що використо-
вувались як знаряддя злочину. Для осіб, засуджених до позбав-
лення волі на строк більше одного року, додатковим покаранням 
може бути встановлена заборона займати державні посади про-
тягом установленого законодавством терміну [9, с. 465–466; 13].

У Японії відповідальність за фінансові правопорушення 
у сфері митного регулювання передбачена в Законі «Про 
справляння державних податків» та у Кримінальному кодексі. 
Зауважимо, що Загальна частина Кримінального кодексу Япо-
нії виконує функцію Загальної частини всього кримінального 
законодавства Японії зі встановленими обмеженнями. Про 
це, зокрема, йдеться у ст. 8 Кримінального кодексу Японії: 
«Загальні положення цього закону застосовуються також щодо 
злочинів, покарання за які передбачені іншим законодавством, 
однак це не стосується випадків, коли в цьому законодавстві 
є спеціальні норми». Наприклад, відмінні від Загальної частини 
Кримінального кодексу Японії положення про конфіскацію 
містяться в Законі «Про податок на алкогольні напої» [13].

Відповідальність за фінансові правопорушення подат-
кового та митного спрямування передбачена у податковому 
й кримінальному законодавстві також у таких країнах, як 
Польща, Словаччина та Чехія. Кримінальна відповідальність 
застосовується у вигляді штрафу, конфіскації предметів, забо-
рони здійснювати певну господарську діяльність або позбав-
лення волі тощо, а фінансова – у вигляді штрафу, пені, втрати 

права на пільгу або звільнення від податку, додаткового подат-
кового зобов’язання, застосування більш високої податкової 
ставки порівняно з тією, яка була застосована. Зауважимо, що, 
на відміну від Польщі та Словаччини, у Чехії відсутній спеці-
альний податковий кримінальний кодекс, а податкові злочини 
визначені у Кримінальному кодексі [14, с. 130–133; с. 234–240; 
с. 311–312].

Варто зазначити, що у більшості держав під час притяг-
нення до відповідальності за порушення податкового законо-
давства враховується наявність вини платника податків у ско-
єнні відповідних правопорушень. Так, наприклад, у Німеччині 
притягнення як до адміністративної, так і до кримінальної 
відповідальності за вчинення податкових правопорушень мож-
ливе тільки щодо винних вчинених діянь. Однак в окремих дер-
жавах, зокрема в Бразилії, Ізраїлі, Канаді, Колумбії, Саудівській 
Аравії, Словаччині, Румунії, Чехії, Швеції, Японії, вина плат-
ника податків може не враховуватися. У Канаді незалежно від 
вини платника податків під час здійснення повторного пору-
шення протягом трьох років особа зобов’язана сплатити штраф 
у розмірі 10% від суми незадекларованого податку [15].

Стосовно відповідальності за порушення порядку здій-
снення валютних операцій у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності слід зауважити, що механізм валютного контролю 
історично складається в кожній державі з урахуванням специ-
фічних умов її розвитку. Безпосередній вибір форм і методів 
валютного контролю залежить від особливостей державних 
і економічних процесів у конкретній державі. Активне викори-
стання валютний контроль отримує в умовах економічних криз 
або задля відновлення народного господарства (наприклад, 
у повоєнний період) [16, с. 213].

Наочним прикладом для України є світова практика засто-
сування валютного контролю. Цей вид контролю активно вико-
ристовувався абсолютною більшістю держав у критичні для 
їхніх економік періоди і був пов’язаний з необхідністю віднов-
лення господарства в повоєнні роки або в період лібералізації 
економічних відносин задля захисту фінансової самостійності 
стабільності грошової системи, зміцнення курсу національної 
валюти, мобілізації валютних резервів. Система зазначеного 
механізму досить успішно реалізовувалася в різні періоди 
в Австрії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Італії, Німеччині, 
Новій Зеландії, Франції, Японії та інших державах. Більшість 
країн, що розвиваються, країни з перехідними економіками 
тією чи іншою мірою використовують можливості цього меха-
нізму. Так, відповідно до даних Міжнародного валютного 
фонду, тільки обов’язкова умова репатріації валютної виручки 
нині зафіксована в правових актах близько п’ятдесяти дер-
жав. До них, зокрема, входять Ізраїль, Іран, Китай, Кіпр, ПАР, 
Польща, Туреччина, Угорщина, Чехія. В Греції і Португалії 
існують обмеження на операції, пов’язані з рухом капіталу. 
У Польщі повноту репатріації валютної виручки контролюють 
уповноважені банки за наявності ліберальної заявної системи 
відкриття рахунків резидентами за кордоном [17, с. 381–382].

Нині майже у всіх розвинених країнах валютний контроль 
скасовано, тому що він виконав свої функції. Крім того, засто-
сування адміністративних методів суперечить принципам Між-
народного валютного фонду. Однак більшість країн, що розви-
ваються, активно використовує його можливості. Необхідно 
також відзначити, що навіть у разі формального скасування 
валютного контролю, як правило, здійснюється спостереження 
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за процесами, що відбуваються під час руху капіталів. Сьогодні 
все більше уваги в розвинених країнах стало приділятися вдо-
сконаленню законодавства у зв’язку з погіршенням платіжних 
балансів, боротьбою з «відмиванням» злочинно нажитих капі-
талів, «брудних» грошей, податковим шахрайством, тому в кра-
їнах зі скасованим валютним контролем стали застосовуватися 
окремі його елементи (Великобританія, Франція), насамперед 
у сфері контролю за рухом капіталів [17, с. 382].

Заслуговує на увагу досвід Республіки Узбекистан щодо 
законодавчого закріплення у митному законодавстві особли-
востей здійснення валютного контролю у сфері зовнішньоеко-
номічної діяльності. У Митному кодексі Республіки Узбекистан 
міститься Розділ V «Валютний контроль і моніторинг зовніш-
ньоторговельних операцій в митній справі», у якому описано 
контроль за ввезенням і вивезенням готівкової національної 
валюти Республіки Узбекистан та іноземної валюти (ст. 240); 
здійснення перевірки під час ввезення та вивезення фізичними 
особами готівкової національної валюти Республіки Узбекис-
тан та іноземної валюти (ст. 241); заходи, що запроваджуються 
в разі виявлення правопорушень, пов’язаних із незаконним 
ввезенням і вивезенням готівкової національної валюти Рес-
публіки Узбекистан та іноземної валюти (ст. 242); здійснення 
моніторингу за зовнішньоторговельними операціями (ст. 243); 
взаємодію митних органів з іншими уповноваженими органами 
під час здійснення моніторингу зовнішньоторговельних опера-
цій (ст. 244); заходи, що запроваджуються під час виявлення 
митними органами ознак порушень валютного законодавства 
(ст. 245) [3].

Висновки. Підсумовуючи викладене, маємо зазначити, що 
в зарубіжних країнах за фінансові правопорушення у сфері 
митного регулювання, як правило, застосовується адміні-
стративна та кримінальна відповідальність. У деяких країнах 
є також фінансово-правові санкції за порушення митного зако-
нодавства. Водночас найбільш поширеною санкцією за пору-
шення фінансово-правових приписів у митній сфері є штраф. 
Санкції за порушення встановлених перед державою фінан-
сових зобов’язань у сфері митного регулювання можуть бути 
розміщені в митному, фінансовому, адміністративному та кри-
мінальному законодавстві. При цьому в багатьох країнах адмі-
ністративно-правові, кримінально-правові санкції передбачені 
в спеціальних фінансових законах, тому для більшості зарубіж-
них держав важливе те, що у законодавстві передбачено санкції 
за порушення фінансово-правових приписів митного законо-
давства, а в якому саме законі – це другорядне питання.

Література:
1. Таможенный кодекс Туркменистана. URL: http://minjust.gov.tm/ru/

mmerkezi/doc_book_det.php?book_id=3.
2. Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 года. 

URL: http://keden.kz/ru/tam_kodex_armenii2015.php.
3. Таможенный кодекс Республики Узбекистан : Закон «Об утверж-

дении Таможенного кодекса Республики Узбекистан» от 20 января 
2016 года № ЗРУ-400. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.
aspx?lact_id=2876352.

4. Таможенный кодекс Республики Таджикистан от 3 дека-
бря 2004 года. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30411425#pos=100;-168.

5. Кодекс Республики Казахстан : Закон «О таможенном деле в 
Республике Казахстан» от 30 июня 2010 года № 296-IV (Тамо-
женный кодекс). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30776062#pos=0;0.

6. Таможенный кодекс Азербайджанской Республики от 24 июня 
2011 года. URL: http://www.az-customs.net/rus/1296.htm.

7. Таможенный кодекс Республики Молдова от 20 июля 2000 года 
№ 1149. URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d
oc&lang=2&id=319745.

8. Жамкочьян С.С. Единое таможенное законодательство Европы: от 
Римского договора к Модернизированному Таможенному кодексу. 
Митна справа. 2010. № 4 (70). С. 3–12.

9. Финансовое право / отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. 
Москва, 2007. 528 с.

10. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. 
Москва. 2001. 608 с.

11. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний 
аналіз. Одеса, 2008. 504 с.

12. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран. Вопросы тео-
рии и практики. Москва, 1993. 112 с.

13. Козырин А.Н. Налоговые преступления и проступки: опыт зару-
бежных стран. URL: http://www.kozyrin.narod.ru/fr19.htm.

14. Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Бела-
русь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия / отв. ред. 
М.В. Карасева (Сенцова), Д.М. Щекин. Москва, 2009. 336 с.

15. Килинкарова Е.В. Налоговое право зарубежных стран : учеб-
ник для бакалавриата и магистратуры. Санкт-Петербург, 2015. 
354 с. URL: http://stud.com.ua/31253/pravo/osnovni_porushennya_
podatkovogo_zakonodavstva#331.

16. Крохина Ю.А., Смирникова Ю.Л., Тютина Ю.В. Валютное право. 
Москва, 2007. 378 с.

17. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Москва, 2009. 536 с.

Babenko A., Nebesna M. Legal regulation of liability 
for violations of customs legislation in foreign countries

Summary. The article is devoted to the study of legal 
liability for violations of customs legislation, analyzes various 
approaches to establishing liability in the field of taxation 
on the example of countries such as Turkmenistan, Armenia, 
Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, USA, France, Italy, etc. 
Emphasis is placed on the fact that liability for violations 
of customs legislation is a cross-sectoral legal institution. It 
should be noted that in foreign countries for financial offenses 
in the field of customs regulation is administrative, financial 
and criminal liability. However, in each state the responsibility 
for violation of the customs legislation has the features.

The criterion for distinguishing between types of legal 
liability for violation of customs legislation is the will 
of the legislator (the type of liability depends on which 
legal act provides for it), and not the degree of public 
danger of an illegal act. In addition, in some countries  
(for example, the United States, Great Britain, France, Italy) 
administrative and criminal sanctions for financial offenses 
are not established in administrative or criminal law, but in 
special financial laws. In this case, the main criterion for 
distinguishing between types of legal liability is applied 
indirectly, by comparing the severity of sanctions for 
offenses. Therefore, it is important for most foreign countries 
that the legislation provides for sanctions for violations 
of financial and legal requirements of customs legislation, 
and in which law – this is of secondary importance.

It is noteworthy that, in contrast to Ukraine, in the former 
Soviet Union, administrative liability for violations of customs 
legislation is established in the Code of Administrative 
Offenses and not in the Customs Code. This is the right 
approach, and the Ukrainian legislator should use it. It is also 
noteworthy that these countries establish criminal liability 
for evasion of customs duties, which, accordingly, leads to 
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consideration and decision-making on the appropriateness 
of this type of liability in Ukraine.

Financial and legal responsibility in the field of customs 
regulation in foreign countries is not clearly regulated. This is 
primarily due to the lack of its legislative definition. Therefore, 
it is possible to claim this type of legal liability for violation 
of customs legislation only on the basis of establishing 
the legal nature of specific liability in this area. An analysis 
of foreign legislation suggests that financial and legal liability 
for violations of customs legislation may be applied in the form 
of fines and / or penalties. Establishing responsibility for 

violating the order of foreign exchange transactions in the field 
of foreign economic activity depends on the characteristics 
of state and economic processes in a particular country. In order 
to improve the provisions of the Customs Code of Ukraine, it is 
advisable to use the experience of the Republic of Uzbekistan 
on the legislative enshrinement in customs legislation 
of the peculiarities of currency control in the field of foreign 
economic activity.

Key words: legal liability, offense, customs legislation, 
legal, customs regulation.
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КІНЕМАТОГРАФІЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті проведено аналіз кінематографії як 
об’єкта адміністративно-правового забезпечення патріо-
тичного виховання в Україні. Актуальність теми полягає 
в необхідності всебічного забезпечення заходів із вико-
нання Державної цільової соціальної програми націо-
нально-патріотичного виховання на період до 2025 року, 
зокрема заходів у галузі кінематографії.

На підставі наукових джерел проаналізовано терміни 
«кінематографія», «об’єкт адміністративно-правового забез-
печення», визначено взаємозв’язок кінематографії та патрі-
отичного виховання. Із застосуванням методу правового 
аналізу розглянуто сучасні норми права, які регулюють 
суспільні відносини в кінематографії задля забезпечення 
заходів щодо національно-патріотичного виховання насе-
лення України. У процесі дослідження приділено увагу 
необхідності вдосконалення окремих норм, що визначають 
культурні критерії виробництва та демонстрації фільмів.

Наукова новизна дослідження полягає у пропози-
ції авторського визначення терміна «об’єкт адміністра-
тивно-правового регулювання патріотичного виховання», 
під яким розуміється сукупність інтересів учасників 
суспільних відносин, розвиток яких через призму адміні-
стративного права сприяє досягненню суспільного блага 
у вигляді підвищення національної, історичної, культур-
ної свідомості громадян внаслідок вжиття заходів патрі-
отичного виховання. Практична значущість дослідження 
полягає в пропозиції внесення змін до Закону України 
«Про державну підтримку кінематографії в Україні» задля 
віддання переваги фільмам національного культурного 
спрямування в процесі визначення необхідності надання 
державної підтримки кіновиробникам.

У висновках зазначено, що кінематографія є дієвим 
засобом патріотичного виховання, а її адміністративно-
правове забезпечення в Україні сьогодні здійснюється 
шляхом визначення певних культурних критеріїв до філь-
мів, що закріплені в чинних нормативно-правових актах. 
Подальший розвиток дослідження можливий шляхом 
ретельного аналізу відповідних адміністративно-право-
вих норм задля вдосконалення адміністративно-правового 
забезпечення патріотичного виховання за допомогою кіне-
матографії.

Ключові слова: кінематографія, фільми, об’єкт право-
вого забезпечення, адміністративно-правове забезпечення, 
норми права, національно-патріотичне виховання.

Постановка проблеми. Кінематограф є одним із найбільш 
популярних видів мистецтва і водночас одним із найбільш 
дієвих засобів поширення ідей, думок та принципів у суспіль-
стві. Саме тому в Україні кінематографія є сферою культури, 
яка підтримується державою [1]. Відповідно, серед ідей, що 
поширюються кінематографією, чільне місце мають посідати 

ті, що сприяють розвитку суспільства і держави, зокрема ідеї 
патріотичного виховання населення, тому великого значення 
набувають механізми забезпечення діяльності кінематографії, 
зокрема механізми адміністративно-правового забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовому 
регулюванню кінематографії в Україні присвячено дослі-
дження Ю.В. Гаруста, К.Р. Корощенко, С.П. Кучина, С.В. Слє-
пака, Ю.С. Шевчук, О.І. Яременка. Частково тема правового 
регулювання виробництва кіно розкрита С.Р. Водорєзовою. 
Адміністративно-правове регулювання виробництва кіно 
в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави 
є предметом дослідження І.Р. Березовської. Втім, сьогодні фак-
тично поза увагою дослідників залишаються проблеми адміні-
стративно-правового забезпечення кінематографії як індустрії, 
яка сприяє патріотичному вихованню населення.

Мета. Метою дослідження є аналіз особливостей функ-
ціонування вітчизняної кінематографії як об’єкта адміні-
стративно-правового забезпечення у сфері патріотичного 
виховання. Для досягнення поставленої мети пропонується 
з’ясувати термін «кінематографія», встановити зв’язки між 
кінематографією та патріотичним вихованням, визначити, чи 
може бути кінематографія об’єктом адміністративно-право-
вого забезпечення патріотичного виховання та проаналізувати 
норми, за допомогою яких забезпечується виконання завдань 
патріотичного виховання в кінематографії.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні законодавець 
прямо не визначає термін «кінематографія». У першій редакції 
Закону України «Про кінематографію» серед інших термінів 
кінематографію було визначено як галузь культури, що об’єд-
нує комплекс видів професійної діяльності, пов’язаної з вироб-
ництвом, розповсюдженням, зберіганням та демонструванням 
фільмів, навчально-науковою роботою у цій галузі [2]. Тлумач-
ним словником української мови кінематографія визначається 
не тільки як галузь культури, що виробляє кінофільми та пока-
зує їх глядачам, але й як галузь промисловості [3, с. 163]. Також 
кінематографія може тлумачитись як мистецтво відтворення 
на екрані за допомогою кінематографа зображень, які створю-
ють враження живої дійсності [3, с. 166]. Серед термінів, що 
походять від кінематографії, слід відзначити поняття «кінема-
тографічний твір», який означає твір будь-якої тривалості чи 
твір на будь-якому носії, зокрема художній кінематографічний 
твір, мультиплікаційний фільм та документальний фільм, який 
відповідає положенням, що регулюють кіновиробництво, і при-
значений для демонстрування в кінотеатрах [4]. Отже, з наве-
дених визначень можна дійти висновку, що кінематографія 
є галуззю культури, що пов’язана з кіновиробництвом, розпов-
сюдженням, зберіганням та демонструванням фільмів.
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Наступним кроком нашого дослідження є з’ясування 
зв’язку між кінематографією та патріотичним вихованням. 
Метою програми Державної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на період до 2025 року 
є розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-
патріотичного виховання шляхом формування та утвердження 
української громадянської ідентичності на основі, зокрема, 
любові та гордості за досягнення у сфері культури [5]. Відпо-
відно, досягнення у кінематографії як у галузі культури спри-
яють утвердженню української громадянської ідентичності, 
отже, патріотичному вихованню.

З іншого боку, кіно є дієвим засобом патріотичного вихо-
вання. Радянський дослідник С.Н. Пєнзін присвятив окреме 
дослідження кінематографії як засобу виховання, зокрема 
патріотичного [6]. Вітчизняний дослідник М.В. Кацуба вка-
зує на визначну роль кінематографії у формуванні політичної 
свідомості, загальних ідеологічних установок, уявлень про 
минуле і майбутнє [7, с. 143]. Оскільки національно-патріо-
тичне виховання сьогодні є частиною політичної свідомості, 
яка нав’язується державою, то кінематографія є дієвим засобом 
патріотичного виховання, отже, його об’єктом. Таким чином, 
необхідно з’ясувати об’єктність кінематографії в адміністра-
тивно-правовому забезпеченні патріотичного виховання.

В юридичній літературі сьогодні існує багато підходів до 
визначення об’єкта адміністративно-правового забезпечення. 
Так, І.А. Дьомін, базуючись на концепції розгляду об’єкта пра-
вовідносин як сукупності дій окремих суб’єктів права, дохо-
дить висновку, що об’єкти правовідносин – це соціальні блага, 
які задовольняють інтереси й потреби людей і щодо яких між 
суб’єктами виникають, змінюються чи припиняються суб’єк-
тивні права та юридичні обов’язки [8, с. 303]. Д.Г. Мулявка 
у своєму дослідженні адміністративно-правового забезпе-
чення недержавної охоронної діяльності доходить висновку, 
що об’єкт можна визначити як розуміння інтересів учасни-
ків суспільних відносин, втілене у вигляді вектору правового 
розвитку, спрямоване на досягнення суспільного блага, яким 
є додержання майнових і немайнових прав і свобод фізичних 
та юридичних осіб [9, с. 66]. Аналізуючи наведені визначення 
об’єкта адміністративно-правового забезпечення, зауважимо, 
що якщо в першому випадку соціальні блага є власне об’єктом 
правовідносин, то в другому випадку соціальні блага – це лише 
мета вжиття заходів адміністративно-правового забезпечення, 
а об’єктом виступає правовий розвиток інтересів учасників 
суспільних відносин. Зазначимо, що метою сучасної редакції 
Закону України «Про кінематографію» є визначення право-
вих основ діяльності в галузі кінематографії та регулювання 
суспільних відносини, пов’язаних із виробництвом, розповсю-
дженням, зберіганням і демонструванням фільмів [10], тому 
вважаємо за доцільне підтримати думку Д.Г. Мулявки, тран-
сформуючи її в контексті нашого дослідження таким чином: 
об’єктом адміністративно-правового забезпечення патріотич-
ного виховання є сукупність інтересів учасників суспільних 
відносин, розвиток яких через призму адміністративного права 
сприяє досягненню суспільного блага у вигляді підвищення 
національної, історичної, культурної свідомості громадян вна-
слідок вжиття заходів патріотичного виховання. Відповідно, 
оскільки в кінематографії, що є одним із дієвих засобів патрі-
отичного виховання, вникають, існують, діють і припиняються 
суспільні відносини, які потребують адміністративно-право-

вого забезпечення, то кінематографію можна вважати об’єктом 
адміністративно-правового забезпечення патріотичного вихо-
вання. Надалі розглянемо, як саме забезпечуються та регулю-
ються суспільні відносини у кінематографії задля вжиття захо-
дів патріотичного виховання.

Основним законом, який регулює діяльність кінематогра-
фії, є Закон України «Про кінематографію» [10]. Основними 
засадами кінематографії є, зокрема, утвердження творами кіне-
матографії національно-культурних цінностей, сприяння роз-
витку патріотичних почуттів, розвиток традицій національної 
кінематографії, збереження національної кінематографічної 
спадщини [10]. Таким чином, патріотичне виховання покла-
дено в основу функціонування кінематографії в Україні через 
принципи здійснення діяльності усіма суб’єктами галузі.

Також у Законі «Про кінематографію» присутня стаття 10 
«Види фільмів», яка, щоправда, не надає широкої класифікації 
фільмам, конкретно визначаючи тільки їх різновиди залежно 
від засобів фіксації та розповсюдження [10]. Натомість у Мето-
дичних рекомендаціях щодо застосування граничних термінів 
проведення періодів (етапів) виробництва фільмів за видами, 
хронометражем та форматом (далі – Методичні рекомендації), 
які затверджені відповідним наказом Міністерства культури 
України, надано більш конкретизовану класифікацію фільмів 
[11]. Серед визначених видів фільмів особливе місце посідає 
«фільм просвітницький ігровий патріотичного спрямування», 
тобто фільм з історичним, фольклорним чи етнографічним 
забарвленням, що спрямований на національно-патріотичне 
виховання та освіту молодих поколінь українців на прикла-
дах героїчної саможертовності та відданості національній ідеї 
видатних історичних постатей, літературних героїв чи фоль-
клорних персонажів [11]. Отже, серед фільмів, які створю-
ються в Україні, фільми патріотичного спрямування, створені 
задля національно-патріотичного виховання молоді, відіграють 
особливу роль як у галузі кінематографії, так і у сфері патріо-
тичного виховання.

Важливим заходом адміністративно-правового забезпе-
чення кінематографії як об’єкта у сфері патріотичного вихо-
вання є затвердження Державної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на період до 2025 року 
[5]. Кінематографія сприяє виконанню завдання формування 
української громадянської ідентичності шляхом розповсю-
дження соціальних фільмів та реклами задля формування 
української громадянської ідентичності у населення на основі 
суспільно-державних (національних) цінностей, а також шля-
хом популяризації та збереження національного аудіовізу-
ального продукту національно-патріотичного, морально-ду-
ховного та науково-освітянського тематичного спрямування 
в Україні та світі [5]. Отже, кінематографія є об’єктом адмі-
ністративно-правового забезпечення у сфері патріотичного 
виховання в межах виконання завдань програми національно-
патріотичного виховання.

Важливим заходом у сфері патріотичного виховання 
є підтримка державою національних виробників фільмів. 
Так, держава встановлює мінімальний відсоток щомісячного 
ефірного часу, упродовж якого телерадіоорганізації та інші 
демонстратори фільмів мають демонструвати національні 
фільми, фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, 
і твори національної кінематографічної спадщини. До 1 січня 
2022 року демонстрація цих фільмів має становити 15%,  
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а після 1 січня 2022 року – щонайменше 30% щомісячного 
екранного часу [10].

Оскільки концепція Державної цільової соціальної про-
грами національно-патріотичного виховання враховує засади 
державної політики щодо відновлення, збереження та вша-
нування національної пам’яті про боротьбу та борців за неза-
лежність України у XX столітті, визначені Законами України, 
що ґрунтується, зокрема, на Законі України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» (далі – «Про засудження…»), важливим завдан-
ням в адміністративно-правовому забезпеченні кінематографії 
є визначення засад дотримання зазначеного Закону. В Україні 
сьогодні заборонені розповсюдження й демонстрація фільмів, 
створених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію 
або пропаганду працівників радянських органів державної без-
пеки [10]. У межах статті не будемо торкатися морально-етич-
них питань такої заборони. Втім, на нашу думку, зазначеній 
нормі Закону України «Про кінематографію» властива одно-
векторність щодо виконання норм Закону «Про засудження…», 
адже заборона стосується популяризації та пропаганди 
виключно працівників радянських органів державної безпеки, 
натомість не йдеться про заборону пропаганди, наприклад, пра-
цівників органів влади та управління нацистської Німеччини 
та працівників органів управління окупованими нацистською 
Німеччиною територій. Отже, вважаємо, що норми статті 151 
Закону України «Про кінематографію» потребують перегляду 
для подолання їх одновекторності в контексті засудження кому-
ністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталі-
тарних режимів в Україні.

Також задля підтримки національного кіновиробництва 
у 2017 році в Україні прийнято Закон «Про державну підтримку 
кінематографії в Україні», який визначає засади державної під-
тримки кінематографії в Україні, що має на меті створення 
сприятливих умов для розвитку кіновиробництва, встанов-
лення прозорих процедур здійснення фінансування державою 
проєктів у сфері кінематографії [1]. Законом установлюються 
принципи державної політики у сфері кінематографії, основні 
напрями, засади, форми та фінансові основи державної під-
тримки кінематографії, а також умови та порядок надання 
державної підтримки суб’єктам кінематографії [1]. Зокрема, 
держава забезпечує та стимулює збереження, відновлення, рес-
таврацію національної кінематографічної спадщини, вживає 
заходів для повернення в Україну національної кінематогра-
фічної спадщини [1], що значною мірою сприяє підвищенню 
культурного рівня населення й формування власної націо-
нально-культурної ідентичності, яка є складовою частиною 
патріотичного виховання.

Слід зауважити, що в культурному тесті, що мають прохо-
дити фільми задля отримання державної підтримки, фільмам, 
заснованим на подіях української чи європейської історії/куль-
тури/міфології, основним героєм яких є видатна українська або 
європейська постать, які зосереджуються на українській чи 
європейській культурі/цінностях, надаються додаткові бали [1], 
що сприяє державній підтримці фільмів патріотичного спря-
мування. Такі критерії відповідають Стратегії національно-
патріотичного виховання щодо сповідування європейських 
цінностей [12]. Однак у разі рівної кількості балів у фільмів 
національного спрямування та європейського спрямування 

перевага в контексті патріотичного виховання, на нашу думку, 
має бути віддана фільмам національного спрямування, тому 
пропонуємо змінити Закон України «Про державну підтримку 
кінематографії в Україні» щодо порядку надання державної 
підтримки суб’єктом кінематографії, доповнивши пункт 2 
частини 1 статті 10 таким абзацом: «В разі рівної загальної кіль-
кості балів у фільмів національного спрямування та європей-
ського спрямування перевага у державній підтримці надається 
фільмам, заснованим на українських подіях, постатях, тради-
ціях тощо, зазначених у розділі «Культурні критерії» додатку 1 
до цього Закону».

Висновки. Таким чином, кінематографія як дієвий засіб 
патріотичного виховання є об’єктом адміністративно-право-
вого забезпечення патріотичного виховання в Україні. Сьо-
годні адміністративно-правове забезпечення патріотичного 
виховання в кінематографії здійснюється шляхом закріплення 
певних вимог до культурного змісту фільмів, надання вітчиз-
няній кінематографії державної підтримки, залучення суб’єк-
тів кінематографії до виконання Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання на період до 
2025 року. Втім, наявні норми щодо діяльності кінематогра-
фії у сфері патріотичного виховання потребують корегування, 
зокрема, щодо віддання переваги фільмам національного куль-
турного спрямування.
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Aleksandrov M. Cinematography as an object of 
administrative and legal support of patriotic education  
in Ukraine

Summary. The article analyzes cinematography as 
an object of administrative and legal support of patriotic 
education in Ukraine. The relevance of the topic is in the need for 
comprehensive provision of measures for the implementation 
of the State target social program of national-patriotic 
education for the period until 2025, in particular, measures in 
the field of cinematography.

On the basis of scientific sources, the authors analyze 
the terms “cinematography”, “object of administrative and legal 
support”, define the interconnection between cinematography 
and patriotic education. Using the method of legal analysis, 
the author examines modern legal norms regulating public 
relations in cinematography in order to ensure measures for 

the national-patriotic education of Ukrainians. In the process 
of research, the authors also draw attention to the need to 
improve certain norms that determine the cultural criteria for 
the production and screening of films.

The scientific novelty of the research consists in 
the proposal of the author’s definition of the term “object 
of administrative and legal regulation of patriotic education”, 
which is understood as a set of interests of participants in public 
relations, the development of which through the administrative 
law contributes to the achievement of public good in the form 
of an increase in the national, historical, cultural consciousness 
of citizens as a result implementation of measures of patriotic 
education. In the process of research, the authors also draw 
attention to the need to improve certain norms that determine 
the cultural criteria for the production and screening of films.

In their conclusions, the authors note that cinematography 
is an effective means of patriotic education, and its 
administrative and legal support in Ukraine today is carried 
out by highlighting certain cultural criteria for films, which 
are enshrined in the current regulatory legal acts. Further 
development of the study is possible through a thorough 
analysis of the relevant administrative and legal norms in order 
to improve the administrative and legal support of patriotic 
education with the help of cinematography.

Key words: cinematography, films, object of legal support, 
administrative-legal support, norms of law, national-patriotic 
education.
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УКРАЇНА – ДЕРЖАВА ПРАПОРА:  
КОНЦЕПТ «РЕАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК»  

У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ (МОРСЬКОЇ) ДОКТРИНИ 
(ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА)

Анотація. У статті досліджено концепт «реальний 
зв’язок» у контексті правової (морської) доктрини задля 
визначення змісту і обсягу зобов’язань щодо безпеки 
мореплавства з огляду на їх розуміння як елементу забез-
печення існування «реального зв’язку» між Україною як 
державою прапора і українськими суднами (суднами Укра-
їни). Автор відзначає наявність численних наукових дослі-
джень, у яких аналізуються загальні та спеціальні питання 
забезпечення безпеки мореплавства. Однак дослідженню 
питань ролі, місця, змісту та обсягу зобов’язань держави 
прапора щодо суден прапора у сфері безпеки мореплавства 
увага майже не приділяється, що ускладнює формування 
концепту «реальний зв’язок». Зазначене слід розглядати 
як недостатність правового обґрунтування, тобто недо-
статність загальнотеоретичних правових підвалин форму-
вання та реалізації правової (морської) доктрини для Укра-
їни, зокрема її концептуальних правових положень, що 
визначає актуальність дослідження. Автор стверджує, що 
зміст і обсяг поняття «реальний зв’язок» UNCLOS 82 не 
надає, але з її тексту випливає його розуміння як об’єдну-
вального, тобто такого, що містить певні складові частини. 
Зазначене дало автору можливість виокремити і дослідити 
зобов’язання держави прапора щодо безпеки мореплав-
ства саме як складові частини «реального зв’язку». Дослі-
дження положень міжнародних угод, зокрема положень 
UNCLOC 82, які стосуються змісту і обсягу зобов’язань 
держави прапора щодо безпеки мореплавства, дало змогу 
автору зробити такі висновки та пропозиції. По-перше, 
держава прапора щодо суден прапора зобов’язується вжи-
вати необхідних заходів («ефективно» здійснювати свою 
«юрисдикцію і контроль» в адміністративних, технічних 
і соціальних питаннях; дотримуватися «загальноприйня-
тих міжнародних правил, процедур і практики й робити 
всі необхідні кроки для забезпечення їх дотримання; роз-
слідувати і, коли це доречно, вжити будь-яких заходів, 
зокрема заходів, необхідних для виправлення становища, 
коли належна юрисдикція і контроль щодо будь-якого 
судна прапора не здійснюються (у разі отримання пові-
домлення про такі факти); повідомляти інші держави пра-
пора про факти, коли належна юрисдикція і контроль щодо 
будь-якого судна прапора ними не здійснюються, якщо 
є явні підстави це вважати. По-друге, держава прапора 
щодо суден прапора зобов’язується вживати заходів для 
забезпечення безпеки у морі, зокрема щодо конструкції, 
обладнання і придатності суден до плавання; комплекту-
вання, умов праці і навчання екіпажів суден; користування 
сигналами, підтримання зв’язку й попередження зіткнень. 
По-трете, слід вживати заходів стосовно зобов’язання 
капітана будь-якого судна прапора щодо надання допомоги 

будь-якій знайденій у морі особі, якій загрожує загибель; 
прямування зі всією можливою швидкістю на допомогу 
потерпаючим лихо на морі; надання після зіткнення допо-
моги іншому судну, його екіпажу і його пасажирам і, коли 
це можливо, повідомлення цьому судну назви свого судна, 
порту його реєстрації і найближчого порту, в який воно 
зайде.

Ключові слова: держава прапора, судно прапора, 
реальний зв’язок, безпека мореплавства, зобов’язання 
щодо безпеки мореплавства.

Постановка проблеми. 28 грудня 2018 року набула чин-
ності Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до Морської доктрини України на період до 2035 року» 
від 18 грудня 2018 року № 1108 [1]. Цією Постановою було 
затверджено другу – чинну на цей час (1 серпня 2021 року) 
редакцію Морської доктрини України на період до 2035 року 
(далі – Мордок 2018). Правовою підставою формування 
і затвердження Мордок 2018 став Указ Президента України 
від 12 жовтня 2018 року № 320/2018 [2], яким було введено 
у дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України 
(далі – РНБО) «Про невідкладні заходи щодо захисту націо-
нальних інтересів на Півдні та Сході України, і Чорному 
та Азовському морях і Керченській протоці» від 12 жовтня 
2018 року [3]. Мордок 2018 «визначає стратегію та основні 
напрями подальшого розвитку», а її реалізація має забез-
печити розвиток України як морської держави (Мордок 
2018 «Загальні питання»). Отже, виходячи з «місця і ролі 
у глобальній та регіональній системі міжнародних відносин», 
Україна «повинна дотримуватися міжнародних стандартів 
безпеки мореплавства», при цьому, «імплементація міжна-
родно-правових норм вимагає чітко структурованої системи 
забезпечення безпеки мореплавства» (Мордок 2018 «Сучас-
ний стан сфери морської діяльності»). Отже, до пріоритет-
них національних інтересів на морі належить «забезпечення 
безпеки», зокрема шляхом «підтримки свободи відкритого 
моря», «охорони людського життя на морі і рятування людей, 
майна і суден» (Мордок 2018 «Національні інтереси на морі») 
з огляду на необхідність «провадження морської діяльності 
з дотриманням законодавства України та її міжнародних дого-
ворів», оскільки пріоритети «забезпечення безпеки мореплав-
ства» і «охорони людського життя на морі» визначаються як 
одні з «основних принципів» реалізації державної морської 
політики (Мордок 2018 «Мета, принципи і напрями реалізації 
державної морської політики»).



45

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

Вищенаведене дає підстави стверджувати, що забезпечення 
якості, отже, ефективності Мордок 2018 буде значною мірою 
залежати від наукового обґрунтування визначення стратегії 
та основних напрямів розвитку України як держави прапора, 
що слід розглядати як наукове завдання, а також слугує обґрун-
туванням актуальності дослідження саме концепту «реальний 
зв’язок» у контексті правової (морської) доктрини для України 
[4, с. 279]. Отже, об’єктом дослідження визначено формування 
загальнотеоретичних основ правової (морської) доктрини 
для України, а предметом дослідження – концепт «реальний 
зв’язок» у сенсі визначення змісту і обсягу зобов’язань щодо 
безпеки мореплавства з огляду на їх розуміння як елементу 
забезпечення існування «реального зв’язку» між Україною як 
державою прапора і українськими суднами (суднами України) 
у контексті правової (морської) доктрини.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження концепту 
«реальний зв’язок» у контексті правової (морської) доктрини 
для визначення змісту і обсягу зобов’язань щодо безпеки море-
плавства з огляду на їх розуміння як елементу забезпечення 
існування «реального зв’язку» між Україною як державою 
прапора і українськими суднами (суднами України). Для досяг-
нення мети дослідження проаналізовано наукові здобутки укра-
їнських та іноземних учених, які становлять його емпіричну 
базу. Це, зокрема, наукові праці таких учених, як І. Барінова, 
Т. Аверочкіна, О. Балобанов, К. Бекяшев, Є. Додін, Д. Іванов, 
І. Зенкін, С. Ківалов, В. Кісельов, Т. Ковальова, А. Колод-
кін, Т. Короткий, С. Кузнецов, Л. Пашковська, В. Сергійчик, 
В. Сідорченко, О. Скворцов (у сфері міжнародного морського 
права), Ch. Hill, F.N. Hopkins, L.A. Kozyr, В. Бойович, Р. Вей, 
О. Боровик, С. Горчаков, Л. Позолотін, В. Прус, В. Торський  
(у сфері міжнародно-правового регулювання безпеки море-
плавства), В. Лебедєв, І. Мельніков, О. Ніцевич, О. Супруненко 
(у сфері безпеки морської діяльності).

16 листопада 1994 року набула чинності Конвенція Орга-
нізації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року (далі – 
UNCLOS 82) [5]. Із приєднанням до UNCLOS 82 [6] Україна 
набула певних прав, обов’язків і відповідальності у сфері 
освоєння морського середовища, зокрема правовий статус 
«держава-учасниця» [7], який позначає державу, що пого-
дилась на обов’язковість для неї положень UNCLOS 82 і для 
якої вона є чинною (п. 1 ч. 2 ст. 1 «Вживання термінів і сфера 
застосування» (“Use of terms and scope”)), отже, погодилась 
добровільно виконувати взяті на себе зобов’язання і здійсню-
вати «права і юрисдикцію та користуватися свободами» (“the 
rights, jurisdiction and freedoms”), зокрема таким чином, щоб 
не допускати зловживань правами (ст. 300 «Добровільність 
і незловживання правами» (“Good faith and abuse of right”).

Нагадаємо насамперед терміни та визначення понять, 
які ми будемо використовувати далі. Зокрема, держава пра-
пора – це держава, яка реалізує своє «право судноплавства» 
або «держава, під прапором якої плаває та має право плавати 
певне судно»; судно прапора – це певне судно, що здійснює 
плавання та має право плавати під прапором певної держави – 
держави прапора; право судноплавства – право кожної держави 
на те, щоб «судна під її прапором плавали у відкритому морі» 
(ст. 90 «Право судноплавства» (“Right of navigation”). Міжна-
родно-правового закріплення положення, що стосуються права 
держав на надання національності, права плавання під дер-
жавним прапором і реєстрації суден, а також положення щодо 

«реального зв’язку» між державою і судном прапора дістали 
у 1958 році у ст. ст. 4 і 5 Конвенції про відкрите море 1958 року 
(далі – КВМ 1958) [8]. Зауважимо, що, відповідно до ч. 1 
ст. 311 «Відношення до інших конвенцій та міжнародних угод» 
(“Relation to other conventions and international agreements”), 
UNCLOS 82 «має переважну силу у відносинах між держа-
вами-учасницями над Женевськими конвенціями з морського 
права від 29 квітня 1958 року» [9]. Правовий зв’язок «дозвіл – 
зобов’язання» між державою, що реалізувала «право судноп-
лавства» – державою прапора, та судном, яке має зобов’язання, 
що випливають із отримання «права плавання під прапором – 
національності» – судном прапора, визначається UNCLOS 82 
як «реальний зв’язок» (ч. 1 ст. 91 «Національність суден»). 
Зазначимо, що визначення, зміст і обсяг поняття «реальний 
зв’язок» UNCLOS 82 не надає, але з її тексту випливає розу-
міння цього поняття як об’єднувального, тобто такого, що 
містить певні складові частини, звідки випливає можливість 
дослідити кожну складову частину цього поняття окремо. 
Отже, для досягнення цілей дослідження можна виокремити 
у концепції «реальний зв’язок» вивчення зобов’язань України 
щодо безпеки мореплавства з огляду на їх розуміння як елемен-
тів забезпечення існування «реального зв’язку» між Україною 
і українськими суднами (суднами України) у контексті правової 
(морської) доктрини для України як держави прапора.

Дослідження положень міжнародних угод, зокрема поло-
жень UNCLOC 82, які стосуються змісту і обсягу зобов’язань 
держави прапора щодо безпеки мореплавства, дає змогу ствер-
джувати таке.

По-перше, держава прапора щодо суден прапора зобов’язу-
ється вирішувати такі завдання.

1) Вживати необхідних заходів («ефективно» здійснювати 
свою «юрисдикцію і контроль» в адміністративних, технічних 
і соціальних питаннях (ч. 1 ст. 94 «Зобов’язання держави пра-
пора» (“Duties of the flag State”). Згадаємо, що одним з останніх 
досліджень, присвячених визначенню поняття «юрисдикція» 
і його змісту, було монографічне дослідження Т. Аверочкі-
ної, яка ґрунтовно досліджувала питання загальноприйнятого 
визначення поняття «юрисдикція» та дійшла висновку про те, 
що «категорія «юрисдикція» є багатомірною і, будучи викори-
станою різними галузями права та законодавства, з певними 
відмінностями позначає здійснення уповноваженими органами 
держави всього комплексу своїх владних повноважень на пев-
ній території та у визначеній сфері суспільних відносин. Це 
передбачає встановлення правил поведінки на певній території, 
оцінювання державними органами стану дотримання цих пра-
вил поведінки суб’єктами правовідносин з точки зору націо-
нального правопорядку й міжнародно узгоджених норм, які 
є обов’язковими для цієї держави, застосування правової санк-
ції у разі негативного результату такого оцінювання, а також 
вжиття інших примусових заходів впливу, що є припустимими 
відповідно до національного законодавства, здійснення сер-
вісних процедур у сферах управління державних та уповнова-
жених ними органів на зазначеній території та в акваторіях» 
[10, с. 36–37]. Наведемо також визначення поняття «юрисдикція 
держави прапора». Це «сукупність повноважень», відповідно 
до яких держава прапора вирішує правові спори та справи про 
правопорушення, тобто «оцінює дії особи або іншого суб’єкта 
права на борту судна з точки зору їх правомірності та засто-
совує до правопорушників юридичні санкції» [11, с. 249];  
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«сукупність правомочностей судових та адміністративних 
органів держави» вирішувати правові питання, що пов’язані 
з діяльністю морських суден [12, с. 421–422]. Отже, термін 
«юрисдикція» у цьому контексті «має тлумачитися у найбільш 
широкому змісті цього слова як суверенна влада» держави пра-
пора («при цьому мається на увазі, звісно, юрисдикція у широ-
кому змісті, тобто не лише судова юрисдикція, але й влада 
«держави прапору»») [13, с. 76].

В. Сергійчик досліджувала міжнародно-правові засади 
технічного нагляду державі прапора [14], а питанню адміні-
стративно-правових засад здійснення контролю технічного 
стану морських суден було присвячено її дисертаційне дослі-
дження [15].

2) Дотримуватися «загальноприйнятих міжнародних пра-
вил, процедур і практики» (“generally accepted international 
regulations, procedures and practices”) й робити всі необхідні 
кроки для забезпечення їх дотримання (ч. 5 ст. 94). Щодо цього 
В. Кісельов зазначає, що «концепція «міжнародних норм та стан-
дартів» є однією з примітних новел, яку було внесено до міжна-
родного морського права UNCLOS 82. На його думку, ця Кон-
венція, вирішуючи принципові питання, які стосуються режиму 
морських просторів і діяльності держав у Світовому океані, «не 
могла включити численні норми» чинного міжнародного права, 
що стосуються, зокрема, безпеки судноплавства; UNCLOS 82 
«лише відсилає» до таких норм, які мають «головним чином 
технічний зміст». До того ж термінологія, що використовується, 
«є далекою від одноманітності». Так, терміни «норми», «стан-
дарти», «правила», «практика і процедури» використовуються 
у комбінаціях із визначенням їх як «загальноприйнятих» (голов-
ним чином, коли це стосується судноплавства), «застосовних», 
«узгоджених у міжнародному порядку», «глобальних», «регіо-
нальних», «міжнародних норм і стандартів», «міжнародних 
правил, практик і процедур». Така «багатоманітність терміноло-
гії припускає, очевидно, можливість для припущення», що зміст 
навіть подібних визначень «може не співпадати», що викликає 
необхідність окремого дослідження [16, с. 12]. Юридично-тех-
нічні норми у міжнародно-правових актах з безпеки судноплав-
ства досліджував Д. Іванов [17]. І. Зенкін наголошує на тому, що 
тільки ті правила («запропоновані щодо морських просторів за 
межами територіальних вод») є обов’язковими для виконання, 
на основі яких склалися міжнародні звичаї або які отримали 
відображення у міжнародній угоді [18, с. 6].

Щодо терміна «стандарти», то його зазвичай використо-
вують у таких двох значеннях: як конкретне правило, яке 
було розроблено «компетентною організацією»; як «позна-
чення самого адміністративно-регламентаційного акта». Так, 
наприклад, Міжнародна морська організація (далі – ІМО 
(“International Maritime Organization”)) [19] – «спеціалізована 
установа в галузі судноплавства і впливу судноплавства на мор-
ське середовище». ООН (ст. 59 ч. XV «Зв’язок з Організацією 
Об’єднаних Націй і іншими організаціями») є «компетентною 
організацією», тобто має компетенцію у сфері забезпечення 
безпеки мореплавства і охорони людського життя на морі (ст. 2 
ч. ІІ «Функції»), а стандарти ІМО – «це односторонні акти цієї 
організації, результат її волевиявлення» [20, с. 86, 87] (щодо 
правової природи та імплементації міжнародно-правових стан-
дартів підготовки і дипломування моряків див. джерело [21], 
а щодо правової природи актів Міжнародної організації мор-
ського супутникового зв’язку див. джерело [22]).

1 листопада 1974 року у Лондоні було прийнято чергову 
редакцію Міжнародної конвенції з охорони людського життя 
на морі (МК СОЛАС 74) (далі – МК СОЛАС) [23], яка набула 
чинності 25 травня 1980 року. Загальновизнано, що СОЛАС 74 
є найважливішою («основною міжнародною угодою» [24, с. 31]) 
міжнародною угодою, яка стосується безпеки торговельних 
суден та визначає мінімальні стандарти щодо їх конструкції, 
обладнання і експлуатації [25; 26]. В МК СОЛАС зазначено, що 
саме держави прапора є відповідальними за забезпечення того, 
щоб на їх суднах прапора зазначені стандарти виконувалися, 
були наявні певні сертифікати, які би підтверджували їх вико-
нання. Власне, це відносять до функцій морських адміністра-
цій держави прапора [27; 28, с. 31].

3) Розслідувати і, коли це доречно, вжити будь-яких захо-
дів, зокрема заходів, необхідних для виправлення становища, 
коли належна юрисдикція і контроль щодо будь-якого судна 
прапора не здійснюються (у разі отримання повідомлення про 
такі факти) [29].

4) Повідомляти інші держави прапора про факти, коли 
належна юрисдикція і контроль щодо будь-якого судна прапора 
ними не здійснюються, якщо є явні підстави так вважати (ч. 6, 
ст. 94).

По-друге, держава прапора щодо суден прапора зобов’язу-
ється вживати заходів для забезпечення безпеки у морі, зокрема 
щодо таких аспектів.

1) Конструкції, обладнання і придатності суден до пла-
вання [30] (пп. а ч. 3 ст. 94). Зокрема, кожне судно прапора 
перед реєстрацією [31], а надалі через відповідні проміжки 
часу інспектувалося кваліфікованим судновим інспектором 
[32] і мало на борту такі карти, «мореплавні видання» (“nautical 
publications”) і навігаційне обладнання та прилади, які необ-
хідні для безпечного плавання (пп. а ч. 4 ст. 94).

2) Комплектування [33], умов праці [34] і навчання екі-
пажів суден [35] з урахуванням застосовних «міжнародних 
документів» (“international instruments”) [36] (пп. b ч. 3 ст. 94), 
зокрема кожне судно прапора має очолюватися капітаном і офі-
церами відповідної кваліфікації, в тому числі у галузі судново-
діння, навігації, зв’язку [37] і суднових машин та обладнання, 
а екіпаж за кваліфікацією і чисельністю має відповідати типу, 
розмірам, механізмам і обладнанню судна (пп. b ч. 4 ст. 94).

3) Користування сигналами [38], підтримання зв’язку 
й попередження зіткнень (пп. с ч. 3 ст. 94), зокрема треба, щоб 
на кожному судні прапора капітан, офіцери і необхідною мірою 
екіпаж [39] були повністю ознайомлені із застосовними міжна-
родними правилами з питань охорони людського життя на морі, 
попередження зіткнення [40] та підтримання зв’язку по радіо 
[41], а також були зобов’язані дотримуватися таких правил (пп. 
с ч. 4 ст. 94).

4) Зобов’язання капітана будь-якого судна прапора тією 
мірою, якою він може це виконати, не наражаючи на серйозну 
небезпеку судно, екіпаж чи пасажирів (ч. 1 ст. 98 «Обов’язок 
надання допомоги» (“Duty to render assistance”), по-перше, 
надати допомогу будь-якій знайденій у морі особі, якій загро-
жує загибель (пп. а ч. 1 ст. 98); по-друге, прямувати зі всією мож-
ливою швидкістю на допомогу потерпаючим, якщо йому пові-
домлено, що вони потребують допомоги, оскільки на таку дію 
з його боку можна розумно розраховувати (пп. b ч. 1 ст. 98). Ряту-
вання людей є «субінститутом рятування на морі». У публічно-
правовому сенсі зобов’язання надання допомоги людини, яка 



47

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

її потребує, і її рятування, якщо їй загрожує загибель, – «це 
природній прояв гуманності». При цьому «основним суб’єктом 
обов’язку» щодо рятування людського життя є капітан судна 
[42, с. 9]. Наведені положення співпадають («практично без 
змін») з положеннями ст. 12 КВМ 1958 і «є фактично коротким 
викладом наявних уже упродовж десятиліть положень інших 
конвенцій, у яких вони конкретизуються» [43, с. 5]. Так, перше 
положення конкретизується у ст. 11 і ст. 12 Конвенції для об’єд-
нання деяких правил стосовно надання допомоги і рятування 
на морі 1910 року (далі – Рятування 1910) [44] та у ст. 10 Між-
народної конвенції про рятування 1989 року (далі – Рятування 
1989) [45], а друге положення конкретизується Правилом 10 
«Повідомлення про лихо. Обов’язки та порядок дій» (”Distress 
messages – obligations and procedures”) Глави V «Безпека море-
плавства» (“Safety of navigation”) Додатків до СОЛАС 74 
(“Annexes to the 1974 SOLAS Convention and the 1988 protocol 
thereto”).

5) Зобов’язання капітана будь-якого судна прапора після 
зіткнення надати допомогу іншому судну, його екіпажу, його 
пасажирам і, коли це можливо, повідомити цьому судну назву 
свого судна, порт його реєстрації і найближчий порт, у який 
воно зайде (пп. с ч. 1 ст. 98). Це положення конкретизується 
у ст. 8 Конвенції Рятування 1910 року, але ця конкретизація, 
«однако, весьма незначительна» [43, с. 5–6]. Слід додатково 
зазначити, що визначенню, змісту та обсягу правового статусу 
капітана морського торговельного судна були присвячені чис-
ленні як дослідження загального характеру [46–50], так і дослі-
дження окремих сфер його діяльності [51; 52].

Висновки і пропозиції. Вищезазначене дає підстави зро-
бити такі висновки і пропозиції.

1) UNCLOS 82 не визначає зміст і обсяг поняття «реальний 
зв’язок», але з її тексту випливає його розуміння як об’єдну-
вального, тобто такого, що містить певні складники. Зазначене 
дало автору можливість виокремити і дослідити зобов’язання 
держави прапора щодо безпеки мореплавства саме як склад-
ника «реального зв’язку».

2) Дослідження положень міжнародних угод, зокрема 
положень UNCLOC 82, які стосуються змісту і обсягу зобов’я-
зань держави прапора щодо безпеки мореплавства, дало змогу 
автору дійти таких висновків:

− держава прапора щодо суден прапора зобов’язується 
вживати необхідних заходів («ефективно» здійснювати свою 
«юрисдикцію і контроль» в адміністративних, технічних 
і соціальних питаннях; дотримуватися «загальноприйнятих 
міжнародних правил, процедур і практики й робити всі необ-
хідні кроки для забезпечення їх дотримання; розслідувати і, 
коли це доречно, вжити будь-яких заходів, зокрема заходів, 
необхідних для виправлення становища, коли належна юрис-
дикція і контроль щодо будь-якого судна прапора не здій-
снюються (у разі отримання повідомлення про такі факти); 
повідомляти інші держави прапора про факти, коли належна 
юрисдикція і контроль щодо будь-якого судна прапора ними не 
здійснюються, якщо є явні підстави так вважати;

− держава прапора щодо суден прапора зобов’язується 
вживати заходів для забезпечення безпеки у морі, зокрема 
щодо конструкції, обладнання і придатності суден до плавання; 
комплектування, умов праці і навчання екіпажів суден; корис-
тування сигналами, підтримання зв’язку й попередження зітк-
нень;

− держава прапора має зобов’язувати капітана будь-якого 
судна прапора стосовно надання допомоги будь-якій знайде-
ній у морі особі, якій загрожує загибель; прямування зі всією 
можливою швидкістю на допомогу потерпаючим лихо на морі; 
надання після зіткнення допомоги іншому судну, його екіпажу, 
його пасажирам і, коли це можливо, повідомлення цьому судну 
назви свого судна, порту його реєстрації і найближчого порту, 
у який воно зайде.

3) Вищезазначене дало автору підстави визначити необхід-
ність, отже, пропонувати розуміння зобов’язань щодо безпеки 
мореплавства як елементу забезпечення існування «реального 
зв’язку» між Україною як державою прапора і українськими 
суднами (суднами України) у процесі формування правової 
(морської) доктрини для України.
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Kuznietsov S. Ukraine is a flag state: the concept of 
“genuine link” in the context of legal (maritime) doctrine 
(obligations on maritime safety)

Summary. The author notes the existence of numerous 
scientific studies, which analyze the general and special issues 
of the safety of traffic on the high seas; but the study of the role, 
place, content and scope of the obligations of the “flag state” 
in relation to “flag vessels” in the field of safety of traffic on 

the high seas is practically non-existent, which complicates 
the formation of the concept of the “genuine link”. 
The mentioned should be considered as insufficiency of legal 
rationale, i.e. insufficiency of general theoretical legal bases 
of formation and realization of legal (maritime) doctrine for 
Ukraine, in particular its conceptual legal provisions that 
define urgency of research. The author states that the meaning 
and scope of the concept of “genuine link” is not provided 
by UNCLOS 82, but its text implies its understanding as 
unifying, i.e. one that contains certain components. The above-
noted gave the author the opportunity to identify and explore 
the obligations of the “flag state” on the safety of traffic on 
the high seas as part of the “genuine connection”. The study 
of the provisions of international agreements, in particular 
the provisions of UNCLOC 82, which relate to the content 
and scope of the obligations of the ‘flag state’ on the safety 
of traffic on the open seas, allowed the author to draw 
the following conclusions and suggestions. The “flag state” 
undertakes to “take the necessary measures” (“effectively” 
to exercise its “jurisdiction and control” in administrative, 
technical and social matters; “to adhere to generally accepted 
international rules, procedures and practices and to take 
all necessary steps to ensure that they are complied with”; 
investigate and, where appropriate, take any action, in particular 
with regard to measures necessary to remedy a situation where 
proper jurisdiction and control over any “flag vessel” is not 
exercised (in case of notification of such facts), to inform other 
“flag states” of the facts when they do not exercise proper 
jurisdiction and control over any “flag vessel”, if there are clear 
grounds to believe. The “flag state” undertakes to take measures 
to ensure safety at sea in respect of “flag vessels”, in particular 
as regards: the construction, equipment and suitability of ships 
for navigation; manning, working conditions and training 
of ship crews; signal usage, communication, and collision 
avoidance. In terms of the obligation of the master of any “flag 
vessel” to: provide assistance to any person found at sea who 
is in danger of death; head with all possible speed to help those 
in distress at sea; provide assistance to another vessel, its crew 
and its passengers after a collision and, where possible, notify 
that vessel of the name of its vessel, its port of registration 
and the nearest port of call.

Key words: flag state, flag vessel, genuine link, safety 
of traffic on the open seas, maritime security commitments.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ  
З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Анотація. Виконано аналіз принципів організації 
та діяльності Комісії з регулювання азартних ігор і лоте-
рей як центрального органу виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом. Запропоновано визначити такі принципи 
як систему основоположних політико-правових ідей, що 
визначають сутність і вихідні положення її організації, 
внутрішньоструктурного управління та державно-владної 
діяльності. Розглянуто основні ознаки (фундаментальність, 
універсальність, наукова обґрунтованість, правове вира-
ження, підвищена стабільність тощо), сутність і значення 
загальних і спеціальних принципів функціонування Комісії 
з регулювання азартних ігор і лотерей, їх єдність і взаємо-
зв’язок з іншими елементами її адміністративно-правового 
статусу. Установлено, що ефективне функціонування Комі-
сії з регулювання азартних ігор і лотерей має ґрунтуватися 
на принципах верховенства права (у тому числі законності, 
дотримання прав і свобод людини й громадянина, рівності 
перед законом), неупередженості, професіоналізму, патрі-
отизму, прозорості, контролю, відповідальності, колегі-
альності, безперервності й інших загальних і спеціальних 
принципах. Обґрунтовано пропозиції щодо уточнення 
поняття, переліку й змісту принципів діяльності Комісії 
з регулювання азартних ігор і лотерей, узгодження таких 
принципів з її компетенцією та практичною діяльністю. 
Зокрема, удосконалення адміністративно-правового ста-
тусу Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей насам-
перед потребує розгорнутого й узгодженого врегулювання 
її принципів, завдань і функцій, а також забезпечення від-
повідності їх змісту правовим засадам, у тому числі пов-
новаженням, організації та практичній діяльності такого 
центрального органу виконавчої влади.

Ключові слова: принципи, організація, діяльність, 
комісія, азартні ігри, лотереї, верховенство права, неупере-
дженість, колегіальність.

Постановка проблеми. Ефективна реалізація держав-
ної політики у сфері організації та проведення азартних ігор 
і лотерей, відповідальність за яку покладено на Комісію з регу-
лювання азартних ігор і лотерей, безпосередньо залежить від 
обсягу, змісту й практики реалізації її компетенції. Нині Комісія 
з регулювання азартних ігор і лотерей, фактично залишаючись 
порівняно новим і невеликим центральним органом виконав-
чої влади, зосереджує досить широке коло нормативних, орга-
нізаційних, ліцензійно-реєстраційних, контрольних та інших 
повноважень у сфері з потенційно високими корупційними 
ризиками. Тому пріоритетного значення набуває забезпечення 
узгодженості та послідовності принципів, завдань і функцій 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, їх достатно-
сті й відповідності не тільки поточним потребам державного 
регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор 
та лотерей, але й правам та інтересам організаторів азартних 

ігор, операторів лотерей тощо. З огляду на це в контексті удос-
коналення адміністративно-правового статусу Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей нами й вбачаються актуаль-
ними питання принципів її організації та діяльності.

Стан дослідження проблеми. Проблематика принципів, 
завдань та функцій державних органів, зокрема відповідальних 
за регулювання азартних ігор та лотерей, раніше вже розгляда-
лась такими вченими, як Д.В. Бараненко [1], В.М. Дорогих [2], 
Д.В. Журавльов [3], М.О. Лиськов [4], В.В. Туманов [5] та інші. 
Разом із тим їхні наукові роботи стосуються здебільшого лише 
окремих аспектів державної діяльності у сфері організації 
та проведення азартних ігор і лотерей, що на нинішньому етапі 
державного врядування вже дещо втратили свою актуальність 
й не охоплюють сучасні особливості компетенції Комісії з регу-
лювання азартних ігор і лотерей.

Принципи й повноваження Комісії з регулювання азартних 
ігор і лотерей є одними з базових складових спеціального ста-
тусу даного центрального органу виконавчої влади. При цьому, 
сьогодні питання сутності й змісту принципів органів публіч-
ної влади наразі зберігає дискусійність у науковій літературі. 
Тому характеристика принципів та компетенції Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей насамперед потребує подаль-
шого визначення їх правової природи та місця у структурі адмі-
ністративно-правового статусу, особливостей взаємозв’язків із 
іншими його елементами.

Мета й завдання дослідження. Метою статті є аналіз 
принципів організації та діяльності Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей, визначення їх основних рис, сутності 
та значення. Завдання дослідження полягає в обґрунтуванні 
пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання принципів функціонування даного центрального 
органу виконавчої влади, узгодження з ними його компетенції 
та діяльності.

Виклад основного матеріалу. Принципи як невід’ємний 
елемент адміністративно-правового статусу Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей визначають концептуальні 
вихідні положення її організації та функціонування. У науковій 
літературі наразі склались різні підходи до дефініції принципів 
як правової категорії, що загалом негативно позначається на 
розумінні їх сутності та практичній реалізації. Зокрема прин-
ципи визначаються як першооснова, керівна ідея, установка 
та вихідне положення [6, с. 7]; основні правила та об’єктивні 
закономірності [7, с. 50–51]; керівні засади (ідеї) [1, с. 26]; 
основні ідеї та начала [3, с. 288]; керівні настанови та норми 
[8, с. 32]. Викладене, підкреслюючи основоположну роль 
принципів, водночас не визначає їх природу та своєрідність. 
Узагальнено ж можна застосовувати комплексний підхід до 
розуміння принципів як керівних ідей, вихідних положень 
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і основних правил належної організації та ефективної діяльно-
сті Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Принципи функціонування Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей змістовно можуть складати не будь-які керівні 
ідеї, а лише найбільш важливі, науково обґрунтовані, концепту-
альні ідеї політико-правового характеру, які мають відповідну 
форму зовнішнього вираження.

Водночас у науковій літературі обов’язковість і регулюю-
чий характер правових принципів насамперед пов’язуються 
з їх юридичних визнанням і закріпленням [3, с. 288; 9, с. 37].  
На думку О.Г. Предместнікова, усталеність та суспільне 
визнання певних закономірностей та ідей на відміну від їх 
юридичного закріплення недостатньо для забезпечення їх пов-
ного та одноманітного застосування [10, с. 101]. Погоджуючись 
з важливістю правового вираження принципів діяльності Комі-
сії з регулювання азартних ігор та лотерей, що сприяє чіткості 
їх змісту та стабільності, водночас не можемо цілком підтри-
мати подібний позитивістський підхід. Адже, наприклад, такі 
базові принципи як верховенство права, соціальна орієнтова-
ність держави та інші не потребують обов’язкового визнання 
у державному законодавстві, хоча їх належне практичне засто-
сування дійсно залежить не лише від рівня правосвідомості, 
але й від наявності відповідних юридичних гарантій і механіз-
мів. У такому контексті можна лише підтримати пропозицію 
В.В. Туманова [11, с. 10] щодо визначення на законодавчому 
рівні принципів лотерейної діяльності в Україні.

Не може вважатись принципом певна норма, яка за формою 
юридично визначається як принцип, але за змістом не відобра-
жає самодостатню, концептуальну ідею політико-правового 
характеру. Такі політико-правові ідеї мають відповідати інтере-
сам раціональної організації та ефективної діяльності Комісії 
з регулювання азартних ігор та лотерей, засадам конституцій-
ного ладу України й публічного врядування. Подібна універ-
сальність і фундаментальність принципів загалом забезпечує їх 
підвищену стабільність.

До ознак правових принципів також відносять їх підви-
щену імперативність [1, с. 26]. Проте наразі лише окремі прин-
ципи визнаються на конституційному рівні, що опосередковує 
їх вищу юридичну силу, тоді як законодавство формально не 
розрізняє принципи від інших правових норм. Крім того, прин-
ципи діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
мають становити цілісну систему, що значною мірою усклад-
няється відсутністю єдиного нормативно визначеного каталогу 
таких принципів. Узагальнено ж принципи функціонування 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей можуть бути 
визначені як система основоположних політико-правових ідей, 
що складають вихідні положення її організації, внутрішньо-
структурного управління та державно-владної діяльності.

Попри невизначеність адміністративним законодавством 
вичерпного переліку принципів функціонування Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей в її організацію та діяльність 
фактично покладено низку загальноправових принципів, базо-
вих принципів органів державної влади та публічного управ-
ління, а також опосередкованих ними власних принципів 
діяльності даного центрального органу виконавчої влади. При 
цьому, як загальні, так і спеціальні принципи рівною мірою 
мають визначальне значення для функціонування Комісії 
з регулювання азартних ігор та лотерей незалежно від способу 
їх вираження чи конкретної направленості.

Серед загальних принципів діяльності Комісії з регулю-
вання азартних ігор і лотерей насамперед слід вказати принцип 
верховенства права, який без деталізації його змісту проголо-
шується в ст. 8 Конституції України від 28 червня 1996 р., ч. 1 
ст. 2 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 
від 17 березня 2011 р. № 3166-VI. На законодавчому рівні 
принцип верховенства права розкривається як пріоритет прав 
і свобод людини й громадянина, що визначають зміст та спря-
мованість діяльності держави (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII). 
Найбільш же повним вбачається визначення Венеціанською 
комісією складових елементів верховенства права – законно-
сті, юридичної визначеності, заборони свавілля, доступу до 
правосуддя, дотримання прав людини, заборони дискримінації, 
рівності перед законом [12]. Саме тому реальне втілення вер-
ховенства права у діяльності Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей потребує не тільки забезпечення її законності, 
але й чіткої правової визначеності статусу й правил діяльності 
такого центрального органу виконавчої влади, реальної можли-
вості оскарження його рішень, безумовного дотримання прав 
і свобод людини й громадянина тощо.

Усталено як окремий принцип організації та діяльності дер-
жавних органів у науці [13, с. 27] виділяється принцип закон-
ності, передбачений ч. 1 ст. 2 Закону України «Про центральні 
органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI, п. 2 
ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 
2015 р. № 889-VIII. Його сутність безпосередньо виражається 
в ч. 2 ст. 19 Конституції України, за якою органи державної 
влади зобов’язані діяти виключно відповідно до Конститу-
ції та законів України. Водночас, зважаючи на велику питому 
вагу підзаконних актів у правових засадах діяльності Комісії 
з регулювання азартних ігор та лотерей, вважаємо виправда-
ним застосування широкого підходу до розуміння принципу 
законності, який зобов’язує органи влади діяти не тільки від-
повідно до законів, а згідно із чинним законодавством в цілому. 
Зокрема, подібної позиції дотримується й Д.В. Журавльов 
[3, с. 286], зазначаючи, що принцип законності вимагає дотри-
мання не лише Конституції та законів України, а й інших нор-
мативно-правових актів.

Водночас дотримання принципу законності у Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей дещо ускладняється спеці-
альними засадами її діяльності (ст. 6 Закону України «Про дер-
жавне регулювання діяльності щодо організації та проведення 
азартних ігор» від 14 липня 2020 р. № 768-IX). Зокрема, вони 
передбачають застосування до Комісії з регулювання азарт-
них ігор та лотерей загального законодавства про центральні 
органи виконавчої влади та державну службу тільки з ура-
хуванням окремо врегульованих особливостей її організації 
та порядку діяльності. Так чи інакше, впровадження принципу 
законності в діяльність Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей забезпечує урегульованість її статусу, обмеженість 
управлінської діяльності нормативно закріпленими формами 
та механізмами, точне і неухильне виконання норм законодав-
ства. Проте у сучасній правовій державі принцип законності 
не є відособленою засадою публічного управління, потребуючи 
оцінки застосовуваного закону крізь призму верховенства прав 
людини.

З огляду на це вбачається дещо недоречним окреме закріп-
лення у Законах України «Про центральні органи виконавчої 
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влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI і «Про державну 
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII на рівні з принци-
пом верховенства права ще й фактично несамостійного прин-
ципу законності. Крім того, ми не погоджуємось із Л.Р. Нали-
вайко й О.Ф. Скакун щодо виділення принципів демократизму, 
гуманізму та справедливості [13, с. 27; 14, с. 224–225]. Адже 
визнання людини найвищою соціальною цінністю, пріоритет 
прав людини та повага до неї вже мають безпосереднє відно-
шення до принципу дотримання прав і свобод людини і грома-
дянина, а отже, і до принципу верховенства права.

Принцип верховенства права на відміну від вищезгада-
ного принципу законності, що є лише однією із його складо-
вих, забезпечує верховенство права, природних прав і свобод 
людини над законодавством і державою в цілому. В даному кон-
тексті Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей у своїй 
роботі має керуватись поточним адміністративним законодав-
ством з неодмінним врахуванням пріоритетності прав і свобод 
людини, спрямовувати свою організаційно-управлінську діяль-
ність на забезпечення їх реалізації.

Зазначимо, що згідно з п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 
державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII одним із 
принципів державної служби, на основі якої сформовано штат 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, є принцип 
політичної неупередженості. Певною мірою засади політичної 
неупередженості та нейтральності також відображені у Загаль-
них правил етичної поведінки державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування, затверджених Наказом 
Національного агентства України з питань державної служби 
від 05 серпня 2016 р. № 158. Недопущення впливу політичних 
поглядів на дії та рішення працівників Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей, так само як і утримання від вираження 
ними своїх політичних поглядів, дійсно має важливе значення 
для забезпечення неупередженого та професійного виконання 
їх посадових обов’язків. При цьому, реальне забезпечення 
політичної неупередженості потребує закріплення конкретних 
ефективних гарантій і заборон. Наприклад, існуюча заборона 
членства у політичних партіях і суміщення державної служби 
із статусом депутата місцевої ради могла би стосуватись всіх 
державних службовців, а не тільки тих, які займають посади 
категорії «А». Також вважаємо, що у даному разі має йтися про 
принцип не суто політичної, а загальної, зокрема релігійної, 
неупередженості та об’єктивності в роботі Комісії з регулю-
вання азартних ігор та лотерей.

Наступним інтегративним принципом діяльності Комі-
сії з регулювання азартних ігор і лотерей виступає загальний 
принцип професіоналізму. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону 
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-
VIII даний принцип прямо пов’язаний з такими рисами як ком-
петентність, об’єктивність та неупередженість, превалювання 
публічних інтересів, що набуває особливого значення в контек-
сті своєрідності повноважень Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей і властивості їм суттєвих корупційних ризиків. 
Наголосимо, що з метою ефективної роботи Комісії з регулю-
вання азартних ігор та лотерей в сучасних динамічних умовах 
має йтися не тільки про високу кваліфікованість, досвідче-
ність, правильну мотивацію і професійну культуру працівни-
ків даного центрального органу виконавчої влади, але й про 
систему постійного підвищення рівня їх професійної компе-
тентності. Водночас як вищерозглянутий принцип неупередже-

ності, так і такі інші принципи державної служби як доброчес-
ність та ефективність, загалом цілком можуть розглядатись як 
складові єдиного принципу професіоналізму без їх окремого 
виділення у майбутньому.

В умовах триваючої агресії Російської Федерації щодо 
України не втрачає своєї актуальності принцип патріотизму, 
який у п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну службу» 
від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII визначається як відданість 
та вірне служіння Українському народові. Даний принцип 
є морально-політичною засадою, а його зміст не може бути 
чітко й остаточно юридично визначений. За такої умови патріо-
тизм нерідко пов’язується з відданістю та служінням не тільки 
своєму народу, а рівною мірою і Батьківщині [15]. Водночас, 
зважаючи на належність влади виключно народу та гума-
ністичну спрямованість діяльності держави, на нашу думку, 
в основу принципу патріотизму має покладатись насамперед 
відданість працівників Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей саме суспільним інтересам і тим інтересам держави, 
її регіонів чи організацій, що відповідають інтересам Україн-
ського народу.

Іншими принципами діяльності Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей у сучасній демократичній державі 
згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України «Про центральні органи вико-
навчої влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI є принципи від-
критості й прозорості. Водночас у п. 9 ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII виді-
ляється вже тільки принцип прозорості, який ототожнюється 
з відкритістю інформації. А Л.Р. Наливайко до принципів орга-
нізації та функціонування державного механізму відносить 
«гласність і відкритість» [13, с. 27]. Вказане свідчить не тільки 
про відсутність у законодавстві та науці єдиного усталеного 
підходу до розуміння та розмежування даних принципів, але 
й про їх змістовну близькість. Відтак, вважаємо, що у роботу 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має покладатись 
принцип гласності у найбільш широкому сенсі, який передба-
чає публічність і відкритість її управлінської діяльності, різні 
доступні форми вільного та змістовного інформування громад-
ськості про неї, але лише тією мірою, якою це не порушує при-
ватних інтересів, інтересів суспільства та держави. У такому 
контексті маємо погодитись з О.О. Томкіною [16, с. 28, 29], що 
відносить до сутності принципу гласності відкритість, прозо-
рість і публічність організації та діяльності органів публічної 
влади, а також доступність інформації про їх діяльність.

З відкритістю та прозорістю функціонування Комісії 
з регулювання азартних ігор і лотерей безпосередньо пов’яза-
ний принцип її підконтрольності, тим більше що вона й сама 
здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор 
та у лотерейній сфері. Цей принцип втілюється в оцінці пра-
вомірності та ефективності управлінської діяльності даного 
центрального органу виконавчої влади, запобіганні, усуненні 
та виправленні відповідних недоліків і порушень прав окремих 
громадян, організацій чи держави. Принцип підконтрольно-
сті діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
наразі прямо не регламентується, хоча фактично усі центральні 
органи виконавчої влади підзвітні та підконтрольні Кабінету 
Міністрів України (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про Кабінет 
Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. № 794-VII), діяльно-
сті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей також під-
лягає внутрішньому відомчому та зовнішньому громадському 
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контролю. Така підконтрольність поєднується з оперативною 
самостійністю Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
в межах її компетенції.

На нашу думку, з метою зміцнення довіри суспільства до 
інституту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 
тлі нещодавньої тривалої заборони грального бізнесу в Укра-
їні загалом конструктивним постає посилення громадського 
контролю за її діяльністю. В цьому контексті актуалізується 
розширене врегулювання форм і порядку здійснення такого 
контролю, забезпечуючи не тільки широкі можливості одер-
жання інформації про організацію та управлінську діяльність 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але й її адек-
ватне реагування на виявлені прогалини та недоліки. Серед 
іншого громадському контролю Комісії з регулювання азарт-
них ігор та лотерей сприятиме й залучення представників гро-
мадськості до її діяльності, у тому числі в рамках Консульта-
ційно-експертної ради.

Крім того, реальна підконтрольність діяльності Комісії 
з регулювання азартних ігор та лотерей вимагає покладення в її 
основу принципу відповідальності, що передбачений ч. 1 ст. 2 
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 
17 березня 2011 р. № 3166-VI. Водночас має йтися не тільки 
про невідворотну негативну, а і про позитивну персональну 
відповідальність Голови та членів Комісії з регулювання азарт-
них ігор та лотерей, працівників її апарату, що в цілому сприяє 
правомірності та ефективності їх роботи.

Провідним спеціальним принципом організації діяльно-
сті Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей згідно із ч. 5 
ст. 6 Закону України «Про державне регулювання діяльності 
щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 
2020 р. № 768-IX виступає принцип колегіальності, тоді як 
зазвичай в основу організації центральних органів виконав-
чої влади покладено принцип єдиноначальності. Проявами 
принципу колегіальності зокрема є утворення Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей у складі Голови та шести 
членів, які приймають рішення більшістю від свого кількіс-
ного складу (про видачу та анулювання ліцензій – двома тре-
тинами голосів). Застосування у даному разі принципу коле-
гіальності зумовлено складністю, але порівняно невеликою 
інтенсивністю організаційно-розпорядчої діяльності, відсут-
ністю розгалуженого апарату та територіальних органів, а 
також прагненням мінімізувати вплив корупційних ризиків 
на Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, 
підвищити ґрунтовність підготовки, об’єктивність та обґрун-
тованість прийнятих нею рішень, забезпечити колективну 
відповідальність членів даного центрального органу вико-
навчої влади.

Водночас як недоліки організаційного принципу колегі-
альності можна вказати деперсоналізацію відповідальності 
та зниження оперативності управління. У такому контексті 
актуалізується поєднання принципу колегіальності з окремими 
аспектами єдиноначальності у сфері внутрішньо організацій-
ного управління, що більшою мірою вже передбачено Розпо-
ділом функціональних обов’язків між Головою та членами 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженим 
її Рішенням від 16 лютого 2021 р. № 54.

Вищерозглянуті вихідні засади функціонування Комі-
сії з регулювання азартних ігор та лотерей доповнюються 
й іншими, пов’язаними з ними, принципами. Зокрема, це 

принципи безперервності, забезпечення єдності державної 
політики, науковості й плановості, взаємодії, узгодженості 
компетенції, структури й фінансування та інші. Наголосимо, 
що реальне впровадження даних принципів у фактичний ста-
тус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей потребує 
не тільки формального закріплення їх переліку у законодавстві, 
але й більшої правової визначеності змісту таких принципів, 
дієвих механізмів і гарантій їх реалізації.

Крім того, у діяльності Комісії з регулювання азарт-
них ігор та лотерей також мають застосовуватись спеці-
альні принципи за її конкретними напрямками діяльності. 
При цьому, частково вони дублюють загальні принципи 
функціонування даного центрального органу виконав-
чої влади (принципи підконтрольності, неупереджено-
сті, прозорості, законності та ін.). Натомість як додаткові 
спеціальні принципи, наприклад, можуть бути визначені 
принципи у сфері ліцензування – пріоритетності захи-
сту прав та інтересів людини, рівності прав суб’єктів 
господарювання, відкритості процесу ліцензування тощо  
(ст. 3 Закону України «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності» від 02 березня 2015 р. № 222-VIII), а також 
принципи державного нагляду (контролю) – пріоритетності 
безпеки, невтручання у діяльність суб’єкта господарювання, 
неприпустимості дублювання контрольно-наглядової діяль-
ності тощо (ст. 3 Закону України «Про основні засади дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльно-
сті» від 05 квітня 2007 р. № 877-V). Дані принципи, будучи 
прямо пов’язаними й зумовленими загальними принци-
пами функціонування Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей, рівною мірою мають бути належно відображені 
в організації її діяльності, відповідних юридичних гарантіях 
і механізмах.

Висновки. Принципи діяльності Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей є системою основоположних полі-
тико-правових ідей, які визначають сутність та вихідні поло-
ження її організації, внутрішньоструктурного управління 
та державно-владної діяльності. Ефективне функціонування 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має ґрунту-
ватись на принципах верховенства права, неупередженості, 
професіоналізму, патріотизму, гласності, підконтрольності, 
відповідальності, колегіальності, безперервності й інших 
загальних і спеціальних принципах. Удосконалення право-
вого статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
потребує розгорнутого та узгодженого врегулювання її прин-
ципів, завдань і функцій, а також забезпечення відповідності 
їх змісту правових засад, зокрема повноважень, організації 
та діяльності даного центрального органу виконавчої влади.
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Profatilo K. Principles of Organization and Activity of 
the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries

Summary. The analysis of the principles of organization 
and activity of the Commission for Regulation of Gambling 
and Lotteries as a central executive body with a special 
status is performed. It has proposed to define such principles 
as a system of fundamental political and legal ideas 
that determine the essence and initial provisions of its 
organization, internal structural management and government 
activities. The main features (fundamentality, universality, 
scientific validity, legal expression, increased stability, 
etc.), the essence and significance of general and special 
principles of functioning of the Commission for Regulation 
of Gambling and Lotteries, their unity and relationship 
with other elements of administrative and legal status are 
determined. It is established that the effective functioning 
of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries 
should be based on the principles of the rule of law (including 
legality, observance of human and civil rights and freedoms, 
equality before the law), impartiality, professionalism, 
patriotism, transparency, control, responsibility, collegiality, 
continuity and other general and special principles. 
The proposals on clarification of the concept, list and content 
of the principles of activity of the Commission for Regulation 
of Gambling and Lotteries, harmonization of such principles 
with its competence and practical activity are substantiated. 
In particular, improving the administrative and legal status 
of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries 
requires first a detailed and coordinated regulation 
of its principles, tasks and functions, as well as ensuring 
compliance with their content of legal bases, primarily 
powers, organization and practical activities of this central 
executive body.

Key words: principles, organization, activity, commission, 
gambling, lotteries, rule of law, impartiality, collegiality.



55

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

УДК 342.951:347.77
DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.53.11

Пономаренко І. С.,
аспірант аспірантури та докторантури

Національної академії Служби безпеки України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ 
ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація. Стаття присвячена дослідженню основних 
нормативно-правових та законодавчих актів, які регла-
ментують діяльність щодо захисту «чутливої» інформації 
у сфері охорони здоров’я. Окреслено проблемні питання 
щодо технічного та правового захисту «чутливих персо-
нальних даних», правової грамотності як медичних пра-
цівників, так і громадян. Констатовано відсутність єди-
ного закону, який регулював би збір та обробку медичних 
даних пацієнтів. Проаналізовано окремі норми Порядку 
функціонування електронної системи охорони здо-
ров’я України від 25.04.2018 № 411, законів України «Про 
захист персональних даних», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», у резуль-
таті чого встановлено ряд законодавчих невідповідно-
стей. Подано пропозиції щодо необхідності узгодження 
Порядку функціонування електронної системи охорони 
здоров’я України як підзаконного документа з чинною 
нормативною базою.

Розглянуто практику Верховного Суду України щодо 
розголошення відомостей про стан здоров`я, які є персо-
нальними даними, подання Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо законодавчих невідпо-
відностей Розділу VI «Прикінцевих та перехідних поло-
жень» Бюджетного кодексу України в частині, що стосу-
ється права Міністерства фінансів України на отримання 
інформації (у тому числі медичної), яка містить персо-
нальні дані. Виокремлено проблематику невизначеності 
дій у разі відмови пацієнта надати доступ до своїх пер-
сональних даних, адже наразі зазначене питання законо-
давчо не врегульовано. Запропоновано на законодавчому 
рівні розробити та затвердити алгоритм дій у разі відмови 
пацієнта надати згоду на обробку персональних даних, а 
також визначити випадки, коли персональні дані пацієнтів 
підлягають знищенню.

Зроблено висновок, що якісна медична реформа 
можлива лише за умови належного правового захисту 
інформації. Адже захист чутливої інформації є не про-
сто обов’язком держави і предметом державно-правового 
регулювання – його необхідно розглядати у поєднанні із 
захистом прав людини. Тим більше що створення належ-
ної системи захисту персональних даних передбачено 
міжнародними зобов’язаннями України. Подано пропози-
ції щодо: доцільності систематизації та кодифікації націо-
нального законодавства відповідно до норм європейського 
законодавства та міжнародного права; розроблення єди-
ного нормативно-правового акта, який на законодавчому 
рівні врегулював би збір, обробку, захист та передачу 
медичної інформації, за прикладом GDPR; законодавчого 
посилення відповідальності за порушення захисту інфор-
мації у медичній сфері.

Ключові слова: захист інформації, нормативно-пра-
вове регулювання, персональні дані, медична реформа, 
відповідальність, медичні послуги, інформатизація.

Постановка проблеми. Право на захист інформації 
у сфері охорони здоров’я виникає разом із самим суб’єктив-
ним правом, а не в момент його порушення. Тобто як тільки 
відомості про своє здоров’я і життя пацієнт чи його законний 
представник надав медичному працівнику або вони отри-
мані лікарем у результаті лікувально-діагностичного процесу, 
починає діяти в силу вказівки закону відповідний правовий 
режим – режим лікарської таємниці. Що стосується норма-
тивно-правового регулювання цього питання, то воно перед-
бачає зовнішню і внутрішню взаємопов’язану систему законів 
і підзаконних нормативних актів, які спрямовано на захист 
лікарської таємниці.

Натепер обмін персональними даними про здоров’я між 
надавачами медичних послуг, інформаційними мережами охо-
рони здоров’я, медичними працівниками та пацієнтами усклад-
нено проблемою, що пов’язана з підвищеними вимогами щодо 
захисту певних даних згідно з відповідними законами. Про-
блемним залишається і питання щодо рівня обізнаності гро-
мадян у цій сфері, адже досить часто вони просто ігнорують 
проблеми, пов’язані із захистом власних персональних даних, 
у тому числі через неповне розуміння законодавчих стандартів 
і вимог у цій сфері. Крім того, на жаль, в Україні натепер від-
сутній єдиний закон, який регулював би збір та обробку медич-
них даних пацієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тику правового регулювання захисту інформації у сфері охо-
рони здоров’я досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені, зокрема: В. І. Акопов, А. С. Андрійчук, Г. О. Блінова, 
Н. Б. Болотіна, Т. Д. Гурська, М. М. Малеїна, О. Г. Марценюк, 
А. І. Марущак, І. Я. Сенюта, С. Г. Стеценко, В. М. Соловйов, 
Х. Я. Терешко, О. О. Тихомиров та ін. Проте, як свідчить аналіз 
європейського та вітчизняного законодавства, наукових дослі-
джень у даному напрямі, а також судової практики, у тому числі 
Європейського суду з прав людини, у зв’язку з останніми зако-
нодавчими змінами вони частково втратили актуальність.

Метою статті є аналіз основних нормативно-правових 
та законодавчих актів, які регламентують діяльність щодо захи-
сту «чутливої» інформації у сфері охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Інформатизація системи 
охорони здоров’я покликана слугувати саме забезпеченню 
прав людини у сфері охорони здоров’я. Проте аналіз чинних 
нормативно-правових актів свідчить про наявність численних 
законодавчих суперечностей у даному напрямі. Проаналізу-
ємо, для прикладу, окремі норми Порядку функціонування 
електронної системи охорони здоров’я України від 25.04.2018 
№ 411. Зокрема, відповідно до ч. 3 п. 41 «пацієнт (його закон-
ний представник) має право: подавати заяви про відкликання 
заяви про надання згоди на обробку персональних даних, що 
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міститься у центральній базі даних», п. 30 визначено, що заява 
пацієнта (його законного представника) про відкликання заяви 
про надання згоди на обробку персональних даних або про 
надання доступу третім особам до інформації, що міститься 
у центральній базі даних, повинна бути опрацьована протягом 
трьох робочих днів» [1]. Однак згідно з п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону 
України «Про захист персональних даних» (у редакції Закону 
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуго-
вування населення» від 19.10.2017 р.) обробка персональних 
даних, зокрема медичних, здійснюється відповідно до закону, 
якщо вона необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення 
медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування 
або надання медичних послуг, функціонування електронної 
системи охорони здоров’я за умови, що такі дані обробляються 
медичним працівником або іншою особою закладу охорони 
здоров’я чи фізичною особою-підприємцем, яка одержала 
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 
практики, та її працівниками, на яких покладено обов’язки 
щодо забезпечення захисту персональних даних та на яких 
поширюється дія законодавства про лікарську таємницю, пра-
цівниками центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державних фінансових гаран-
тій медичного обслуговування населення, на яких покладено 
обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних [2]. 
До речі, дану норму продубльовано і п. 23 Порядку функціону-
вання електронної системи охорони здоров’я України. Таким 
чином, згоди пацієнта чи його законного представника на таку 
обробку персональних медичних даних не потрібно.

Вартою уваги є і норма ч. 5 п. 8 Порядку функціонування 
електронної системи охорони здоров’я України, відповідно до 
якої функціональні можливості електронної системи охорони 
здоров’я повинні забезпечувати можливість надання пацієн-
тами (їхніми законними представниками) згоди у письмовій 
формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання 
згоди, на доступ до даних про себе (про пацієнта для законних 
представників), що міститься в електронній системі охорони 
здоров’я, лікарям, третім особам [1]. Однак п. 10 зазначеного 
документа визначено, що обробка персональних даних в елек-
тронній системі охорони здоров’я здійснюється з дотриманням 
вимог Закону України «Про захист персональних даних» [1]. 
Як ми вище зазначали, Законом України «Про захист персо-
нальних даних» визначено, що згода пацієнта чи його закон-
ного представника на обробку персональних медичних даних 
у медичній сфері не потрібна. Виникає слушне запитання: чи 
необхідна згода пацієнта чи його законного представника на 
обробку персональних даних? Оскільки ми керуємося нор-
мами закону, то згода не потрібна. Зважаючи на це, потребує 
узгодження з чинною нормативною базою Порядок функціо-
нування електронної системи охорони здоров’я України як під-
законний документ, який повинен відповідати нормам закону 
та не суперечити їм.

Разом із тим аналіз практики Верховного Суду Укра-
їни свідчить про інше. Для прикладу, 04.12.2019 (справа 
№ 760/8719/17 провадження № 61-9359св19) Верховний Суд 
у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного 
цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Київського місь-
кого психоневрологічного диспансеру № 5 про спростування 
недостовірної інформації за касаційною скаргою ОСОБА_1 на 

рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 25 жовтня 
2018 року. Зокрема, у травні 2017 року ОСОБА_1 звернулась 
до Київського міського психоневрологічного диспансеру № 5 
(далі – Диспансер № 5) з позовом, у якому просила зобов’язати 
відповідача спростувати поширену негативну інформацію про 
те, що позивач перебувала на обліку у лікаря-психіатра у період 
з 1972 року по 2003 рік з діагнозом про психічні розлади; 
зобов’язати відповідача вилучити довідки із недостовірною 
інформацією про її перебування на лікуванні в Диспансері № 5 
з поліції Солом’янського району, з Київської міської державної 
адміністрації, Київської місцевої прокуратури № 9 та з інших 
підприємств, установ, організацій, куди надійшла інформація із 
супровідними листами про визнання цих довідок недійсними; 
зобов`язати відповідача припинити розповсюджувати неза-
конні довідки із недостовірною інформацією про перебування 
її на лікуванні у Диспансері № 5 з 1972 року по 2003 рік.

За результатами розгляду матеріалів Верховний Суд Укра-
їни постановив касаційну скаргу задовольнити, оскільки відо-
мості про стан здоров’я є персональними даними і їх збирання 
могло здійснюватися лише за згодою заявника, за винятком 
випадків, передбачених законом. Допускається передача відо-
мостей про стан психічного здоров’я особи та надання їй пси-
хіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного 
представника для: організації надання особі, яка страждає на 
тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги; прова-
дження досудового розслідування або судового розгляду за 
письмовим запитом слідчого, прокурора та суду. Матеріали 
справи не містять відомостей щодо наявності провадження 
досудового розслідування. Оскаржена позивачем інформація 
про стан її здоров’я була надана Диспансером № 5 інспектору 
Солом’янського Управління Національної поліції в межах про-
ведення ним перевірки щодо скарги сусідів позивача. Встанов-
лені фактичні обставини справи не свідчать про те, що збирання 
та використання даних щодо стану психічного здоров’я пози-
вача у такій формі та в контексті, в якому вони були викори-
стані, було правомірним, мета їх обробки не була виправданою, 
враховуючи, що ці дані стосувались подій 1972–2003 років, 
інформація, надана інспектору Солом’янського Управління 
Головного управління Національної поліції у м. Києві, відне-
сена до лікарської таємниці. Крім того, збирання, зберігання, 
поширення та інші види обробки такої інформації підпадають 
під дію ст. 8 Конвенції [3; 4].

Зазначимо, що про ці законодавчі невідповідності йшлося 
й у поданні Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини від 06.11.2017 № 1-2499/17-107 до Конституційного 
Суду України про визнання таким, що не відповідає поло-
женням ч. 1 ст. 8 та ч. 1 у поєднанні із ч. 2 ст. 32 Конституції 
України абзац перший п. 40 Розділу VI «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Бюджетного кодексу України в частині, що 
передбачає право Міністерства фінансів України на отримання 
інформації (у тому числі медичної), яка містить персональні 
дані. Як констатовано у поданні, «враховуючи практику Євро-
пейського суду, вбачається, що не буде відповідати принципу 
верховенства права закон, який передбачає втручання держави 
у особисте та сімейне життя людини у вигляді збору та збе-
рігання її персональних даних, але при цьому не передбачає 
обсяг та порядок застосування відповідних заходів, а також 
мінімальні вимоги, які стосуються, серед іншого, повідомлення 
особи про зібрану інформацію, отримання її згоди на обробку 
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інформації, тривалості зберігання, використання відповідної 
інформації, доступу до неї третіх осіб, заходів для збереження 
недоторканності та конфіденційності інформації та порядку 
її знищення. За відсутності таких положень норма закону, що 
передбачає повноваження збирати та зберігати персональні 
дані, надає необмежену дискрецію державному органу, та її 
застосування не є передбачуваним для особи, що призводить 
до свавільного втручання у конституційне право на особисте 
життя. З огляду на фундаментальну цінність права людини 
на особисте життя та обов’язок держави його поважати, дис-
креційні повноваження органу державної влади щодо збору 
та зберігання персональних даних особи мають бути одно-
значно визначені законом. На це також вказує конституційне 
положення п. 1 ст. 92 Конституції України, відповідно до якого 
виключно законами України визначаються права і свободи 
людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод [5].

Слід зазначити, що ст. 11 Закону України «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 
визначено, що уповноважений орган зобов’язаний опубліко-
вувати на офіційному веб-сайті дані, накопичені в електронній 
системі охорони здоров’я, лише за умови знеособлення їх від-
повідно до вимог Закону України «Про захист персональних 
даних» [6].

Частиною 3 ст. 11 Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» передбачено: 
«Підписуючи декларацію про вибір лікаря, який надає пер-
винну медичну допомогу, пацієнт (його законний представник) 
надає згоду на доступ до даних про нього, що містяться в елек-
тронній системі охорони здоров’я, такому лікарю, а також 
іншим лікарям за його направленням у межах, необхідних для 
надання медичних послуг такими лікарями» [6]. Що стосу-
ється змісту безпосередньо Декларації, яку затверджено нака-
зом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 р. 
№ 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу», то в ній зазна-
чено: «… своїм підписом: підтверджую добровільний вибір 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зазначеного 
в главі 2 цієї Декларації, а також достовірність наданих мною 
даних; підтверджую, що мене повідомлено про мої права від-
повідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
[2], про мету збирання та обробки моїх персональних даних, 
зазначених в цій Декларації». Як бачимо, у даному випадку 
має місце проблематика щодо співвіднесення Закону України 
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення» та наказу «Про затвердження Порядку вибору 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми 
декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу» за юридичною силою та співвіднесення загаль-
ної та спеціальної норм. Щодо юридичної сили, то перевага 
однозначно на боці Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення». Щодо співвід-
несення загальної та спеціальної норм, то Закон України «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування насе-
лення» буде загальним у частині регулювання відносин щодо 
обробки персональних даних, натомість Закон України «Про 
захист персональних даних» – спеціальним. Перевага на боці 
спеціального регулювання, тобто Закону України «Про захист 
персональних даних» [7].

Продовжуючи аналіз чинного законодавства, зазначимо, 
що п. 1 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персональних 
даних» визначено, що обробка персональних даних здійсню-
ється за умови надання суб’єктом персональних даних згоди 
на обробку таких даних [2]. Без згоди дані можуть оброблятися 
в окремих випадках і виключно у рамках законодавства. Однак 
виникає питання, яким чином діяти у разі відмови пацієнта 
надати доступ до своїх персональних даних. Адже наразі зазна-
чене питання законодавчо не врегульовано. Крім того, виникає 
питання: яким чином буде фіксуватися інформація про паці-
єнтів, які відмовлятимуться від внесення своїх персональних 
даних до електронного реєстру? Виходячи з практики, як пра-
вило пацієнти відмовляються від обробки персональних даних 
через свої релігійні переконання. Однак враховуючи той факт, 
що обробка персональних даних здійснюється для конкретних 
і законних цілей, відмова пацієнта надати згоду на обробку пер-
сональних даних та внесення даних до Реєстру не є підставою 
для ненадання медичної допомоги.

Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо на законодав-
чому рівні розробити та затвердити алгоритм дій у разі відмови 
пацієнта надати згоду на обробку персональних даних, а також 
визначити випадки, коли персональні дані пацієнтів підляга-
ють знищенню.

Висновки. Таким чином, якісна медична реформа можлива 
лише за умови належного правового захисту інформації. Адже 
захист чутливої інформації є не просто обов’язком держави 
і предметом державно-правового регулювання, його необхідно 
розглядати у поєднанні із захистом прав людини. Тим більше, 
що створення належної системи захисту персональних даних 
передбачено міжнародними зобов’язаннями України.

Як засвідчив аналіз, наразі в Україні система правового 
забезпечення захисту інформації у медичній сфері потребує 
негайного удосконалення. З цією метою необхідно: системати-
зувати та кодифікувати національне законодавство відповідно 
до норм європейського законодавства та міжнародного права; 
розробити єдиний нормативно-правовий акт, який на зако-
нодавчому рівні врегулював би збір, обробку, захист та пере-
дачу медичної інформації, за прикладом GDPR; законодавчо 
посилити відповідальність за порушення захисту інформації 
у медичній сфері.

Перспективи подальших наукових досліджень, на наш 
погляд, полягають у подальшому науковому дослідженні 
питань, що стосуються удосконалення адміністративного зако-
нодавства та адміністративної відповідальності щодо захисту 
чутливої інформації у сфері охорони здоров’я, а також система-
тизації національного інформаційного законодавства.
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Ponomarenko I. Some problematic aspects of legal 
regulation of health information protection

Summary. The article is devoted to the study of the main 
legal and regulatory acts governing the protection of "sensitive" 
information in the field of health care. Problematic issues 
concerning technical and legal protection of "sensitive 
personal data", legal literacy of both medical workers 
and citizens are outlined. It is stated that there is no single law 
that would regulate the collection and processing of medical 
data of patients. Some norms of the Procedure of functioning 
of the electronic health care system of Ukraine from 04/25/2018 
№ 411, laws of Ukraine “About protection of personal data”, 
“About the state financial guarantees of medical service 
of the population” are analyzed, according to results a number 

of legislative discrepancies is established. Proposals were made 
on the need to harmonize the Procedure for the functioning 
of the electronic health care system of Ukraine, as a bylaw, 
with the current regulatory framework.

The practice of the Supreme Court of Ukraine on disclosure 
of health information, which is personal data, submission 
of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for 
Human Rights on legislative inconsistencies of Section VI 
“Final and Transitional Provisions” of the Budget Code 
of Ukraine in part concerning the law of the Ministry of Finance 
to obtain information (including medical) containing personal 
data. The issue of uncertainty of actions when a patient is denied 
access to his / her personal data is singled out, as this issue is 
not currently regulated by law. It is proposed at the legislative 
level to develop and approve an algorithm of actions in case 
of a patient’s refusal to consent to the processing of personal 
data, as well as to identify cases where patients’ personal data 
are subject to destruction.

It is concluded that high-quality medical reform is possible 
only with proper legal protection of information. After all, 
the protection of sensitive information is not just a duty 
of the state and the subject of state and legal regulation, it must be 
considered in conjunction with the protection of human rights. 
Moreover, the creation of a proper system of personal data 
protection is provided by Ukraine’s international obligations. 
Proposals are given on: expediency of systematization 
and codification of national legislation in accordance 
with the norms of European legislation and international 
law; development of a single legal act that would regulate 
at the legislative level the collection, processing, protection 
and transfer of medical information, following the example 
of the GDPR; legislative strengthening of responsibility for 
violation of information protection in the medical sphere.

Key words: information protection, normative-legal 
regulation, personal data, medical reform, responsibility, 
medical services, informatization.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ  
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТОМ  

У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Анотація. Установлено зв’язок наявної в Україні сис-

теми безкоштовної вторинної правової допомоги з поло-
женнями Європейського суду, адже в цивільному судочин-
стві наріжним каменем концепції справедливого судового 
розгляду є те, що учасник процесу не може бути позбавле-
ний можливості ефективно відстоювати свої вимоги перед 
судом, а також те, що йому має бути забезпечена рівність 
можливостей із протилежною стороною в реалізації своїх 
прав.

Виокремлено очікувані результати використання 
такої системи й проаналізовано підходи до класифікації 
адміністративно-правових гарантій безкоштовної вто-
ринної правової допомоги адвокатами. Наявний натепер 
порядок із відбору адвокатів та їх допуску до системи 
безкоштовної вторинної правової допомоги дуже часто 
створює штучні бюрократичні бар’єри. Описано алго-
ритм призначення адвоката й указано недоліки чинної 
процедури зі сторони центру. Зроблено висновок, що 
надання адвокатом безкоштовної вторинної правової 
допомоги відбувається не окремо, а в комплексній взає-
модії із системою публічно-владних інституцій, створе-
них для організації існування системи суб’єктів надання 
безкоштовної правової допомоги адвокатами, координа-
ції їх взаємовідносин між собою, з органами правосуддя 
та з правоохоронними органами. Автором використано 
той факт, що адвокат як суб’єкт надання безкоштовної 
вторинної правової допомоги в цивільному процесі наді-
лений усіма правами й обов’язками учасника судового 
процесу, а це дозволяє йому ефективно та якісно здій-
снювати свої повноваження.

Проаналізовано проблеми, які виникають під час здій-
снення адвокатами досліджуваної форми надання право-
вої допомоги. Найважливішою для системи безкоштовної 
вторинної правової допомоги в цивільному судочинстві 
є проблема низького рівня порогу бідності для надання 
допомоги більшій кількості позивачів і недостатнє фінан-
сування систем безкоштовної вторинної правової допомоги 
з державного бюджету України. Запропоновано напрями 
вдосконалення наявної системи. Автором узагальнено, що 
з метою підвищення рівня доступності правової допомоги 
громадянам у контексті забезпечення захисту й охорони 
прав і свобод людини й громадянина України доречно сут-
тєво зменшити її бюрократичність, спростивши процедуру 
звернення осіб для її отримання. Цього можна досягти, 
зобов’язавши персонал центрів надання допомоги переві-
ряти відповідність документів і вимагати їх лише за необ-
хідності.

Ключові слова: адвокат, безкоштовна вторинна пра-
вова допомога, цивільне судочинство, правова допомога, 
безкоштовна правова допомога, права людини.

Постановка проблеми. Наявна в Україні система надання 
безкоштовної вторинної правової допомоги (далі – БВПД) орієн-
тована на широке коло осіб, які можуть отримати таку допомогу 
у цивільному судочинстві, забезпечуючи широкий доступ до 
правосуддя та забезпечуючи ефективніший захист прав людини 
[1]. У цивільному судочинстві наріжним каменем концепції 
справедливого судового розгляду є те, що учасник процесу не 
може бути позбавлений можливості ефективно відстоювати свої 
вимоги перед судом, а також те, що йому має бути забезпечена 
рівність можливостей з протилежною стороною в реалізації 
своїх прав. ст. 55 Конституції України стосується саме принци-
пів верховенства права, рівного доступу до правосуддя, справед-
ливого судового розгляду. Практика Європейського суду з прав 
людини розширено тлумачить ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод і право на БВПД поширює 
не тільки на осіб, які обвинувачуються у вчиненні правопору-
шення, але й на учасників цивільного судового процесу.

Виходячи з досвіду країн ЄС, від розвиненої програми без-
коштовної правової допомоги очікується:

1) забезпечення реального доступу до правосуддя для тих, 
хто потребує цього й не може розв’язати цю проблему влас-
ними силами;

2) надання юридичних послуг належної якості;
3) скоординованість дій суб’єктів надання БВПД у цивіль-

ному судочинстві між собою і з іншими структурами, від яких 
залежить загальна ефективність програми. Вважаємо, що роз-
виток саме цих компонентів програм безкоштовної правової 
допомоги повинен піддаватися вдосконаленню та детальному 
аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні проблемні 
аспекти надання безкоштовної вторинної правової допомоги 
адвокатом у цивільному судочинстві викладали у своїх працях 
такі науковці, як С. Бреус [2], О. Зайчук, Н. Сакара [11], Н. Оні-
щенко, Ю. Данилевська [5], О. Банчук, Ю. Битяк, В. Бігун, 
М. Бубрика, С. Вилков, Т. Вільчик [3], А. Галоганов, І. Козьяков 
[6], Н. Гришина Т. Гуржій, В. Гутник, А. Джуська, В. Заборов-
ський, І. Коліушко, Т. Коломоєць, В. Колпаков. Більшість дослі-
джень правової допомоги проводились до прийняття останніх 
змін в Конституцію України щодо правосуддя (Закон Укра-
їни від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII «Про внесення змін до 
Конституції України»), тому ними не охоплено усіх існуючих 
сучасних проблем.

Мета дослідження. Проаналізувати головні проблемні 
аспекти надання безкоштовної вторинної правової допомоги 
адвокатом у цивільному судочинстві.
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Виклад основного матеріалу. Статистичні дані за 
2019–2020 рр. свідчать про наявну тісну взаємодію адвока-
тів та регіональних центрів з надання БВПД в процесі захи-
сту прав та законних інтересів осіб, які можуть звертатися за 
її отриманням у цивільному судочинстві. У 2019 р. адвока-
там системи безкоштовної правової допомоги було отримано  
185 виправдувальних вироки, 830 особам було змінено пра-
вову кваліфікацію, а 11 821 осіб отримали більш м’яке пока-
рання. У 2020 р. адвокатами системи БВПД було отримано вже  
246 виправдальних вироки [12, с. 529].

У рамках цивільного процесу України може надаватись 
безкоштовна вторинна правова допомога, яка полягає в про-
фесійному представлені інтересів особи в судовому розгляді. 
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» (далі – Закон) суб’єктами надання БВПД в Україні 
є адвокати, які мають свідоцтво про адвокатську діяльність, 
вони включені до Реєстру і мають досвід в наданні безко-
штовної вторинної правової допомоги. Згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362 від-
бір адвоката для надання БВПД включає виконання тестових 
завдань і проведення співбесіди, яку здійснюють конкурсні 
комісії у складі представників адвокатури, суддівського кор-
пусу, громадянського суспільства, системи Мін’юсту [6, с. 109]. 
Виходячи зі ст. 15 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу», будь-які інші особи не мають права надавати безо-
платну правову допомогу.

Натепер існують такі підходи до класифікації адміністра-
тивно-правових гарантій БВПД адвокатами:

– залежно від галузевої приналежності нормативно-
правового акту, в якому закріплено адміністративно-правові 
гарантії БВПД (передбачені у загальних нормативно-правових 
актах, які регулюють процес здійснення адвокатської діяльно-
сті, закріплені у спеціальних нормативно-правових актах, які 
встановлюють особливості адміністративно-правового регулю-
вання безкоштовної правової допомоги адвокатами), залежно 
від юридичної сили нормативно-правового акту, в якому закріп-
лено адміністративно-правові гарантії безкоштовної правової 
допомоги адвокатами (міжнародні, конституційні, законодавчі, 
підзаконні, локальні) [7, с. 112];

– за формою та призначенням адміністративно-правових 
гарантій безкоштовної правової допомоги адвокатами (інститу-
ційні, функціональні, організаційні);

– за цільовою спрямованістю (превентивні, припиняючі, 
санкційні, заохочувальні);

– за характером правових норм (матеріальні, процесу-
альні) та формою адміністративно-правового контролю;

– за якістю надання БВПД правової допомоги адвокатами 
(моніторинг, який здійснюється публічними органами влади 
або моніторинг, що здійснюється за допомогою суб’єктів отри-
мання БВПД);

– за способом впливу на надання безкоштовної правової 
допомоги адвокатами (адміністративно-правові гарантії прямої 
дії, адміністративно-правові гарантії опосередкованої дії);

– за суб’єктним спрямуванням (спрямовані на захист 
інтересів суб’єктів отримання безкоштовної правової допо-
моги, спрямовані на захист інтересів публічних органів влади, 
спрямовані на захист інтересів адвокатів).

Аналізуючи структурні складові системи адміністра-
тивно-правового гарантування БВПД адвокатами слід від-

мітити, що до неї входить Кабінет Міністрів України, Мініс-
терство юстиції України, координаційний центр з надання 
правової допомоги, регіональні та місцеві центри з надання 
БВПД та адвокати.

Існуюча на даний час система з відбору адвокатів 
і їх допуску до системи БВПД дуже часто створює штучні 
бюрократичні бар’єри. Такий підхід є прихованою формою 
державного регулювання та не завжди забезпечує справедли-
вий відбір адвокатів, яким дозволяється практикувати в системі 
БВПД. Така ситуація є неприпустимою, адже всі адвокати вже 
пройшли попередню підготовку та підтвердили свою кваліфі-
кацію під час складання спеціалізованого іспиту [2, с. 21].

Крім того, якість їх роботи має оцінювати кваліфікацій-
но-дисциплінарна комісія, а не чиновники з Міністерства 
юстиції України. Така система, вочевидь, вступає в протиріччя 
з принципом саморегулювання адвокатури та адвокатської 
діяльності, її незалежності від держави та недискримінації 
при користуванні правом на здійснення адвокатською діяль-
ністю. Ми вважаємо, що всі ліцензовані адвокати повинні мати 
право безперешкодно надавати БВПД і проведення будь-яких 
додаткових конкурсів є зайвим (така вимога суперечить ст. 5 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», де 
зазначено, що адвокатура є незалежною від органів державної 
влади). Але Міністерство юстиції України та координаційний 
центр із надання безкоштовної правової допомоги вважають, 
що для надання БВПД адвокати повинні отримати додаткову 
кваліфікацію, щоб вважатися спеціалістами, тому проведення 
відборів є необхідним.

Аналізуючи подальший алгоритм (порядок) призначення 
адвоката центром із надання безкоштовної правової допомоги, 
слід відмітити, що особи, які бажають скористатися своїм пра-
вом на безоплатну правову допомогу в цивільному процесі 
України, повинні звернутися з письмовою заявою до будь-якого 
центру з надання БВПД або до територіального органу юсти-
ції незалежно від місця реєстрації свого проживання або тим-
часового перебування особи. Після цього, центр самостійно 
приймає рішення стосовно призначення адвоката. Через такі 
дії центру, особа фактично позбавляється права самостійно 
обирати захисника своїх прав у судовому розгляді, оскільки 
це робить центр з надання безкоштовної правової допомоги, 
тому положення ст. ст. 19–22 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» напряму порушують ст. 59 Конституції 
України, а також базові принципи Конвенції про захист прав 
та основоположних свобод [4, с. 17].

Коли йдеться мова про надання допомоги заявнику на безо-
платній основі, то право на правову допомогу обов’язково стає 
предметом певних обмежень. У призначенні державою адво-
ката повинні враховуватися побажання обвинуваченого, однак 
суди можуть не брати їх до уваги, коли є достатні підстави вва-
жати, що це необхідно в інтересах правосуддя. Адже відомо, 
що особи, які мають фінансові ресурси, можуть самостійно 
обрати собі адвоката (тобто укласти з ним угоду про надання 
БВПД), тоді як ті, хто фінансових ресурсів не має, не мають 
вибору та змушені погодитись на адвоката, який їм на свій 
вибір надасть (призначить) центр безкоштовної вторинної пра-
вової допомоги [3, с. 210].

Проблема полягає в тому, що особа не може самостійно 
звернутись до суду із клопотанням про заміну адвоката, хоча 
дії такого адвоката в судовому процесі напряму стосуються 
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прав та обов’язків саме заявника. У випадку, якщо мова йде 
про неповнолітніх, недієздатних або обмежено дієздатних осіб, 
то звернутися до зазначених органів повинні законні пред-
ставники таких осіб (опікуни, піклувальники). Приймаючи 
рішення, відповідальний центр перевіряє, чи відповідає суб’єкт 
звернення критеріям ст. 14 Закону, а також чи є взагалі підстави 
для надання такої допомоги в цивільному процесі України.

Надання адвокатом безкоштовної вторинної правової 
допомоги, відбувається не окремо, а у комплексній взаємодії 
з системою публічно-владних інституцій створених для орга-
нізації існування системи суб’єктів надання безкоштовної 
правової допомоги адвокатами, координації їх взаємовідносин 
між собою, з органами правосуддя та з правоохоронними орга-
нами. Конфліктом інтересів може вважатися виникнення спір-
них ситуацій, коли адвокат в цивільному судочинстві є учас-
ником цього процесу, також як особа з іншим процесуальним 
статусом (наприклад, суддя, слідчий суддя, представник іншої 
сторони, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивіль-
ний позивач, цивільний відповідач, представник цивільного 
позивача, представник цивільного відповідача, представник 
потерпілого, експерт, спеціаліст, перекладач). Також, адвокат 
повинен відмовитися від виконання доручення у найкоротший 
термін, якщо він є близьким родичем або членом сім’ї слідчого, 
прокурора, потерпілого, іншого учасника справи або будь-кого 
зі складу суду [5, с. 29].

У цивільному провадженні передбачені такі види пред-
ставництва: обов’язкове, добровільне та самопредставництво. 
Можливість особи отримати безоплатну правову допомогу 
від адвоката у цивільному провадженні закріплена у ч. 3 
ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України. У процесі 
надання БВПД у порядку цивільного судочинства, згідно 
Цивільного процесуального кодексу, адвокат має право: зна-
йомитися з матеріалами справи, виконувати витяги та копії, 
одержувати копії судових рішень; надавати докази у цивіль-
ній справі, брати участь у судових засіданнях та дослідженні 
доказів, встановлювати істину задаючи питання учасникам 
(експертам, свідкам) цивільної справи; подавати заяви та кло-
потання, оформлювати пояснення суду, наводити свої докази 
та міркування стосовно судового розгляду; подавати запере-
чення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань в цивільній 
справі [8, с. 44]; знайомитися з протоколами судових засідань, 
робити копії необхідних документів по справі, подавати пись-
мові зауваження стосовно їх неправильності; оскаржувати 
судові рішення.

Адвокат, як суб’єкт надання безкоштовної вторинної право-
вої допомоги у цивільному процесі, наділений усіма правами 
та обов’язками учасника судового процесу, що дозволяє йому 
ефективно та якісно здійснювати свої повноваження. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 24 Закону адвоката, який надає безоплатну вто-
ринну правову допомогу, може бути замінено у таких випад-
ках: хвороби адвоката; неналежного виконання адвокатом своїх 
зобов’язань за умовами договору; недотримання ним порядку 
надання безкоштовної вторинної правової допомоги; виклю-
чення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу.

Важливими для надання БВПД у цивільному судочинстві 
є також проблема низького рівня порогу бідності для надання 
допомоги більшій кількості позивачів та недостатнє фінансу-
вання систем БВПД з державного бюджету України. Адже на 

сьогоднішній день з’явилися нові вразливі категорії осіб, які 
гостро потребують БВПД в цивільному судочинстві, але право 
на неї за законом, прийнятим ще 2011 р., не мають. Серед них – 
внутрішньо переміщені особи й учасники антитерористичної 
операції [7, с. 43], які ще не отримали відповідного статусу 
і мають проблеми з оформленням цього статусу, а також – 
малозабезпечені. Також доцільно розширити критерій мало-
забезпеченості, який би надавав право на БВПД допомогу за 
рахунок держави у випадках, коли доходи особи менші двох 
прожиткових мінімумів, особливо це стосується пенсіонерів.

Окрім вищезазначених осіб, право на БВПД мають також 
громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні 
договори про правову допомогу, згода на обов’язкове дотримання 
яких надана Верховною Радою України. Іноземці та особи без гро-
мадянства, відповідно до міжнародних договорів, учасником яких 
є Україна, також мають право на таку допомогу, якщо такі дого-
вори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям 
осіб безоплатну правову допомогу [10, с. 132].

Наступною проблемою БВПД в цивільному процесі Укра-
їни є непрозорий розподіл справ між адвокатами. Практика 
показує, що центри з надання БВПД довільно розподіляють 
справи між адвокатами, які мають право надання такої допо-
моги, тобто йдеться про «ручний» розподіл справ державою 
між адвокатами. Існує також ризик впливу центрів з надання 
безкоштовної правової допомоги на призначуваних ними адво-
катів. У контексті цього, головним недоліком Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» є відсутність ефектив-
ного механізму контролю за діяльністю центрів із надання 
безкоштовної правової допомоги. Серед проблемних питань 
надання безкоштовної правової допомоги в цивільному судо-
чинстві України потрібно також виокремити питання оплати 
праці адвокатів. Постановою Кабінету Міністрів України від 
17 вересня 2014 р. № 465 затверджений Порядок оплати послуг 
та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД, а також 
методика обчислення розміру винагороди адвокатів, які нада-
ють безоплатну вторинну правову допомогу у цивільному судо-
чинстві, але перелічені нормативні документи не завжди мають 
правове використання і спостерігається їх корисливе викори-
стання представниками Міністерства.

Випадок надання БВПД адвокатом безоплатно слід вва-
жати його добровільним проявом, виключною можливістю, а 
не обов’язком, необхідним до виконання комплексом дій, як 
у випадку з безоплатною правовою допомогою, яка надається 
адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу [11, с. 312].

Моніторинг реалізації стандартів якості надання БВПД 
у цивільному судочинстві в процесі впровадження нових редак-
цій процесуальних кодексів і формування судової практики має 
здійснюватися і з метою з’ясування адекватності та валідності, 
а також з матою вдосконалення цього правового інструменту. 
Передусім це стосується загальних стандартів якості надання 
БВПД у цивільному процесі (щодо дотримання процесуаль-
них термінів), окремих стандартів якості надання БВПД на 
стадії досудового врегулювання цивільного судового розгляду 
[13, с. 43].

Оскільки прийняття Закону «Про безоплатну правову 
допомогу» обумовлено необхідністю створення дієвого меха-
нізму реалізації конституційного права кожного громадянина  
України на правову допомогу, забезпечення належного вико-
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нання Україною її міжнародних зобов’язань у сфері забезпе-
чення прав людини, а також запровадження європейських 
стандартів у наданні правової допомоги та наданні доступу 
до системи правосуддя, то було запроваджено дворівневу 
систему надання безкоштовної правової допомоги: безоплатну 
первинну правову допомогу та безоплатну вторинну правову 
допомогу, в тому числі утворені центри з надання безкоштов-
ної вторинної правової допомоги та створено реєстр адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Однак, 
прийняття ґрунтовного закону у сфері надання правової допо-
моги ще не гарантує забезпечення виконання його положень 
в частині надання доступу до правової допомоги та до системи 
правосуддя усіх верств населення. Про це свідчить, зокрема, 
чимала кількість звернень громадян України до Європейського 
суду з прав людини [9, с. 197].

Разом із цим, у щорічній доповіді Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини за 2019 р. зазначено, що 
в Україні досі існує проблема з належним виконанням рішень 
Європейського суду і насамперед це стосується неналежного 
інформування органами державної влади про права заявників 
та порядку їх дій для забезпечення реалізації виконання ухва-
лених судових рішень. Наведене ілюструє існування певних 
проблем з ефективного функціонування безкоштовної правової 
допомоги, суб’єктами надання якої є саме органи виконавчої 
влади; органи місцевого самоврядування; фізичні та юридичні 
особи приватного права та спеціалізовані установи.

Підсумовуючи, можна сказати, що головними напрямами 
вдосконалення системи БВПД у цивільному судочинстві є:

1) розширення кола осіб, які мають право на отримання 
БВПД;

2) розширення переліку випадків надання безкоштовної 
правової допомоги у межах державної системи БВПД;

3) створення процедур надання БВПД в екстреному 
порядку. Наприклад, в екстреному порядку безкоштовну пра-
вову допомогу можуть отримати постраждалі від пожеж і сти-
хійних лих, катастроф, терактів;

4) спрощення порядку перевірки та підтвердження права 
на БВПД;

5) ширше використання можливостей інформування гро-
мадян, які мають право на БВПД про можливості отримання 
такої допомоги та порядок звернення за нею. Зокрема, центри 
можуть укладати угоди про сприяння у поширенні інформації 
про БВПД із судами, органами влади, службами соціального 
захисту, медичними установами;

6) введення системи страхування ризику при наданні 
БВПД;

7) установлення взаємозв’язку безоплатних юридичних 
послуг та інших видів соціальної допомоги з тим, щоб забезпе-
чити особам комплексну підтримку;

8) розвиток співпраці між суб’єктами державної та недер-
жавної систем безкоштовної правової допомоги: слід перед-
бачити більш широку участь в програмі БВПД громадських 
організацій та юридичних відділів вищих навчальних закладів, 
розвиток програми самодопомоги (підготовки громадян до 
самостійного представництва своїх інтересів у суді);

9) модернізація програми БВПД у зв’язку з розвитком 
інформаційних технологій.

Висновки. Встановлено, що конституційне право особи 
на отримання правової допомоги відіграє важливу роль 

у забезпеченні захисту та охорони прав і свобод людини 
й громадянина в Україні як демократичній, соціальній, пра-
вовій державі. На підставі проведеного дослідження можна 
зробити висновки, що Постанова Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2011 р. № 1362 повинна бути скасована, адже 
в ній є місце втручання держави в діяльність самоврядного 
інституту адвокатури. Передбачити в Законі «Про безоплатну 
правову допомогу в Україні», що суб’єктами надання БВПД 
є всі без винятку адвокати, а не певні представники адвокат-
ського Реєстру.

Для підвищення рівня доступності такої допомоги грома-
дянам доречно суттєво її дебюрократизувати, спростивши про-
цедуру звернення осіб для її отримання, зокрема скоротивши 
перелік і зобов’язавши персонал центрів надання допомоги 
перевіряти відповідність йому документів і витребовувати їх 
лише за необхідності.

Література:
1. Про затвердження Стандартів якості надання безкоштовної вто-

ринної правової допомоги у цивільному, адміністративному про-
цесах і представництва у кримінальному процесі : Наказ Міністер-
ства юстиції України від 21 грудня 2017 р. № 4125 / Міністерство 
юстиції України. Офіційний вісник України. 2017. № 101. Ст. 3137.

2. Бреус С.М. Зміст права на гарантовану державою безоплатну про-
фесійну правничу допомогу та перспективи законодавчого врегу-
лювання механізмів його реалізації. Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 19–23.

3. Вільчик Т.Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову 
допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн 
Європейського Союзу та України : дис. … д-ра юрид. наук : 
12.00.10. Харків, 2016. 490 с.

4. Гаркуша А.Г. Деякі аспекти надання безкоштовної правової допо-
моги в Україні. Форум права. 2019. № 2. С. 15–22.

5. Данилевська Ю.О., Данилевський А.О. Реалізація права особи 
на безоплатну правову допомогу в цивільному процесі. Пра-
вовий часопис Донбасу : збірник наукових праць. 2017. № 2 
(60). С. 27–33.

6. Козьяков І.М. Актуальні питання реалізації принципів надання 
безкоштовної правової допомоги. Науковий часопис Національної 
академії прокуратури України. 2018. № 1 (17). С. 107–116.

7. Котормус Т.І. Адміністративно-правові гарантії захисту права 
власності громадян України в районах проведення операції Об’єд-
наних сил : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 ; Міжрегіональна 
академія управління персоналом. Київ, 2019. 253 с.

8. Оцінювання системи безкоштовної вторинної правової допомоги 
в Україні у світлі стандартів і передового досвіду Ради Європи. 
Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні. 
Київ, 2016. 98 с.

9. Ратушна Б.П. Право на безоплатну вторинну правову допомогу 
як запорука доступності правосуддя в Україні. Вісник Львівського  
торговельно-економічного університету. 2019. Вип. 8. С. 193–198.

10. Ремєскова Ю.О. Міжнародно-правові стандарти якості безко-
штовної правової допомоги. Доступ до правосуддя у контексті 
судової реформи. Сєвєродонецьк, 2018. С. 131–134.

11. Сакара Н.Ю. Правова допомога у цивільному судочин-
стві. Цивільне судочинство України / В.В. Комарова. Харків, 
2016. С. 310–343.

12. Сакун Д.І. Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій 
безкоштовної правової допомоги адвокатами. Юридичний науко-
вий електронний журнал. 2020. № 2. С. 528–531.

13. Сакун Д.І. Безоплатна правова допомога адвокатами як об’єкт 
дослідження вченими-адміністративістами. Правові новели. 2020. 
№ 10. Т. 2. С. 42–46.



64

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

Yuzko T. Problemal aspects of providing attorney’s free 
secondary legal aid in civil judiciary

Summary. The existing system of free secondary legal aid 
in Ukraine is connected with the provisions of the European 
Court, because in civil proceedings the cornerstone 
of the concept of a fair trial is that the party cannot be deprived 
of the opportunity to effectively defend their claims in the court, 
and in addition he must be guaranteed equal opportunities with 
the other party in exercising his rights.

The expected results of the use of this system are highlighted 
and the approaches to the classification of administrative 
and legal guarantees of free secondary legal aid by lawyers 
are analyzed. The current system for selecting lawyers 
and admitting them to the FSLA system very often creates 
artificial bureaucratic barriers. The algorithm for appointing 
a lawyer is described and the shortcomings of the current 
procedure on the part of the center are indicated. It is concluded 
that the provision of free secondary legal aid by a lawyer is not 
separate, but in complex interaction with the system of public 
institutions created to organize the existence of a system of free 
legal aid by lawyers, coordination of their relations with each 
other, with the judiciary and with law enforcement agencies. 

The author used the fact that a lawyer, as a subject of free 
secondary legal aid in civil proceedings, is endowed with all 
the rights and responsibilities of a participant in the trial, which 
allows him to effectively and efficiently exercise his powers.

The problems that the lawyers face while performing 
the researched form of legal aid are analyzed. Most important 
for the provision of FSLA in civil proceedings is the problem 
of a low level of poverty threshold to provide assistance to 
more claimants, and insufficient funding of FSLA systems from 
the state budget of Ukraine. The directions of improvement 
of the existing system are offered. The author generalizes that 
in order to increase the level of accessibility of legal aid to 
citizens in the context of protection and protection of human 
and civil rights and freedoms of Ukraine, it is appropriate 
to significantly reduce its bureaucracy by simplifying 
the procedure for applying for it. This can be achieved 
by obliging the staff of the assistance centers to check 
the compliance of the documents and to request them only if 
necessary.

Key words: lawyer, FSLA, civil proceedings, legal aid, 
free legal aid, Human Rights.
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ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ІНШИХ ОСІБ  
ЩОДО ЕМБРІОНА

Анотація. Стаття присвячена актуальному, проте 
одному з найменш досліджених натепер, інституту цивіль-
ного права – особистих немайнових обов’язків інших осіб 
у сфері правових відносин із зачатою, але ще ненародже-
ною дитиною. Завдяки аналізу кореляції між суб’єктив-
ними правами й особистими немайновими обов’язками 
в роботі доходиться висновку про можливість існування 
юридичних обов’язків без прив’язки до наявних суб’єк-
тивних прав фізичних осіб загалом та ембріона зокрема. 
Пропозиція такого виокремлення обґрунтовується недо-
статністю чинного правового регулювання у сфері право-
вого статусу ембріона та його захисту, адже запропонова-
ний законодавцем у статті 25 Цивільного кодексу України 
інститут охоронюваних законом інтересів не передбачає 
жодних вимог учинення або утримання від учинення 
певних дій іншими особами або чітко встановлених меж 
поведінки. Саме тому увага приділяється виявленню кон-
кретних позитивних і негативних особистих немайнових 
обов’язків інших осіб щодо зачатої, але ще ненародженої 
дитини з-поміж міжнародних нормативно-правових актів 
і судової практики, національних положень законодавства 
й правової доктрини, а також їхній характеристиці. Зав-
дяки аналізу зазначених джерел дослідження пропонує 
виділяти такі особисті немайнові обов’язки, як: особистий 
немайновий обов’язок інших осіб висловлювати повагу 
до ембріона, особистий немайновий обов’язок інших осіб 
утримуватися від вирощування ембріонів для дослідних 
цілей, особистий немайновий обов’язок інших осіб утри-
муватися від репродуктивного клонування людей та осо-
бистий немайновий обов’язок інших осіб утримуватися 
від статевої селекції. Окремо в роботі робиться наголос 
на питаннях практичного й теоретичного значення закріп-
лення всіх перелічених обов’язків на законодавчому рівні.

У статті стверджується, що окреслені приклади 
юридичних обов’язків інших осіб щодо зачатої, але ще 
ненародженої дитини не вичерпні, а тому пропонується 
подальше дослідження як самого інституту особистих 
немайнових обов’язків, так і обов’язків вчиняти конкретні 
дії стосовно ембріонів чи, навпаки, утримуватися від них.

З огляду на те, що запропоноване дослідження є одним 
із перших з окресленої тематики, і зважаючи на наявність 
конкретних аргументів практичної значущості отриманих 
результатів дослідження, стаття має певний інтерес для 
всієї цивілістичної доктрини й може слугувати базисом, 
на який можна спиратися під час розроблення пропозицій 
щодо удосконалення чинного законодавства.

Ключові слова: правовий статус ембріона, правоздат-
ність, суб’єктивні права, охоронюваний законом інтерес, 
позитивний і негативний юридичний обов’язок.

Постановка проблеми. Відповідно до українського зако-
нодавства здатність мати цивільні права й обов’язки виникає 
в момент народження фізичної особи. Із цього випливає немож-

ливість зачатої, але ще ненародженої дитини мати суб’єктивні 
права та обов’язки в Україні. Втім, існують держави, які визна-
чають ембріон суб’єктом права та наділяють людину правоз-
датністю ще до моменту народження. Зокрема, така позиція 
закріплена в законодавстві Угорщини, частково визнаної Абха-
зії, та в Американській конвенції про права людини, ухвале-
ній у 1969 році. З огляду на те, що за будь-яких обставин люд-
ські ембріони вимагають поводження, гідного людини, та що 
в теперішній час відсутнє адекватне становище, що регулює 
межі поводження з ним, важливим є детальне дослідження 
конкретного елементу правового статусу ембріона – особистих 
немайнових прав інших осіб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особисті немай-
нові права та обов’язки є одними з найбільш досліджуваних 
у цивілістичній доктрині. Серед числа українських науковців, 
які займалися їхнім вивченням, слід виокремити праці Ч.Н. Азі-
мова, І.А. Безклубого, Д.В. Бобрової, Т.В. Боднар, В.І. Бори-
сової, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, І.В. Жилінкової, В.І. Кисіля, 
В.М. Коссака, О.В. Кохановської, О.Д. Крупчана, Н.С. Кузнєцо-
вої, І.М. Кучеренко, В.В. Луця, Р.А. Майданика, В.Ф. Маслова, 
Г.К. Матвєєва, О.О. Мережка, О.А. Підопригори, О.О. Підопри-
гори, О.А. Пушкіна, З.В. Ромовської, М.М. Сібільова, І.В. Спа-
сибо-Фатєєвої, Є.О. Харитонова, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишки 
й інших. Однак у той час, як велика увага приділяється роз-
гляду питань, пов’язаних з особистими немайновими правами, 
зовсім не приділяється увага дослідженню особистих немайно-
вих обов’язків як окремої частини цього інституту, що обумов-
лює підвищену актуальність теми статті.

Метою статті є окреслення природи й змісту особистих 
немайнових обов’язків інших осіб по відношенню до ембріона 
як складової правового статусу останнього та виявлення потен-
ціалу практичного застосування та імплементації положень 
міжнародних нормативно-правових актів, які закріплюють такі 
особисті немайнові обов’язки, у національну правову систему.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-яка 
людина проходить етап внутрішньоутробного розвитку, отже, 
в інтересах кожного з нас є врегулювання на законодавчому 
рівні питань, пов’язаних із захистом ембріона. Правовий статус 
ненародженої дитини є проблемним через невизначеність щодо 
його змісту. Так, загальний правовий статус особи зазвичай 
включає в себе такі структурні елементи, як правосуб’єктність; 
суб’єктивні права, свободи, юридичні обов’язки тощо. Однак 
з огляду на положення частини 2 статті 25 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України), які встановлюють появу правоз-
датності з моменту народження, неможливим є застосування 
зазначених елементів загального правового статусу, зокрема 
правоздатність у традиційному розумінні, по відношенню до 
ембріона [1].



66

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

Окрім окреслених положень, стаття 25 ЦК України окремо 
дозволяє у випадках, встановлених законом, охороняти інте-
реси зачатої, але ще не народженої дитини [1]. Однак Консти-
туційний суд України у своєму рішенні від 1 грудня 2004 року 
зазначив, що сам по собі інтерес, навіть перебуваючи під охо-
роною закону чи права, на відміну від суб’єктивного права, не 
забезпечується юридичним обов’язком іншої сторони, а корис-
тування благом, до якого людина має законний інтерес, має 
протікати без вимог певних дій від інших осіб або чітко вста-
новлених меж поведінки. Суд встановив, що охоронюваний 
законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку 
для суб’єктивного права законодавець вважає неможливим 
або недоцільним [2]. Стрімкий розвиток науки й технологій, 
пов’язаних із маніпуляціями із зачатою, але ще ненародженою 
дитиною, вимагають відповідних оновлень у правовому регу-
люванні статусу ембріона. Сьогодні доцільно та навіть необ-
хідно надання та гарантування йому такого правового захисту, 
на який він заслуговує через своє моральне становище, а кате-
горія «охоронюваний законом інтерес» не є достатньою для 
правового захисту ненародженої дитини без закріплення меж 
дозволеної поведінки інших осіб.

Неможливість використання інституту суб’єктивних прав 
до зачатої, але ще ненародженої дитини вже була окреслена 
на початку цієї статті. Утім, існує можливість вимагати певної 
поведінки від інших осіб по відношенню до ембріона шляхом 
встановлення певних особистих немайнових обов’язків. Загаль-
ноприйнятим є визначення юридичного обов’язку як необхід-
ності виконання уповноваженою особою певних дій (або утри-
мання від них) з метою дотримання відповідного суб’єктивного 
права іншого учасника правовідношення [3, с. 153]. Мало того, 
юридичні обов’язки не лише фіксують стандарти обов’язкової, 
корисної, доцільної для нормальної життєдіяльності суспіль-
ства поведінки, а й розкривають основні принципи взаємовід-
носин між особами, особою та державою тощо.

Проблема застосування юридичного обов’язку інших осіб 
по відношенню до ембріона може виявлятися в наступному. 
За загальним правилом, кожному юридичному обов’язку має 
передувати кореспондуюче суб’єктивне право. Аналіз цивіль-
ної доктрини говорить про те, що ці два елементи не можуть 
існувати один без одного, та якщо суб’єктивне право надається 
управомоченій особі для задоволення її інтересів, то юридич-
ний обов’язок приписується зобов’язаній особі в цілях забез-
печення дотримання прав управомоченої [4]. Таку думку поді-
ляють Г.Ф. Шершеневич, О.Г. Певзнер, С.С. Алексєєв та інші. 
Утім, існують приклади, коли закон закріплює за іншими осо-
бами обов’язок вчиняти або утримуватися від певних дій без 
закріплення кореспондуючих таким обов’язкам прав.

Зокрема, стаття 297 ЦК України закріплює особисте немай-
нове право кожного на повагу до гідності та честі [1]. Попе-
редній аналіз дає зрозуміти, що під «кожним» мається на увазі 
правоздатна фізична особа, та що таке право діє тільки від 
живонародження до смерті особи. Водночас стаття 298 ЦК 
України закріплює обов’язок кожного ставитися з повагою до 
людини, яка померла [1]. У цьому випадку не існує кореспо-
ндуючого зазначеному обов’язку суб’єктивного права особи, 
адже її/його здатність мати права припинилася в момент смерті. 
У цьому разі законодавець не закріплює за померлою людиною 
конкретного особистого немайнового права, а, швидше за все, 
закріплює певний особистий немайновий обов’язок інших осіб 

по відношенню до неї/нього. Таке положення відіграє важливу 
роль, оскільки за своєю суттю є нормою-принципом, що сприяє 
ствердженню в Україні моральних засад суспільства та спрямо-
вана на забезпечення поваги до гідності людини [5]. Статтю 298 
ЦК України можна використати як аналогію та припустити, що 
при закріпленні поваги до людини, яка вже втратила свою пра-
воздатність, можливо та необхідно закріпити таку повагу до 
людини, яка ще її не набула.

Аналогічної точки зору притримуються як українські, так 
і зарубіжні вчені. Зокрема, Григоренко О.В. стверджує, що 
необхідно вести мову про висловлення до ембріона поваги 
та її закріплення в нормативно-правових актах [6]. Б. Стейн-
бок, досліджуючи моральний статус ембріона, вказує, що «як 
неповага до мертвих тіл може вразити нашу повагу до живих 
людей, так само <…> може застосовуватися належне лікування 
або використання ембріонів» [7].

Підтвердженням необхідності закріплення на законодав-
чому рівні особистого немайнового обов’язку інших осіб ста-
витися до ембріона з повагою можуть слугувати положення 
міжнародних актів. Зокрема, про повагу до ембріонів згаду-
ється в Рекомендації парламентської Асамблеї Європи № 1046 
(1986) щодо використання ембріонів та плодів людини для 
цілей діагностики, терапії, наукових досліджень, промислового 
використання та торгівлі. Наголошуючи на необхідності євро-
пейської співпраці, документ рекомендує урядам держав-учас-
ниць підготувати звіт про використання людських ембріонів 
і плодів у наукових дослідженнях з урахуванням необхідного 
балансу принципів свободи дослідження і поваги людського 
життя та інших аспектів прав людини. Окрім терміну «повага», 
цей міжнародний документ оперує й поняттям «гідність», коли 
говорить про статус ненародженої дитини. Так, пункт 10 вста-
новлює, що за будь-яких обставин людські ембріони і плоди 
вимагають звернення, гідного людини [8].

Це означає, що поряд із терміном «повага» існують і інші, 
схожі по змісту категорії. Аналіз національного та зарубіж-
ного законодавства, судової практики та правової доктрини 
дав змогу додатково виокремити такі терміни як «гідність» 
та «шанобливе ставлення» в контексті обговорення правового 
статусу ембріона. У той час, як різниця в термінології не впли-
ває на практичний результат застосування обов’язку інших 
осіб ставитися до ненародженої дитини з повагою, доцільним 
є окреслення певних позицій щодо їхнього співвідношення.

Європейський суд із прав людини в рішенні Тишьонц 
проти Польщі (CASE OF TYSIĄC v. POLAND) зауважив, що 
поняття «повага» не є чітким, особливо в тому, що стосується 
позитивних зобов’язань: з огляду на різноманітність практики, 
що застосовується, та ситуацій, що складаються в державах, 
вимоги до цього поняття можуть значно відрізнятися в кон-
кретних випадках [9].

Досліджуючи термін «повага», С.Л. Дарволл розмежував 
два типи ставлення, які підпадають під заданий термін. Пер-
шим різновидом поваги автор називає повагу визнання (англ. – 
recognition respect), яка полягає в належному визнанні особли-
востей об’єкта поваги під час роздумів про поводження з ним. 
Прикладом такої поваги можуть бути люди, оскільки, обира-
ючи лінію своєї поведінки, ми визнаємо, що маємо сприймати 
інших серйозно і враховувати той факт, що вони є людьми зі 
своїми правами та свободами. В іншому типі поваги – оцін-
ній повазі (англ. – appraisal respect) – об’єктами поваги є певні 
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риси, які роблять когось чи щось гідним ствердної оцінки. На 
відміну від поваги визнання, оцінна повага не полягає в корек-
туванні своєї поведінки [10].

Конституційне й цивільне право України використовує термін 
«повага» переважно через прив’язку до гідності особи шляхом 
встановлення відповідного суб’єктивного права (стаття 28 Кон-
ституції України «Кожен має право на повагу до його гідності», 
стаття 297 ЦК України «Право на повагу до гідності та честі»). 
Утім, існують приклади використання терміну «повага» не через 
повагу до гідності та без закріплення права на нього. Зразком може 
слугувати вже досліджувана в роботі стаття 298 ЦК України, від-
повідно до якої «повагою до людини, яка померла, є зобов’язання 
кожного шанобливо ставитися до тіла людини, яка померла». 
Аналіз зазначеної норми говорить про ототожнення національним 
законодавством «поваги» та «шанобливого ставлення» шляхом 
пояснення першого через друге.

Міжнародна судова практика теж містить згадування 
про повагу до ембріонів. Зокрема, Верховний суд Норвегії 
в 1979 році наголошував на важливості компромісу між пова-
гою до ненародженого життя та іншими істотними та гід-
ними міркуваннями під час постановлення державою законів  
про аборти.

Проте ані судова практика Норвегії, ні рекомендації Парла-
ментської асамблеї Ради Європи (стаття 288 Договору про функ-
ціонування Європейського Союзу), а тим більше правова док-
трина не носять зобов’язального характеру. Незважаючи на те, що 
вони можуть мати потенційний вплив на практику в тій чи іншій 
правовій сфері, таких положень замало для унормування позитив-
ного обов’язку інших осіб ставитися з повагою до ненародженої 
дитини. До того ж зазначені твердження не містять конкретики, 
а лише встановлюють загальну парадигму бажаного мислення. 
Необхідно знайти тверде підґрунтя з переконливих аргументів 
значущості закріплення таких положень на рівні законів.

Позиції авторів щодо підстав важливості висловлення 
поваги до людських ембріонів значно варіюються. Найпопуляр-
нішими, проте недостатньо аргументованими є твердження про 
те, що повагу до ненародженої людини необхідно висловлю-
вати через гуманність та людяність; через те, що людські ембрі-
они – це живі істоти. Неможливо погодитися з такою позицією 
з огляду на наступне. По-перше, гуманність та людяність – це 
оцінні, абстрактні категорії. Їхній зміст та сфера застосування 
є занадто неоднозначними для виправдання внесення змін до 
законодавства України. По-друге, встановлення особистого 
немайнового обов’язку осіб висловлювати повагу до ембріона 
лише через те, що він є живою істотою, також не витримує кри-
тики. Нас оточує безліч живих істот, які не потребують законо-
давчого закріплення поваги до себе: тварини, рослини тощо. 
Більше того, ЦК України містить вимогу щодо висловлення 
поваги до неживих людей у статті 298.

Вдалим вбачається підхід М.Е. Уоррен. У пошуках причин 
шанобливого ставлення до ембріона авторка запропонувала 
застосувати принцип транзитивної (перехідної) поваги, який 
означає, що, коли це можливо й морально допустимо, люди 
мають поважати атрибути морального статусу один одного. 
Принципом транзитивної поваги М.Е. Уоррен вважає вимогу 
«чесно вислухати причини інших людей приписувати пев-
ним суб’єктам (сутностям) сильніший або слабший мораль-
ний статус, ніж ми вважаємо за доцільне <…>, що не вима-
гає від нас прийняття таких приписів без поважних причин.  

Ми маємо право відкидати приписи їхнього морального ста-
тусу, які є нераціональними, неповажними до життя, жорсто-
ким, несумісним із моральними правами людських або нелюд-
ських істот або ворожим для здоров’я соціальних чи біотичних 
спільнот» [11]. Підсумовуючи, такий підхід говорить про необ-
хідність поважати те, що для інших є об’єктом великого мораль-
ного значення. У нашому випадку, мова йдеться про обов’язок 
висловлення поваги до приписів морального статусу, наданих 
ембріону джерелами гамет (батьками). Практичною підставою 
такого твердження є вимога запитувати дозвіл на використання 
ембріонів у донорів гамет (батьків), унормоване великою кіль-
кістю країн, зокрема, Канадою (стаття 8 (1) Закону про спри-
яння репродукції людини), Індією (4.1.1 Національних наста-
нов щодо дослідження стовбурових клітин) тощо.

Теоретичне значення полягає в сприянні ствердженню 
в Україні моральних засад суспільства, яких притримуються 
передові країни при поводженні з ненародженою дитиною. 
Практичне значення обов’язку висловлення поваги до зачатої, 
але ще ненародженої дитини полягає у встановленні деталь-
ної регламентації досліджень за участю людського ембріона 
та обов’язку дотримання допустимих меж поводження з ним.

Особистий немайновий обов’язок інших осіб вислов-
лювати повагу до ембріона під час маніпуляцій із ним не 
є єдиним обов’язком інших по відношенню до ненародженої 
дитини. Наступні обов’язки можна виокремити під час ана-
лізу, наприклад, Конвенції про захист прав і гідності людини 
щодо застосування біології та медицини: Конвенції про права 
людини та біомедицину від 4 квітня 1997 року (далі – Конвен-
ція Ов’єдо). Одним з основних положень, закріплених цією 
Конвенцією, є заборона вирощування ембріони людини для 
дослідних цілей, що проявляється у відповідному обов’язку 
інших осіб утримуватися від таких дій [12].

У національному законодавстві існує положення схожої 
направленості – заборона клонування людини, закріплена 
Законом України «Про заборону репродуктивного клонування 
людини» від 14 грудня 2004 року № 2231-IV. Така заборона 
набуває все більшого поширення в різних країнах світу й на 
міжнародному рівні. До заборони репродуктивного клонування 
людини, тобто отримання його генетичних копій, закликають 
Загальна Декларація ООН з геному людини та прав людини, 
Додатковий протокол про заборону клонування людини до 
Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину,  
Хартія Європейського Союзу про основні права.

Як вирощування людей для дослідних цілей, так і виро-
щування (клонування) людей для репродуктивних цілей сто-
суються негативного обов’язку інших осіб, який має проявля-
тися в утриманні від вчинення конкретних дій, пов’язаних із 
маніпуляціями з ненародженими дітьми. Такі заборони необ-
хідні насамперед через недосконалість та надзвичайно низьку 
ефективність методів вирощування ембріонів in vitro; наяв-
ність надзвичайно високого ризику для здоров’я жінок – потен-
ційних учасниць неконтрольованих експериментів; високу 
вірогідність появи неповноцінних індивідуумів, незрозумі-
лість їхнього правового статусу та стосунків із суспільством, 
що створює передумови деградації сім’ї, руйнації людських 
та соціальних цінностей.

Наступною важливою нормою є стаття 14 Конвенції Ов’єдо, 
яка закріплює заборону селекції статі. Вона встановлює, що 
використання медичних репродуктивних технологій із метою 
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селекції статі майбутньої дитини не дозволяється, за винятком 
випадків, коли необхідно уникнути серйозного спадкового захво-
рювання, пов’язаного зі статтю. Аналогічний припис, тільки 
у формі рекомендації, міститься й у Положенні про запліднення 
in-vitro та трансплантації ембріонів, прийнятій 39-ю Всесвітньо-
ї-медичною асамблеєю в жовтні 1987 року [13].

Така заборона спричинена насамперед історичними чинни-
ками. Наприклад, після запровадження технологій визначення 
статі майбутньої дитини, у деяких східних країнах з’явилася 
тенденція обирати народження дитини лише чоловічої статі, 
що призвело до порушення природного співвідношення між 
чоловіками та жінками. Іноземною доктриною було навіть 
запроваджено поняття «жінки, яких бракує» (missing women), 
яке означає відсутність серед певних поколінь достатньої кіль-
кості жінок для створення сімей, які не народжувалися внаслі-
док сексистських поглядів суспільства [14].

Висновки. Наведення прикладів реального існування поло-
жень національного законодавства, які встановлюють незалеж-
ний від суб’єктивного права особистий немайновий обов’язок 
по відношенню до померлої особи (стаття 298 ЦК України) 
говорить про можливість запровадження аналогічних припи-
сів щодо ембріонів. Позитивні та негативні особисті немайнові 
обов’язки, окреслені в досліджені, не є вичерпними. Окрім осо-
бистого немайнового обов’язку висловлення до ембріона поваги, 
особистого немайнового обов’язку інших осіб утримуватися від 
вирощування ембріонів для дослідних цілей, клонування людей 
та статевої селекції, існують і інші положення нормативно-пра-
вових актів та пропозиції доктрини, які заслуговують на увагу. 
Виокремлення зазначених у статті обов’язків та їхня характе-
ристика обґрунтовують необхідність подальшого заглиблення 
в запропоновану сферу для формування пропозицій щодо удос-
коналення правового регулювання відносин, пов’язаних із вико-
ристанням та маніпуляціями на ембріонах людини.
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Sokaliuk (Halushko) V. Personal non-property 
responsibilities of other persons in relation to the embryos

Summary. The article deals with the urgent, but so far 
the least studied institution of civil law – the institution 
of personal non-property responsibilities of other individuals 
in the field of legal relations with a conceived but not yet born 
child. The analysis of the correlation between subjective rights 
and personal intangible responsibilities in the work concludes 
that the existence of legal obligations without reference 
to the existing subjective rights of individuals in general, 
and the embryo in particular. The proposal of such separation 
is justified by the lack of existing legal regulation in the field 
of the legal status of the embryo and its protection because 
proposed by the legislator in Article 25 of the Civil Code 
of Ukraine, the institution of legally protected interests does 
not require That is why the main focus is on identifying specific 
positive and negative personal intangible responsibilities 
of others concerning a conceived but unborn child among 
international regulations and case law, national provisions of law 
and legal doctrine, and their characteristics. Due to the analysis 
of these sources, the article proposes to highlight such personal 
intangible responsibilities as the personal intangible duty 
of other individuals to show respect for the embryo, the personal 
intangible duty of other individuals to refrain from growing 
embryos for research purposes, the personal intangible duty 
of other individuals to refrain from human reproductive 
cloning and the personal non-property duty of other individuals 
to refrain from sexual selection. The article emphasizes 
the practical and theoretical importance of consolidating all 
these responsibilities at the legislative level.

The article argues that the outlined examples of legal 
obligations of others regarding a conceived but not yet born 
child are not exhaustive and therefore proposes further study 
of both the institution of personal non-pecuniary duties 
and the obligation to take specific action on embryos or, 
conversely, abstain from them.

Given that the proposed study is one of the first on 
the subject, and given the specific arguments for the practical 
significance of the results of the study, the article is of interest 
to all civil doctrine and can serve as a basis for developing 
proposals to improve the existing legislation.

Key words: embryos legal status, legal capacity, subjective 
rights, legally protected interest, positive and negative legal 
responsibilities.
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МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У ІЄРАРХІЧНІЙ СТРУКТУРІ ДЖЕРЕЛ 
ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація. Міжнародно-правові акти та двосторонні 
міжнародні договори України становлять систему міжна-
родних угод, що є джерелами права соціального забезпе-
чення. Вони покликані розвивати внутрішню систему дже-
рел права, що виступає важливою передумовою розвитку 
національного законодавства про соціальне забезпечення.

Метою статті є аналіз (за відповідними критеріями 
у праві соціального забезпечення) підходів щодо систем-
ного розуміння міжнародних договорів як самостійного 
джерела права соціального забезпечення, визначення 
їхнього місця в ієрархічній структурі джерел права соціаль-
ного забезпечення, а також висвітлення їх співвідношення 
з іншими джерелами права з метою вироблення цілісного 
уявлення про систему джерел права соціального забезпе-
чення. Встановлено, що міжнародні договори стосовно 
Конституції України у системі джерел права соціального 
забезпечення укладаються виключно за умови, якщо не 
суперечать нормам Конституції, та покликані розвивати 
і поглиблювати її норми. Акцентовано на тому, що визна-
чення місця міжнародних договорів у системі джерел 
права соціального забезпечення пов’язано з особливос-
тями системи джерел права соціального забезпечення, 
їх співвідношенням із нормами Конституції України як 
Основного Закону, що має найвищу юридичну силу, їх 
співвідношенням із нормами законів України та їх співвід-
ношенням із нормами підзаконних нормативних актів. З’я-
совано що міжнародні договори мають вищий рівень легі-
тимності порівняно з іншими актами законодавства, крім 
Конституції України, а також виступають міжнародно-пра-
вовим базисом розвитку внутрішнього законодавства про 
соціальне забезпечення.

Ключові слова: соціальне забезпечення, ієрархічна 
структура джерел права соціального забезпечення, місце 
міжнародного договору в системі джерел права соціаль-
ного забезпечення, джерело права, конституція, норма-
тивно-правовий акт, нормативно-правовий договір.

Постановка проблеми. У системі джерел права соціаль-
ного забезпечення міжнародні договори є системним правовим 
явищем. Варто відзначити, що місце міжнародних договорів 
у системі джерел права соціального забезпечення пов’язано 
з такими чинниками, як: 1) особливості системи джерел права 
соціального забезпечення; 2) співвідношення з нормами Кон-
ституції України як Основного Закону, що має найвищу юри-
дичну силу; 3) співвідношення з нормами законів України; 
4) співвідношення з нормами підзаконних нормативних актів. 
Тому міжнародний договір, як одна із найпоширеніших форм 
міжнародно-правового акта, має основне значення для право-
застосування в системі національного законодавства. У юри-

дичній літературі слушно наголошується на тому, що однією 
з особливостей права соціального забезпечення України 
є значна кількість його джерел та їх різноманітність, що зумов-
лено потребами комплексного вирішення завдань забезпечення 
цілісного регулювання численних правовідносин у царині 
соціального захисту. Основоположна та фундаментальна роль 
у системі джерел права соціального забезпечення належить 
Конституції України. Основоположність Конституції України 
по відношенню до системи джерел права соціального забезпе-
чення засвідчує те, що у ній визначено основні соціальні права 
людини та гарантії їх реалізації.

Конституція України визначає право на соціальний захист 
(соціальне забезпечення) (ст. 46). За змістом цієї статті грома-
дяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж-
них від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом [1]. Розуміння сутності Конституції 
України як Основного Закону України, що має найвищу юри-
дичну силу на території України, випливає зі змісту її норм. 
Відповідно до Конституції України в Україні визнається і діє 
принцип верховенства права. При цьому Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-пра-
вові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 
відповідати їй (ст. 8). А. П. Заєць зазначає що принцип верхо-
венства права знаходить свій прояв і у власних регулятивних 
властивостях права, у тому числі: 1) мінімальній достатності 
правового регулювання суспільних відносин та всезагальності 
права; 2) позапартійності права, його відносній самостійності 
щодо політичних сил; 3) відносній самостійності щодо судо-
вої та виконавчої влади; 4) верховенстві Конституції та законів 
України [2, с. 15]. З правової точки зору це означає, що норми 
Конституції України, по-перше, є першоосновою системи дже-
рел національного права, насамперед джерел права соціального 
забезпечення; по-друге, виступають конституційно-правовим 
базисом стосовно усієї системи джерел права; по-третє, закла-
дають основоположні засади та принципи, які покликані забез-
печувати системну регламентацію суспільних відносин, ура-
ховуючи пріоритетність прав та свобод людини; по-четверте, 
визначають механізми стабільності закладених у них засад 
та принципів. Тому Конституція України є первинним та осно-
воположним елементом у системі джерел права соціального 
забезпечення [3]. Також Конституція України визнає чинність 
на території України міжнародних договорів. Згідно з положен-
нями Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 
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обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є части-
ною національного законодавства України (ст. 9). Укладення 
міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 
можливе лише після внесення відповідних змін до Конститу-
ції України. У такому розумінні міжнародні договори України 
є конституційно-правовою основою для розвитку внутрішніх 
актів законодавства про соціальне забезпечення. Варто відзна-
чити, що свого часу також Пленум Верховного Суду України 
у своїй Постанові від 01.11.1996 р. № 9 «Про застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя» роз’яснив, 
що міжнародні договори застосовуються, якщо вони не супе-
речать Конституції України. Враховуючи норми статей 3, 9, 
46, 92 Конституції України, варто підкреслити, що міжнародні 
договори виступають найбільш оптимальною міжнародно-пра-
вовою формою забезпечення реалізації, гарантування та пра-
вової охорони права на соціальне забезпечення та інших тісно 
пов’язаних із ним прав. У такому сенсі вони начебто підтриму-
ють позитивну, соціальну спрямованість Конституції України. 
Враховуючи вищезазначене, видається конструктивним зосере-
дити увагу на співвідношенні міжнародного договору з іншими 
нормативно-правовими актами, які є джерелами права соціаль-
ного забезпечення. Доречно підкреслити, що особливістю між-
народно-правового регулювання соціального захисту та сис-
теми джерел права соціального забезпечення є те, що норми 
міжнародних договорів, як правило, безпосередньо не регулю-
ють відносини із соціального захисту, а встановлюють певні 
стандарти в цій галузі, які через їх імплементацію в національ-
ному законодавстві конкретизуються й наділяються конкрет-
ним правовим механізмом реалізації, а також встановлюють 
механізми реалізації таких норм, порядку бюджетного фінан-
сування державою відповідних соціальних виплат, системи 
органів з упровадження та реалізації таких норм і відповідаль-
ності за їх порушення. Міжнародні договори по відношенню до 
Конституції України у системі джерел права соціального забез-
печення мають такі особливості: 1) укладаються виключно за 
умови, якщо не суперечать нормам Конституції України; 2) під-
порядковуються нормам Конституції України з питань соціаль-
ного забезпечення; 3) забезпечують міжнародне співробітни-
цтво України з питань соціального забезпечення з урахуванням 
конституційно-правових приписів; 4) покликані розвивати 
та поглиблювати норми Конституції України з питань соціаль-
ного забезпечення.

Досить важлива роль у системі джерел права соціального 
забезпечення належить законам як нормативно-правовим 
актам, які формуються під впливом нормотворчих повнова-
жень народу України у порядку всеукраїнського референдуму 
та Верховної Ради України.

У правовій доктрині переважно відсутні єдині погляди на 
розуміння сутності закону та його місце у системі законодав-
ства, у тому числі щодо співвідношення із міжнародними дого-
ворами. У юридичній літературі зазначається, що серед інших 
нормативно-правових актів важливу роль в ієрархічній струк-
турі законодавства відіграє закон – специфічний акт законодав-
ства, що ухвалюється у спеціальному порядку та регламентує 
найбільш суспільно важливі аспекти відносин між особою, сус-
пільством і державою [4, с. 9]. При цьому дослідники слушно 
роблять висновок, що закони України в ієрархічній структурі 
законодавства посідають наступну сходинку після Конституції 
та міжнародних договорів України, водночас вони виступають 

правовою основою формування системи підзаконних норма-
тивно-правових актів [4, с. 9]. Разом із тим у правовій доктрині 
наводяться й інші підходи. Зокрема, окремі дослідники визна-
чають закон як різновид нормативно-правового акта, документ 
вищої юридичної сили, ухвалений в особливому порядку зако-
нодавчим органом державної влади чи на референдумі, який 
встановлює, скасовує чи змінює норми права та регулює най-
більш соціально значущі і стійкі суспільні відносини [5, с. 28]. 
Інші дослідники розглядають закон через призму того, що 
він є нормативно-правовим актом вищого представницького 
органу державної законодавчої влади або самого народу, який 
регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю 
й інтереси більшості населення, втілює основні права людини 
та інші загальнолюдські цінності і має найвищу юридичну силу 
щодо інших нормативно-правових актів [6, с. 142]. Крім того, 
вченими також відзначається, що законом є нормативний акт, 
прийнятий в особливому порядку парламентом – Верховною 
Радою України або всеукраїнським референдумом, що має 
вищу юридичну силу щодо всіх інших (окрім Конституції) нор-
мативних актів [7, с. 5].

Конституція України встановлює, що виключно законами 
визначаються основи соціального захисту, форми і види пен-
сійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, 
шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; 
виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; екологічної 
безпеки (п. 6 ч. 1 ст. 92). Тому Конституція України декла-
рує принцип домінування законодавчого регулювання відно-
син у сфері соціального захисту (соціального забезпечення). 
Це означає, що виключно законом можуть встановлюватись 
норми та правила із зазначених питань. Такий підхід покли-
каний забезпечити відкритість, доступність, прозорість сис-
теми соціального захисту (соціального забезпечення). У цьому 
плані вартує уваги положення Основного Закону України щодо 
того, що виключно законом про Державний бюджет України 
визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 
потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (ст. 96). 
Закономірно, що до цього переліку належать соціальні видатки 
як ключові по відношенню до інтересів суспільства, потреб 
та інтересів конкретної людини.

На розвиток норм Конституції України Верховною Радою 
України було ухвалено цілу низку законів України про соціальне 
забезпечення. До основних можна віднести такі, як: «Про пен-
сійне забезпечення», «Про основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні», «Основи законодавства України 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,  
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,  
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій», «Про підвищення доступності 
та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» 
тощо. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування» (ст. 4) законодавство 
про пенсійне забезпечення базується на Конституції України, 
складається з Основ законодавства України про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування, міжнародних 
договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, а також інших законів  
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та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів 
про пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері 
пенсійного забезпечення в Україні. При цьому якщо міжнарод-
ним договором України, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, 
що передбачені законодавством України про пенсійне забезпе-
чення, то застосовуються норми міжнародного договору. Також 
вищезазначеним Законом (ст. 4) встановлено, що виключно 
законами про пенсійне забезпечення визначаються: види пен-
сійного забезпечення; умови участі в пенсійній системі чи її 
рівнях; пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні 
якого особа має право на отримання пенсійних виплат; джерела 
формування коштів, що спрямовуються на пенсійне забезпе-
чення; умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; орга-
нізація та порядок здійснення управління в системі пенсійного 
забезпечення. Міжнародні договори по відношенню до зако-
нів України у системі джерел права соціального забезпечення 
мають такі особливості: 1) виступають міжнародно-правовим 
базисом для ухвалення законів України з питань соціального 
забезпечення; 2) відображають систему міжнародних соціаль-
них стандартів, які виступають важливим складником законо-
давчого регулювання відносин із соціального забезпечення; 
3) розвиваються та поглиблюються через норми законів Укра-
їни про соціальне забезпечення; 4) мають переваги у засто-
суванні порівняно з нормами законів України про соціальне 
забезпечення; 5) виступають важливим критерієм оцінки ефек-
тивності законів України про соціальне забезпечення. У юри-
дичній літературі підкреслюється, що імплементація положень 
міжнародних договорів України у системі актів законодавства 
про соціальне забезпечення сприяє забезпеченню належного 
контролю за виконанням сторонами міжнародного договору 
взятих на себе зобов’язань за міжнародним договором.

У системі джерел права соціального забезпечення важлива 
роль відводиться підзаконним нормативно-правовим актам, які 
ухвалюються уповноваженими на те органами (суб’єктами) 
на розвиток Конституції та законів України. Це ж стосується 
і міжнародних договорів України. Вони покликані розвивати 
систему соціального забезпечення [8, с. 42-48]. Можна пого-
дитися із твердженням окремих науковців, що у правовому 
регулюванні суспільних відносин окреме місце посідають під-
законні нормативно-правові акти, які покликані забезпечувати 
практичну реалізацію на території України Конституції, між-
народних договорів і законів України, що свідчить про їхній 
«підзаконний» характер на основі дослідження властивостей 
нормативно-правових актів Верховної Ради України, а також 
Президента України, Кабінету Міністрів України, органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, актів 
колишньої Української РСР [4, с. 9]. У юридичній літературі 
відзначається, що Президент України наділений компетен-
цією видавати укази та розпорядження на основі Конституції 
та законів України, виходячи із сутності та змісту повноважень 
Президента України. Натомість Кабінет Міністрів України 
виступає вищим органом виконавчої влади, уповноважений 
видавати постанови та розпорядження. Змістовний науковий 
аналіз приписів Основного Закону України засвідчує, що Пре-
зидент України на основі та на виконання Конституції і зако-
нів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими 
до виконання на території України (ч. 3 ст. 106), а Кабінет 
Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови 

і розпорядження, які є обов’язковими до виконання (ст. 117). 
Доречним буде підкреслити, що акти Кабінету Міністрів Укра-
їни підписує Прем’єр-міністр України. До того ж нормативно-
правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації 
в порядку, встановленому законом. Також формально-декла-
ративне значення у Конституції України відведено іншим під-
законним нормативним актам (наприклад, нормативним актам 
міністерств, відомств, місцевих органів влади тощо). Прикла-
дом ухвалених Кабінетом Міністрів України підзаконних нор-
мативно-правових актів є такі: «Про затвердження Порядку 
призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», 
«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», «Про затвер-
дження Порядку призначення і виплати державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною"», «Про затвердження Примірного 
положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей», 
«Про затвердження Порядку призначення тимчасової дер-
жавної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату», «Деякі питання соціального захисту постраждалих 
учасників Революції Гідності» тощо. У юридичній літературі 
також наголошується, що до джерел права соціального забез-
печення належать нормативно-правові акти інших органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, органів соціального 
страхування, а також окремі національні договори [9, с. 6–8]. 
До переліку підзаконних нормативно-правових актів нале-
жать ті, які виступають результатом нормотворчої діяльності 
центральних органів виконавчої влади (міністерства України 
та інші центральні органи виконавчої влади). Повноваження 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 
поширюються на всю територію держави. Варто підкреслити, 
що за змістом Закону України «Про центральні органи виконав-
чої влади» міністерство у межах своїх повноважень, на основі 
і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає 
накази, які підписує міністр відповідного міністерства. Накази 
міністерства, видані в межах його повноважень, є обов’язко-
вими для виконання центральними органами виконавчої влади, 
їх територіальними органами, місцевими державними адміні-
страціями, органами влади Автономної Республіки Крим, орга-
нами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 
і організаціями всіх форм власності та громадянами. Крім того, 
ціла низка підзаконних нормативно-правових актів підлягає 
державній реєстрації. З позиції формування ефективної сис-
теми підзаконних нормативно-правових актів важливого зна-
чення набувають приписи міжнародних договорів, які містять 
соціальні стандарти у сфері соціального захисту прав людини 
[10, с. 100–120]. Варто зазначити, що міжнародні договори по 
відношенню до підзаконних нормативних актів у системі дже-
рел права соціального забезпечення мають такі особливості: 
1) виступають міжнародно-правовим базисом для ухвалення 
підзаконних нормативних актів з питань соціального забез-
печення; 2) розвиваються та поглиблюються через норми 
підзаконних нормативних актів про соціальне забезпечення; 
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3) мають вищу юридичну силу порівняно з нормами підзакон-
них нормативних актів про соціальне забезпечення; 4) висту-
пають важливим критерієм оцінки ефективності підзаконних 
нормативних актів про соціальне забезпечення.

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що 
місце міжнародного договору в ієрархічній структурі джерел 
права соціального забезпечення визначається з урахуванням 
таких особливостей: 1) укладаються виключно за умови, якщо 
не суперечать нормам Конституції України; 2) формулюють 
та закріплюють систему міжнародних соціальних стандартів, 
які виступають своєрідними міжнародним соціально-право-
вим орієнтиром розвитку внутрішнього законодавства про 
соціальне забезпечення; 3) підпорядковуються нормам Кон-
ституції України з питань соціального забезпечення; 4) мають 
вищий рівень легітимності порівняно з іншими актами зако-
нодавства (крім Конституції України); 5) виступають міжна-
родно-правовим базисом розвитку внутрішнього законодавства 
про соціальне забезпечення; 6) забезпечують міжнародне спів-
робітництво України з питань соціального забезпечення з ура-
хуванням конституційно-правових приписів; 7) покликані роз-
вивати та поглиблювати норми Конституції України з питань 
соціального забезпечення;
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Melnik V. International agreements in the hierarchical 
structure of sources of social security law

Summary. International legal acts and bilateral international 
treaties of Ukraine constitute a system of international 
agreements that are sources of social security law. They are 
designed to develop an internal system of sources of law, which 
is an important prerequisite for the development of national 
legislation on social security.

The purpose of the article is to analyze, according 
to the relevant criteria in social security law, approaches 
to a systematic understanding of international treaties as 
an independent source of social security law, determine their 
place in the hierarchical structure of sources of social security 
law as well as highlighting their relationship with other sources 
of law to develop a holistic view of the system of sources 
of social security law.

It is established that international agreements on 
the Constitution of Ukraine in the system of sources of social 
security law are concluded only if they do not contradict 
the norms of the Constitution and are designed to develop 
and deepen its norms.

Emphasis is placed on determining the place of international 
agreements in the system of sources of social security law due 
to the peculiarities of the system of sources of social security 
law, their relationship with the Constitution of Ukraine 
as the Basic Law, which has the highest legal force, their 
relationship with the laws of Ukraine and their relationship 
with the norms of bylaws.

It was found that international agreements have a higher 
level of legitimacy in comparison with other acts of legislation 
(except for the Constitution of Ukraine, and also act as 
an international legal basis for the development of domestic 
legislation on social security).

Key words: social security, hierarchical structure of sources 
of social security law, place of an international agreement in 
the system of sources of social security law, source of law, 
constitution, normative legal act, regulatory agreement.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ
Анотація. У статті здійснено порівняльно-право-

вий аналіз основних положень, які закріплені в актах 
Організації об’єднаних націй, Міжнародної організації 
праці, Ради Європи щодо охорони праці жінок і норм 
чинного трудового законодавства України на предмет 
відповідності останніх міжнародним та європейським 
стандартам.

Розглянуто Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні та культурні права, який був прийнятий 
у 1966 році Генеральною Асамблеєю ООН на ХХІ сесії 
та закріплює право кожного на справедливі і сприятливі 
умови праці. Пакт передбачає право кожної людини на 
найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здо-
ров’я через поліпшення усіх аспектів гігієни зовнішнього 
середовища і гігієни праці в промисловості.

Проаналізовано Акти Міжнародної організації праці 
стосовно регламентації залучення жінок до нічної праці 
та підземних робіт. Обмеженню праці жінок у нічній час 
у промисловості присвячено Конвенцію Міжнародної 
організації праці № 89 про нічну працю жінок у промис-
ловості, яка була переглянута в 1948 році. Встановлено 
випадки винятків із заборони на роботу жінок у нічній час, 
які не допускаються стосовно вагітних жінок і протягом 
встановленого часу після народження дитини.

Встановлено, що у Конвенції Міжнародної організа-
ції праці № 171 змінюється акцент на безпеку й охорону 
здоров’я всіх нічних працівників незалежно від статі, про-
фесії, сфери діяльності, хоча містяться і спеціальні норми 
щодо регламентації роботи у нічній час працюючих жінок, 
у тому числі вагітних жінок і жінок, які мають дітей.

Досліджено перехід від заборон чи захисту за ознакою 
статі до захисту жінок у певному стані, як-от: вагітність, 
годування немовлят, – який простежується у Європейській 
соціальній хартії (переглянутої).

Охарактеризована стаття 8 «Право працюючих жінок 
на охорону материнства» Європейської соціальної хартії 
(переглянутої).

Проаналізовано статті Кодексу законів про працю 
України, якими забороняється застосування праці жінок на 
важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпеч-
ними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких 
підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних із 
санітарним та побутовим обслуговуванням).

Вносяться пропозиції щодо вдосконалення національ-
ного трудового законодавства з метою формування сприят-
ливих умов для участі жінок у трудових процесах.

Ключові слова: охорона праці, працюючі жінки, 
вагітні жінки, норми трудового права, відпустки, захист 
прав, нічна праця, підземні роботи, Пакт, Конвенція.

Постановка проблеми. Найвищою цінністю суспільства 
є життя та здоров’я людини. В умовах загострення екологіч-
ної ситуації, соціальних і воєнних протиріч, суттєвих змін 
у техногенній сфері, що посилюють імовірність виникнення 
глобальних небезпек, збитків від аварій, катастроф, стихійних 
лих, створення безпечних та нешкідливих умов праці з метою 
охорони життя та здоров’я громадян нашої країни в процесі 
їхньої трудової діяльності – це одне з найважливіших держав-
них завдань сьогодення. Стаття 43 Конституції України серед 
основних прав людини закріплює право кожного працюючого 
на належні, безпечні і здорові умови праці. Основні положення 
щодо реалізації цього права визначає Кодекс законів про працю 
України (далі – КЗпП України), а саме статті 153–173, Закон 
України «Про охорону праці» та численні нормативно-правові 
акти з охорони праці.

В Україні продовжують діяти спеціальні норми з охорони 
праці жінок, які враховують фізіологічні особливості жіночого 
організму, інтереси охорони материнства і дитинства, соці-
альну роль дітонародження, яку виконує жінка в суспільстві, 
тому здійснення порівняльно-правового аналізу норм чинного 
національного трудового законодавства у сфері охорони праці 
жінок з міжнародними та європейськими стандартами є акту-
альним питанням науки трудового права України.

Стан дослідження. Теоретичні та практичні проблеми 
охорони праці жінок досліджуються у наукових роботах 
Н. Б. Болотіної, О. М. Потопахіної, С. М. Прилипка, Н. М. Хуто-
рян, Г. І. Чанишевої та інш. Утім, незважаючи на значну увагу 
вчених до проблем правового регулювання праці жінок, деякі 
питання у сфері охорони праці потребують подальших науко-
вих досліджень.

Мета статті полягає у дослідженні юридичного забезпе-
чення права працюючих жінок на охорону праці за трудовим 
законодавством України, а також внесення пропозицій щодо 
його вдосконалення.

Виклад основних положень. Відповідно до статті 43 Кон-
ституції України використання праці жінок і неповнолітніх на 
небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється [1]. 
Питання безпеки праці жінок регламентується КЗпП Укра-
їни (статті 174–175), Законом України «Про охорону праці» 
(стаття 10), відповідно до яких забороняється застосування 
праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або 
небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім дея-
ких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних із 
санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення 
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жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких переви-
щує встановлені для них граничні норми, відповідно до пере-
ліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умо-
вами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких 
речей, що затверджуються центральним органом виконавчої 
влади, який забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони здоров’я [2].

Юридичне забезпечення права працюючих жінок на охо-
рону праці здійснюється за допомогою міжнародних та євро-
пейських актів, а саме актів Організації об’єднаних націй, 
Міжнародної організації праці, Ради Європи та Європейського 
Союзу.

Фундаментальні міжнародні акти, такі як Загальна декла-
рація прав людини та Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні та культурні права, закріпили право кожного на охо-
рону праці, що належить до невід’ємних прав людини.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 
права був прийнятий у 1966 році Генеральною Асамблеєю 
ООН на ХХІ сесії та у 1973 році ратифікований УРСР – таким 
чином, цей документ є частиною національного законодавства.

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право 
кожного на справедливі і сприятливі умови праці, включа-
ючи, зокрема, умови роботи, що відповідають вимогам без-
пеки та гігієни. Крім цього, Пакт передбачає право кожної 
людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного 
здоров’я. Для забезпечення повного здійснення цього права 
держави зобов’язуються вжити необхідних заходів із забезпе-
чення скорочення мертвонароджуваності та дитячої смертності 
й здорового розвитку дитини; поліпшення усіх аспектів гігієни 
зовнішнього середовища і гігієни праці в промисловості; запо-
бігання епідемічним, ендемічним, професійним та іншим хво-
робам, їх лікування і боротьби з ними; створення умов, які б 
забезпечували всім медичну допомогу і медичний догляд у разі 
хвороби (стаття 12) [3].

Національне законодавство, яке регулює відносини за 
участю жінок у сфері охорони праці, узгоджується зі змістом 
багатьох міжнародних актів. Так, наприклад, стаття 11 Конвен-
ції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 
яка була прийнята у 1979 році, підкреслює, що держава, яка 
ратифікувала Конвенцію, вживає усіх належних заходів, щоб 
забезпечувати жінкам на рівні з чоловіками право на охорону 
здоров’я та безпечні умови праці, включаючи захист репродук-
тивної функції.

Акти МОП встановлюють захисні норми стосовно жінок; 
так, один із напрямів регламентації стосується нічної праці 
та підземних робіт. Обмеженню праці жінок у нічній час у про-
мисловості присвячено Конвенцію МОП № 89 про нічну працю 
жінок у промисловості (переглянуту в 1948 році), не ратифіко-
вану Україною. Відповідно до статті 3 даної Конвенції жінки, 
незалежно від віку, не використовуються на роботах у нічний 
час на державних або приватних промислових підприємствах 
чи в будь-яких їхніх філіалах, за винятком підприємств, на яких 
працюють лише члени однієї родини, і у випадках нездоланної 
сили, а також коли робота пов’язана із сировиною чи матеріа-
лами, які перебувають у процесі обробки і швидко псуються, 
і коли така нічна праця потрібна, щоб уникнути безсумнівної 
втрати згаданих матеріалів.

Відповідно до Конвенції МОП № 89 термін «ніч» означає 
період тривалістю принаймні одинадцять послідовних годин, 

який охоплює встановлений компетентним органом влади про-
міжок часу тривалістю принаймні сім послідовних годин між 
десятою годиною вечора та сьомою годиною ранку; компетент-
ний орган влади може встановлювати різні проміжки часу для 
різних районів, галузей промисловості, підприємств чи їхніх 
філіалів [4].

Протокол 1990 року, який доповнює Конвенцію МОП № 89, 
допускає у певних умовах і з певними обмеженнями зміну 
встановленої у Конвенції тривалості нічного часу та винят-
ків із заборони на роботу жінок у нічній час. Зазначені зміни 
та винятки не допускаються стосовно вагітних жінок і протя-
гом встановленого часу після народження дитини. Відповідно 
до параграфа 1 статті 2 Протоколу забороняється запроваджу-
вати зміни стосовно жінок, що працюють, у період до і після 
пологів, принаймні протягом 16 тижнів і за 8 тижнів до очіку-
ваної дати народження дитини.

Але національне законодавство може передбачити відміну 
такої заборони на прохання зацікавленої працюючої жінки за 
умови, що не буде завдано шкоди здоров’ю матері та дитини.

Заборона змін щодо нічної праці жінок, які працюють, також 
поширюється на додатковий період, протягом якого видається 
медична довідка, яка засвідчує, що така заборона необхідна для 
здоров’я матері та дитини у таких випадках: a) під час вагіт-
ності; b) протягом встановленого періоду після народження 
дитини відповідно до вищезазначеного параграфа 1. Протягом 
вищевказаних періодів роботодавець не має права звільнити 
працюючу жінку або повідомити їй про звільнення за винятком 
виправданих причин, не пов’язаних із вагітністю чи народжен-
ням дитини; доход зацікавленої працюючої жінки зберігається 
на достатньому рівні для підтримки її самої і її дитини відпо-
відно до належних стандартів життя. Підтримка цього доходу 
забезпечується шляхом завдання на робочий день, продов-
ження декретної відпустки, соціальних допомог чи будь-яких 
інших відповідних заходів або шляхом поєднання цих заходів.

Конвенція МОП № 89 не поширюється на жінок, які посі-
дають відповідні пости адміністративного або технічного 
плану, а також жінок, які працюють у системі охорони здоров’я 
та забезпечення.

6 червня 1990 року на сімдесят сьомій сесії Генеральна кон-
ференція МОП прийняла Конвенцію № 171 про нічну працю 
та Рекомендації № 178 щодо нічної праці. Конвенція МОП 
№ 171 вимагає вжиття конкретних заходів, потрібних через 
особливості нічної праці, що охоплюють заходи стосовно пра-
цівників, які працюють у нічній час, з метою охорони їхнього 
здоров’я, сприяння їм у виконанні їхніх сімейних і громад-
ських обов’язків, надання їм можливостей для професійного 
зростання та виплати відповідної компетенції. Таких заходів 
вживають також у галузі безпеки праці та охорони материнства 
для всіх працівників, які виконують роботу в нічній час.

Як слушно зазначає К. Левченко, на відміну від попередніх 
Конвенцій, що містять обмеження на роботу вночі в певних 
галузях діяльності (наприклад, автомобільний транспорт) або 
для певних категорій працівників (жінки), у Конвенції МОП 
№ 171 змінюється акцент на безпеку й охорону здоров’я всіх 
нічних працівників незалежно від статі, професії, сфери діяль-
ності [5].

Однак у Конвенції МОП № 171 містяться і спеціальні 
норми щодо регламентації роботи у нічній час працюючих 
жінок, у тому числі вагітних жінок і жінок, які мають дітей. 
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Так, стаття 7 Конвенції передбачає необхідність вживання захо-
дів, котрі забезпечують наявність альтернативної нічній праці 
роботи для працюючих жінок, які інакше були б змушені вико-
нувати роботу в нічний час:

a) до і після народження дитини протягом періоду тривалі-
стю принаймні шістнадцять тижнів, з яких не менш ніж вісім 
тижнів повинні передувати здогадній даті народження дитини;

b) протягом додаткових періодів, стосовно яких видається 
медична посвідка, котра засвідчує, що це потрібно для здоров’я 
матері або дитини: i) під час вагітності; ii) протягом певного 
часу понад період після народження дитини, встановлюваний 
відповідно до зазначеного в пункті a), тривалість якого визна-
чає компетентний орган після консультації з найбільш пред-
ставницькими організаціями роботодавців і працівників.

Зазначені вище заходи можуть охоплювати переведення на 
роботу в денний час, якщо це можливо, надання допомоги із 
соціального забезпечення або подовження відпустки по вагіт-
ності і пологах [6] .

У Рекомендаціях № 178 уточняється, що вони застосову-
ються до всіх осіб, котрі працюють за наймом, але є винятки 
для тих, хто зайнятий у сільському господарстві, тваринництві, 
рибальстві, працює на транспорті морському або річковому.

Рекомендації МОП № 13 щодо праці жінок у нічній час у сіль-
ському господарстві пропонує державам вжити заходів з метою 
регламентації нічної праці жінок, які працюють за наймом на сіль-
ськогосподарських підприємствах таким чином, щоб забезпечити 
надання їм періоду відпочинку, який би відповідав їхнім фізичним 
потребам і становить щонайменше дев’ять годин.

Положення статті 175 КЗпП України потребують змін 
у частині заборони жінкам працювати у нічні час та приве-
дення у відповідність до міжнародних трудових стандартів.

Необхідно звернути увагу на те, що відповідно до Плану 
заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 року, затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 
2015 року № 450-р, було заплановано на 2017 рік підготовку 
пропозицій щодо ратифікації Конвенції МОП № 171 про нічну 
працю 1990 року.

Конвенція МОП № 45 про використання праці жінок на 
підземних роботах у шахтах будь-якого роду забороняє вико-
ристання жодної особи жіночої статі незалежно від віку на 
підземних роботах у шахтах (стаття 2). Національне законо-
давство може вилучити з-під згаданої заборони жінок, а саме: 
що обіймають керівні посади і не виконують фізичної роботи; 
зайнятих санітарним та соціальним обслуговуванням; які опа-
новують курс навчання і допущені до проходження стажу в під-
земних частинах шахти з метою професійної підготовки; які 
повинні опускатися часу до часу у підземні частини шахти для 
виконання робіт нефізичного виду (стаття 3).

Положення статті 174 КЗпП України потребують при-
ведення у відповідність до вимог статті 3 Конвенції МОП 
№ 45. Конвенція МОП № 45 була ратифікована Україною, але 
у 2017 році було почато процедуру денонсації.

Слід підтримати О. П. Рудницьку, яка вважає, що приве-
дення національного законодавства з охорони праці до світо-
вих, зокрема європейських, стандартів об’єктивно прискорить 
інтеграцію нашої держави до Європейського Союзу [7, с. 111].

Перехід від заборон чи захисту за ознакою статі до захисту 
жінок у певному стані – вагітності, годування немовлят – про-

стежується у Європейській соціальній хартії (переглянутої). 
Так, стаття 8 Європейської соціальної хартії (далі – ЄСХ) закрі-
плювало право всіх жінок, у тому числі регламентуючи залу-
чення жінок до нічних робіт та заборону застосування праці 
жінок на підземних гірних роботах, а також, відповідно, на всіх 
роботах, які протипоказані жінкам у зв’язку з небезпечними, 
шкідливими або важкими умовами праці.

Пункт 4а статті 8 ЄСХ закріплював регламентацію ніч-
ної праці жінок у промисловості, але це положення стосува-
лося тільки промислових робочих місць і не застосовувалося 
до жінок, які обіймали керівні посади або посади техніч-
ного характеру, а також до жінок, працюючих у санітарних 
та соціальних службах.

Варто відзначити, що пункт 4а статті 8 ЄСХ вимагав від 
держав регламентації, а не заборони роботи жінок у нічній час. 
Регламентація передбачає: встановлювати суворі рамки відсту-
пів від заборони нічної праці, які можуть дозволятися тільки 
у зв’язку зі специфічними вимогами виробництва; визначати 
умови, за яких може здійснюватися робота жінок у нічній час, 
наприклад: отримання дозволу від трудової інспекції, встанов-
лення графіків перерв, днів відпочинку після періодів роботи 
у нічній час тощо.

Пункт 4b статті 8 ЄСХ закріплював заборону будь-якого 
використання жіночої праці на підземних роботах у гірничо-
рудній промисловості [8].

Під час перегляду Європейської соціальної хартії текст 
статті 8 було змінено з метою забезпечення права працюючих 
жінок на охорону материнства, тому пункт 4 цієї статті регла-
ментує залучення до нічних робіт тільки вагітних жінок, жінок, 
які нещодавно народили дитину, і жінок, що годують своїх 
грудних дітей.

Стаття 3 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
юридично закріплює право всіх працюючих на безпечні та здо-
рові умови праці.

На відміну від зарубіжних країн в Україні продовжу-
ють діяти спеціальні норми з охорони праці жінок. Глава ХІІ 
«Праця жінок» КЗпП України розташована одразу після глави 
«Охорона праці» і тому трактувалася у теорії трудового права 
як частина охорони праці, поряд із технікою безпеки та вироб-
ничої санітарією. У сучасних умовах норми про працю жінок 
розглядаються не лише як частина норм, що охоплюється 
інститутом охорони праці у вузькому розумінні цього поняття.

На жаль, праця жінок з обмеженнями та заборонами, які 
передбачає наше законодавство, стає невигідною роботодавцю, 
а норми щодо охорони праці жінок у деяких випадках невигідні 
й самим жінкам, тому необхідно, крім заборонних норм, які 
зараз діють, прийняти рекомендаційні норми у згаданій сфері.

Висновки з дослідження та перспективи подальших 
розробок у цьому напрямі. Правове регулювання охорони 
праці жінок в Україні потребує вдосконалення та приведення 
у відповідність до міжнародних та європейських стандартів. 
З метою розширення можливостей жінок на ринку праці необ-
хідно ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці 
№ 171 про нічну працю.
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Pozharova O., Pozharov Yu. Legal regulation of 
women’s labour protection in Ukraine

Summary. The article provides a comparative legal 
analysis of the main provisions that are enshrined in the acts 
of the United Nations, The International Labour Organization, 
the Council of Europe on the protection of women’s labour 
and the norms of the current labor legislation of Ukraine 
for compliance with the latest international and European 
standards.

The article considers the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, which was adopted 
in 1966 by the UN General Assembly at the XXI session 
and establishes the right of everyone to fair and favorable 
working conditions. The covenant provides for the right 

of everyone to the highest attainable standard of physical 
and mental health through the improvement of all aspects 
of environmental and occupational health in industry.

The article analyzes the acts of the International Labour 
Organization on regulating the involvement of women in 
night work and underground work. The International Labour 
Organization Convention No. 89 on women’s night work in 
industry, which was revised in 1948, is dedicated to restricting 
women’s night work in industry. There are cases of exclusion 
from the ban on women working at night, which are not allowed 
in relation to pregnant women and within the established time 
after the birth of a child.

It is established that the International Labour Organization 
Convention No. 171 changes the emphasis on the safety 
and health of all night workers, regardless of gender, profession, 
or field of activity, although it also contains special rules for 
regulating working women at night, including pregnant women 
and women with children.

The transition from bans or protection based on gender to 
the protection of women in a certain state – Pregnancy, Infant 
Feeding, which is tracked in the European Social Charter 
(revised) is investigated.

Article 8 «The right of working women to maternity 
protection» of the European Social Charter (revised), is 
described.

The article analyzes the articles of the Labour Code 
of Ukraine, which prohibit the use of women’s labour in 
heavy work and in work with harmful or dangerous working 
conditions, in underground work, except for some underground 
work (non-physical work or work related to sanitary 
and consumer services).

Proposals are being made to improve national labour 
legislation in order to create favourable conditions for women’s 
participation in labour processes.

Key words: labour protection, working women, pregnant 
women, labour law norms, vacations, protection of rights, 
night work, underground work, Pact, Convention.
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ШТУЧНО СТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
Анотація. Статтю присвячено теоретичним та практич-

ним аспектам правового забезпечення створення та вико-
ристання штучно створених земельних ділянок в Україні. 
Досліджується генеза законодавства щодо формування 
штучно створених територій, здійснено порівняння 
земельного, лісового, водного та іншого природоохо-
ронного законодавства України щодо правового режиму 
земельних ділянок, які можуть бути використані під розмі-
щення та спорудження штучно створених об’єктів.

У статті автори пропонують власне науково обгрун-
товане вирішення проблем відсутності законодавчої бази 
та належного правового регулювання даної проблеми.

У публікації сформований комплексний теоретичний 
підхід до розуміння правового режиму штучно створе-
них земельних ділянок (просторових об’єктів, територій, 
простору), виведені концептуальні наукові висновки щодо 
правових конструкцій та сформульовані пропозицій щодо 
вдосконалення правового регулювання суспільних відно-
син, пов’язаних зі створенням та використанням штучно 
створених просторових об’єктів, всебічно проаналізовані 
чинні процедури експлуатації такого виду земель в Україні. 
Розглянуто та охарактеризовано наукові підходи до право-
вої термінології, проаналізовані чинні нормативно-правові 
акти, змодельовані перспективи змін законодавства задля 
побудови в України належного правового регулювання 
земельних відносин створення, використання та легітимі-
зації правових титулів землекористування штучно створе-
ними просторовими об’єктами.

У сучасному світі усе більше актуалізуються запити 
суспільства на вільні території. Питання створення і роз-
роблення площ на наявних земельних ділянках чи природ-
них об’єктах, придатних для розміщення нових будівництв 
чи об’єктів благоустрою, залишається відкритим. Пошук 
науково обґрунтованих авторських підходів вирішення 
завдань побудови оптимальної законодавчої моделі право-
вого регулювання штучно створених об’єктів територіаль-
ного планування у пропонованій дослідницькій публікації 
увінчується висновками щодо необхідності оптимального 
нормативного закріплення чіткого і прозорого за проце-
дурами порядку створення, дозволених способів викори-
стання, правових режимів та охорони штучно створених 
земельних ділянок (територій).

У сучасних умовах нормативно-правове регулювання 
створення та використання штучно створених земельних 
ділянок (територій) є хаотичним, несистемним, малодослі-

дженим напрямком в українській юридичній науці, і про-
поноване дослідження вирішує підняті теоретичні та прак-
тичні проблеми.

Ключові слова: земельні ділянки, штучно створені 
території, штучно створені просторові об’єкти.

Постановка проблеми. Питання дефіциту земель-
них ресурсів для людського використання, включно щодо 
нестачі території для розвитку громад та розширення меж 
населених пунктів, вирішуються в Україні доволі тради-
ційно: території збільшують за рахунок приміських зон, де 
і розміщують нові забудови чи інші об’єкти. Однак проблема 
пошуку нових територій та площ на земельних ділянках, 
ділянках моря (водоймах), суші та простору, придатних для 
розміщення об’єктів матеріального світу, залишається неви-
рішеною. Відсутність законодавчої бази, наукових доробок 
та успішних технологічних рішень посилюють цю невирі-
шеність. Нормативно-правове регулювання використання 
штучно створених земельних ділянок (територій) є хаотич-
ним, несистемним, малодослідженим напрямком в україн-
ській юридичній науці.

Окремі аспекти створення та використання штучних земель-
них ділянок та територій розглядали у своїх наукових працях 
В.І. Андрейцев, О.М. Дроваль, І.І. Каракаш, П.Ф. Кулинич, 
Р.І. Марусенко, А.М. Мірошниченко, В.В. Носік, А.І. Ріпенко, 
М.В. Шульга та інші науковці. Залишаються поодинокими 
і несистемними наукові розробки щодо комплексного дослі-
дження піднятої проблеми як в земельно-правовій так і в зем-
левпорядній науках.

О.І. Крассов є прихильником підходу, за яким викори-
стання терміна «штучностворена земельна ділянка» є невір-
ним у зв’язку з тим, що земля, якоб’єкт природи, не може бути 
заново створеною [1, с. 478].

Е.Д. Гаврилюк вказує, що чіткого та загальновизнаного 
визначення даного поняття не існує, але більшість вчених розу-
міють під нимземельні ділянки, створені на водних об’єктах за 
допомогою намиву, насипуґрунту або ыз застосуванням інших 
технологій [2, с. 58].

На думку О.М. Дроваль, поняття штучно створених земель-
них ділянок має вживатись без їх прив’язки до місця їх ство-
рення [3, с. 126].
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А.М. Мірошніченко вважає, що земельна ділянка створю-
ється за допомогою процедури її «формування» та передбачає 
визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до 
Державного земельного кадастру, одна існують горизонтальні 
та вертикальні межі земельної ділянки, що впливають на її пра-
вовий режим [4, с. 92].

Д.І. Найда звертає увагу, що в результаті цілеспрямова-
ної діяльності людини щодо перетворення навколишнього 
природного середовища створюється територія, яка повинна, 
по-перше, відповідати ознакам безпечного середовища прожи-
вання людини, по-друге, може мати ознаки земельної ділянки 
як об’єкта нерухомості, тобто буде природно-антропогенним 
об’єктом [5, с. 122].

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комп-
лексного аналізу теоретичних засад земельно-правового регу-
лювання, правозастосовної діяльності органів державної влади 
і місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання встано-
вити сутність, зміст та механізми створення та використання 
штучно-створених просторих об’єктів (земельних ділянок, 
площ та територій) та напрацювати науково-обґрунтовані про-
позиції й рекомендації щодо його вдосконалення.

Опрацювання обраної теми ґрунтується, насамперед, на 
положеннях загальної теорії земельного права та містобудів-
ного законодавства, де з урахуванням новітніх досягнень науки 
надаються концептуальні рекомендації щодо побудови право-
вої конструкції створення та практичного використання штуч-
них територій. Відповідно до мети та завдань дослідження 
використано раціональну сукупність методів теорії пізнання 
та порівняльно-правового аналізу.

В умовах глобалізації та активізації світових процесів урба-
ністичного розвитку, постійної розбудови мегаполісів, спору-
дження промислових територій, розміщення шкідливих про-
мислових виробництв може відбутись за рахунок використання 
штучних земельних ділянок. Такі підходи сприяють охороні 
наявних природних ресурсів, зменшенню навантаження на 
об’єкти природи, тим самим зберігають їх природний стан 
та захищають від надмірної людської експлуатації.

Природним об’єктам властива періодична зміна їхніх 
«меж» навіть без участі в цьому процесі людини, що може, 
зокрема, призвести до збільшення площ територій суші. Разом 
із тим створення нових ділянок суші має супроводжуватись 
ретельною оцінкою задля попередження негативних еколо-
гічних наслідків [6, с. 572]. І тому, на наше переконання, прі-
оритетним принципом правового регулювання відносин зі 
створення штучних територій має бути принцип збереження 
природи. Забезпечення безпечних умов для життя та діяльно-
сті людини, використання цих територій для соціальних цілей 
є похідним.

Законодавча база створення та використання таких терито-
рій вже довгий час база залишається несформованою. Наразі 
в України основним у цій царині є Закону України Про морські 
порти України [7].

Сучасне українське земельне законодавство потерпає змін 
і законодавець постійно модернізує правове регулювання, 
вдосконалює правові режими природних об’єктів та об’єк-
тів, створених людиною. Відзначимо, що окремі нормиВод-
ного та Лісового кодексів України також містяться норми, які 
допускають створення штучних територій – водойм та лісових 
насаджень. Однак питання правової природи новоствореного 

об’єкта залишається відритим та разом із тим за існуючими 
і зареєстрованим в Україні законопроектом штучна земельна 
ділянка визнається природнім об’єктом (земельною ділянкою) 
лише після введення її в експлуатацію [8].

Актуальними сьогодні є відповіді на питання щодо правової 
природи штучно створеної території: чи є ця територія земель-
ною ділянкою у розумінні чинного законодавства, чи відпові-
дають поняття «земля» та «земельна ділянка» усім визначеним 
критеріям правового змісту штучних територій, яке смислове 
навантаження несе в собі термін «штучно створена територія», 
«штучно створена земельна ділянка»? Разом із тим ми вва-
жаємо, що термін «штучно створена територія» є загальним 
для позначення термінів «штучні острови», «штучні земельні 
ділянки» тощо.

Земельні ділянки – це правові абстракції, тому їх зміст 
залежить від того, що розуміє під ним право [9, с. 218]. Тому 
в умовах невизначеності юридичного змісту цього явища 
пропонуємо у правовому контексті вживати термін «штучно 
створений просторовий об’єкт». Саме такий термін всебічно 
розкриває закладений у нього зміст для позначення штучно 
створених земельних ділянок, територій, площ, простору також 
за причини того, що до складу геоінформаційних систем вхо-
дять об’єкти для створення муніципальних баз даних та інфор-
маційних баз для вирішення обслуговування систем земле-
впорядкування. Зважаючи на достатній попит щодо більш 
ефективного впровадження просторового аналізу і ГІС-моде-
лювання, використання функціональних особливостей циф-
рових моделей рельєфу і геоінформаційних моделей довкілля, 
прикладне значення створення та оформлення штучно створе-
них територій буде й надалі посилюватись.

Правова природа нерухомого майна, розташованого на 
земельній ділянці, тісно пов’язана із правовою природою самої 
земельної ділянки, а остання має визначальне значення для 
вирішення правової долі обох об’єктів. Підтверджуючи цю 
тезу, вказують на нерозривний взаємозв’язок землі, інших при-
родних і штучно створених об’єктів який досить виразно про-
являється [10, с. 31]. Можна дійти висновків щодо нерозривних 
правових зв’язків об’єкта природи, який було використаний 
для розташування штучно створеного просторового об’єкта, 
земельної ділянки, на якій він розміщений, та самого новоство-
реного об’єкта. У який спосіб ці об’єкти будуть обліковані дер-
жавою, впливає на правову долю – на їхній правовий статус і, 
відповідно, на правовий режим, тобто на подальшу долю у їх 
функціональному використанні.

Основною метою створення штучних територій є задово-
лення соціальних потреб людини. Відзначимо, що в резуль-
таті людської свідомої діяльності створюється ділянка суші – 
певна територія на поверхні землі, яка може мати різні види 
дозволеного використання залежно від мети використання 
та потреб, задля задоволення яких була створена. Так, законо-
давець в Україні не оперує поняттям «штучно створені терито-
рії», вказуючи лише про «штучно створені земельні ділянки» 
через призму Закону України «Про морські порти України», та, 
в основному, через визначення правового режиму земель вод-
ного фонду.

Однак не лише через правовий режим земель водного 
фонду слід розкривати правову природу штучно створених 
просторових об’єктів. Також це можуть бути території, зайняті 
інженерними, гідротехнічними та іншими спорудами, а також 
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площі, необхідні для їх обслуговування; простори, призна-
чені для відповідного використання згідно з містобудівною 
та землевпорядною документацією для містобудівних потреб 
та цілей благоустрою. Науковці такому новоствореному об’єк-
тові пропонують надати статус споруди [11, с. 223]. Однак ми 
вважаємо, що це звузить правову та раціональну спроможність 
використання такого об’єкта в різних господарських, промис-
лових, соціальних чи інших цілях, адже штучно створена тери-
торія може мати інший правовий режим, відмінний від звичай-
ного правового режиму земельної ділянки, на якому може бути 
розташована, та відрізнятись від режиму дозволів і обмежень 
щодо природного об’єкта, де вона розміщується.

Вважаємо, що дозволене функціональне цільове викори-
стання штучно створених просторових об’єктів має в першу 
чергу визначатися відповідно до дозволеного законодавством 
правового режиму природного об’єкта, на якому розміщені, 
та правового режиму відповідної земельної ділянки. Тобто 
якщо штучно створений об’єкт знаходиться на землях водного 
фонду, то на такий об’єкт поширюється загальний правовий 
режим цієї категорії земель, а використання відбувається з ура-
хуванням спеціального режиму передбаченої дозвільної діяль-
ності із погодженим видом землекористування у межах відпо-
відної категорії земель. Господарське використання штучно 
створеного об’єкта та цільове призначення самого природного 
об’єкта можуть відрізнятись не лише функціональним вико-
ристанням, але й режимом дозволів і заборон. Такі штучно 
створені об’єкти мають спеціальний режим використання, під-
порядковуються і залежать від основного правового режиму 
об’єкта природи, наприклад водойми, але не підміняють його.

Під час побудови конструкції правого регулювання щодо 
штучно створених просторових об’єктів необхідно врахову-
вати, що штучно сотворені території є частиною природного 
ландшафту – це в першу чергу територіальна екосистема, що 
містить природні та антропогенні складові частини. Дослід-
ники наголошують, що ландшафт є однією з ключових юри-
дичних ознак земельної ділянки як об’єкта правового регулю-
вання, під яким слід розуміти територію земель із наявною на 
ній сукупністю природних і штучно створених компонентів, які 
становлять єдине ціле [12, с. 269].

Не ототожнюючи поняття ландшафту та території, пропо-
нуємо враховувати обидва явища як такі, що впливають на фор-
мування правового змісту поняття «штучно створений просто-
ровий об’єкт». Звуження правового змісту штучно створених 
територій не сприяє виокремленню особливостей штучно ство-
рених земельних ділянок як об’єктів правового регулювання, 
тому необхідна правова узгодженість щодо можливих способів 
створення штучних територій на природних об’єктах та зміни 
рельєфу ділянок таких об’єктів.

Під штучно створеною земельною ділянкою пропонують 
розуміти частину земної поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї пра-
вами, створену (намиту, насипану чи створену із застосуванням 
інших технологій) в тому числі й острови, на землях водного 
фонду та/або на земельних ділянках інших категорій земель, 
яка після її створення та формування у встановленому законо-
давством порядку набуває правового статусу штучної земель-
ної ділянки, правовий режим якої прирівнюється до правового 
режиму земельної ділянки природного походження [13, с. 9.]. 
Вважаємо, що правовий режим штучно створеного об’єкта не 

можна прирівнювати до правового режиму земельної ділянки 
природного походження, адже мета використання обох об’єктів 
не тотожна, вони не є рівними у своїх правових режимах, адже 
виконують різні соціальні функції.

Намивні території населених пунктів можуть бути створені 
як штучні земельні ділянки, як мінімум, двох видів: 1) гідро-
технічні споруди на території морських портів, що використо-
вуються для забезпечення виробничої діяльності; 2) штучні 
земельні ділянки як частина території населеного пункту 
межах населених пунктів може бути пов’язана з материковою 
частиною населеного пункту, а може бути й островом [14, с. 9]. 
Тому вважаємо, що на законодавчому рівні необхідно врегу-
лювати не лише процедуру створення штучних територій на 
земельних ділянках, погоджувальних та дозвільних елементів 
такої процедури, але й передбачити також обов’язкове зону-
вання таких територій у випадках їх створення та розміщення 
в межах населених пунктів.

Проаналізувавши достатню кількість розрізнених норма-
тивних актів чинного українського законодавства, наукових 
поглядів щодо правової природи штучно створених штучно 
створених просторових об’єктів, земель, територій, земельних 
ділянок тощо, можемо виокремити ключові етапи створення 
та легалізації останніх. До моменту безпосереднього початку 
робіт щодо розміщення (створення, спорудження) самого 
об’єкта є необхідність пройти такі процедури: оформлення 
правовстановлюючі документів на земельну ділянку, де роз-
міщується об’єкт; погодження проектів виконання відповід-
них робіт (днопоглиблювальних, гідротехнічних, будівельних 
тощо); погодження місця та порядку проведення таких робіт; 
отримання відповідних позитивних висновків від дозвільних 
органів (державної екологічної експертизи); погодження щодо 
додержання рибоохоронних, природоохоронних інших заходів, 
передбачених законодавством; отримання в установленому 
порядку умов і обмежень, погодження та затвердження місто-
будівних обґрунтувань, дозволів на виконання будівельних 
робіт тощо.

Незважаючи на правову неузгодженість та розрізненість 
окремих процедур створення штучних територій, у резуль-
таті відбувається зміна цільового призначення або частини 
або усієї земельної ділянки, зміна функціонального викори-
стання земельних угідь, що має бути обов’язково зафіксоване 
в земельно-кадастровій документації. Тобто попередньо мають 
місце звернення до органу державної влади чи місцевого само-
врядування для віднесення цієї земельної ділянки до відповід-
ної категорії земель для встановлення їй необхідного цільового 
призначення, що відповідає функціональному використанню 
новоствореного об’єкта.

Доволі складний і непрозорий порядок визначення право-
вого режиму штучно створеної території ускладняється тим, 
що ЗКУ не завжди є послідовним у визначенні категорії земель, 
зі складу яких може бути відведена земельна ділянка, на якій 
плануються роботи зі зміну рельєфу. Зокрема, це можуть бути 
землі водного чи природно-заповідного фондів, рекреаційного 
або лісогосподарського призначення, землі транспорту тощо. 
Найскладнішою проблемою в таких розрізнених за змістом 
та правовим регулювання процесах є оформлення документів 
на новостворений об’єкт – земельну ділянку.

Висновки. Незважаючи на вже давно наявну практику штуч-
ного створення територій, в Україні більшість піднятих у цій 
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публікації проблем зумовлені, насамперед, відсутністю в зако-
нодавстві оптимальної моделі правового регулювання створення 
штучно створених просторових об’єктів та оформлення прав на 
них. Вирішенню цього питання слугувало би нормативне закріп-
лення чіткого і прозорого за процедурами порядку створення, 
дозволених способів використання, правових режимів, охорони 
штучно створених земельних ділянок (територій).

Таким чином, робимо висновки, що штучно створені тери-
торії можна вважати земельними ділянками за умови їх відве-
дення у встановленому правовому режимі та дотримання усіх 
процедур легітимізації (отримання кадастрового номеру, реє-
страції права власності). Також можна прирівнювати їх до про-
сторових об’єктів промислового значення (наприклад, споруд, 
створених на землях водного фонду). Однак прогалини в зако-
нодавстві, правові колізії, недосконалість та суперечливість 
правового регулювання створюють перешкоди в подальшій 
легітимізації новоствореного просторового об’єкта та визна-
ченні його правового режиму.
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Nastina O., Ripenko A. Prospects for the development 
of statutory regulation of using man-made lands in Ukraine

Summary. The article is devoted to theoretical and practical 
aspects of legal support for the creation and use of man-
made land plots in Ukraine. The authors study the genesis 
of legislation in terms of the formation of man-made territories, 
compare land, forest, water and other environmental laws 
of Ukraine on the legal regime of land plots that can be used 
for placement and construction of man-made objects.

The authors put forward their scientific substantiation 
of the solution to a lack of a statutory basis and good legal 
regulation of the issue under study.

The publication forms a comprehensive theoretical 
approach to understanding the legal regime of man-made land 
plots (spatial objects, territories, space), draws conceptual 
scientific conclusions on legal constructions and formulates 
proposals for improving the legal regulation of social relations 
related to the creation and use of man-made spatial objects, 
comprehensively analyzes the current procedures for the use 
of such type of land in Ukraine. The research consideres 
and characterizes scientific approaches to legal terms, analyzes 
the current statutory acts, outlines prospects for the legislative 
changes to develop in Ukraine due legal regulation of land 
relations of creating, using and legalizing legal titles of land 
utilization of man-made spatial objects.

In modern world, society’s demands for free territories are 
becoming more important. The issue of creating and developing 
areas on available land plots or natural objects suitable for 
placement of new constructions or facilities remains open. 
The search for scientifically sound author’s approaches to 
solving the problems of building the optimal legislative model 
of legal regulation of man-made objects of spatial planning in 
this research concludes with the need for optimal regulation 
of well-defined and transparent procedures, permitted 
uses, legal regimes, and protection of man-made land plots 
(territories).

Amidst modern conditions of the statutory regulation 
of creating and using man-made land plots (territories) is 
chaotic, dispersed, poorly studied area in Ukrainian legal 
science; this research solves theoretical and practical problems 
concerned.

Key words: land plots, man-made territories, man-made 
spatial objects.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО



86

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

УДК 343.37
DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.53.17

Мовчан Р. О.,
доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Парфенюк І. І.,
аспірантка кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Донецького національного університету імені Василя Стуса

ДОПОВНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
СТАТТЯМИ 222-2 ТА 232-3: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

ЗАКОНОДАВЧОГО РІШЕННЯ
Анотація. Стаття присвячена критичному аналізу 

рішення Верховної Ради України про доповнення Кримі-
нального кодексу України новими статтями 222-2 та 232-3, 
за результатами якого зроблений науковий висновок щодо 
їх обґрунтованості, а також визначено перспективи роз-
витку кримінального закону у відповідній царині.

Зокрема, з огляду на аргументи, представлені у статті, 
було доведено, що під час ухвалення Закону від 19 червня 
2020 р. № 738-ІХ «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо спрощення залучення інвес-
тицій та запровадження нових фінансових інструментів» 
у частині доповнення Кримінального кодексу України 
новими статтями 222-2 та 232-3 були допущені фактично 
всі ті помилки, які останніми роками супроводжують 
правотворчість щодо оновлення розділу VІІ Особливої 
частини «Кримінальні правопорушення у сфері господар-
ської діяльності», а саме:

1) невиправдане та жодним чином не пояснене допов-
нення його черговими спеціальними нормами (статті 222-2 
та 232-3 Кримінального кодексу України);

2) абсолютна довільність передбачених у відповід-
них нормах, зокрема у примітці ст. 222-2 Кримінального 
кодексу України, криміноутворюючих та кваліфікуючих 
показників;

3) деформація очевидних намірів парламентаріїв, коли 
внаслідок непродуманості розглядуваних змін прийняття 
Закону від 19 червня 2020 р. призвело не лише до поси-
лення відповідальності, а й до паралельної декриміналі-
зації значного масиву порушень у сфері функціонування 
енергетичного ринку;

4) неприпустима при прийнятті будь-якого норма-
тивно-правового акта, не кажучи вже про закон про кримі-
нальну відповідальність, елементарна неуважність, а точ-
ніше недбалість, результатом якої стало те, що в примітці 
ст. 222-2 Кримінального кодексу України були описані 
відповідні ознаки складів кримінальних правопорушень, 
передбачених не статтями 222-2 та 232-3, а статтями 222-2 
та 232-2 Кримінального кодексу України, з усіма виплива-
ючими і детально описаними у представленій роботі пра-
вовими наслідками.

З урахуванням цього зроблено загальний висновок, 
що статті 222-2 та 232-3 Кримінального кодексу України, 
принаймні в тому вигляді, в якому вони існують наразі, 
мають бути виключені із системи чинного вітчизняного 
кримінального законодавства, а зусилля парламентаріїв 
та науковців мають бути спрямовані на усунення недолі-

ків відповідних загальних норм, через наявність яких вони 
наразі залишаються «мертвими».

Ключові слова: маніпулювання, незаконне викори-
стання, інсайдерська інформація, енергетичний ринок, 
кримінальне правопорушення, кримінальна відповідаль-
ність.

Постановка проблеми. Вітчизняними криміналістами, 
зокрема й одним із авторів цих рядків, вже неодноразово 
висловлювалось занепокоєння з приводу нетипово високих 
кількісних показників правотворчості щодо оновлення зако-
нодавства України про відповідальність за господарські кримі-
нальні правопорушення (далі – к. пр.). Пояснювалося це тим, 
що за час дії чинного Кримінального кодексу України (далі – 
КК) у стінах Верховної Ради України (далі – ВРУ) і на інших 
владних пагорбах так і не була сформована стратегія розвитку 
відповідного законодавства, що призвело до того, що для зако-
нотворчості у сфері кримінально-правової охорони госпо-
дарської діяльності характерним стало внесення численних, 
непродуманих і нерідко позбавлених практичного сенсу змін, 
які суперечать уже наявним приписам КК. Як наслідок, будучи 
спочатку загалом чіткою та взаємоузгодженою системою норм, 
розділ VІІ Особливої частини «К. пр. у сфері господарської 
діяльності» (далі – розділ VІІ) поступово перетворився на без-
системний, еклектичний набір заборон, нездатних виконувати 
своє основне призначення – ефективну кримінально-правову 
охорону господарської діяльності [1, с. 260].

Та незважаючи на обґрунтовані зауваження науковців, 
законодавець, вже традиційно ігноруючи останні, поки що не 
поспішає робити кроки, спрямовані на покращення ситуації. 
Навпаки, замість бажаного виваженого, наукового і систем-
ного підходу до кримінально-правової охорони господарської 
діяльності, останнім часом представники депутатського кор-
пусу ще більше активізували свою діяльність в аналізованій 
царині, а паралельно з цим пропорційно ще більше знизили і до 
цього невисоку якість відповідної законотворчості. Зокрема, 
19 червня 2020 р. ВРУ було ухвалено Закон України № 738-ІХ  
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових 
фінансових інструментів» (далі – Закон від 19 червня 2020 р.), 
результатом набрання чинності яким стало не лише виклю-
чення та істотне оновлення редакцій низки існуючих раніше,  
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а й поява у системі розділу VІІ двох нових спеціальних заборон 
(статті 222-2 та 232-3). Потребою критичного осмислення від-
повідного рішення парламентаріїв і пояснюється необхідність 
написання цієї статті.

У вітчизняній юридичній літературі проблематика кри-
мінально-правової охорони господарської діяльності ставала 
предметом наукових розвідок таких вчених, як П. С. Берзін, 
Р. А. Волинець, Н. О. Гуторова, О. О. Дудоров, Д. В. Камен-
ський, О. О. Кашкаров, В. М. Киричко, О. І. Перепилиця, 
А. М. Ришелюк, та інших. Попри позначену доктринальну 
активність, мусимо констатувати, що роботи названих авторів 
виконувалися ще до прийняття аналізованих змін до законодав-
ства, через що в них не досліджувалися останні.

Метою статті є критичний аналіз рішення ВРУ про допов-
нення КК новими статтями 222-2 та 232-3, за результатами 
якого має бути зроблений висновок щодо їх обґрунтованості, 
а також визначено перспективи розвитку кримінального закону 
у відповідній царині.

Виклад основного матеріалу дослідження. Передусім 
необхідно зробити застереження стосовно того, що, подібно 
до деяких інших [2], через їхню масштабність у межах однієї 
статті не видається можливим розглянути всі ті оновлення, 
яких КК зазнав у результаті ухвалення досліджуваного закону. 
Зокрема, викладення у нових редакціях статей 222-1 та 232-1, 
внесення змін до низки інших заборон, а також виключення 
з КК ст. 223-2 вимагає проведення окремого дослідження, 
у процесі якого мають бути отримані відповіді на питання щодо 
виправданості цих оновлень кримінального закону. Недоціль-
ність «розпорошування» уваги авторів пояснюється й тим, що 
деякі спірні положення законопроєкту № 2284 від 17 жовтня 
2019 р., який у підсумку набув статусу Закону від 19 червня 
2020 р., вже були проаналізовані парламентськими експертами, 
оцінка яких була викладена у відповідних висновках ГНЕУ 
(від 22 листопада 2019 р.)1 та зауваженнях ГЮУ ВРУ (від 
17 червня 2020 р.). Саме тому в цій роботі основний фокус буде 
зосереджений лише на тих проблемах, які пов’язані з допов-
ненням КК новими статтями 222-2 та 232-3.

Передусім варто пригадати, що лише за тиждень до 
ухвалення аналізованих змін до законодавства – 11 червня 
2020 р. – набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо удоскона-
лення процедури внесення змін», відповідно до якого зміни 
до КУпАП, КК України та КПК України можуть вноситися 
виключно законами про внесення змін до законодавства Укра-
їни про адміністративні правопорушення, або законодавства 
України про кримінальну відповідальність, або кримінального 
процесуального законодавства. Разом із тим, незважаючи на 
ці обмеження, встановлені законодавцем, ним же самим вони 
і були порушені, адже (і про це вже писалося вище) розгля-
дувані нами нововведення ухвалені не законом про внесення 
змін до законодавства України про кримінальну відповідаль-
ність, а Законом України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо спрощення залучення інвести-
цій та запровадження нових фінансових інструментів». Отже, 
перефразовуючи епічний вислів Тараса Бульби, мусимо кон-
статувати: парламентарії встановили відповідну процедуру 

1  Важко навіть уявити, якою буде якість законотворчості у разі реалізації намірів 
чинного керівництва ВРУ щодо ліквідації ГНЕУ, експертна робота якого, хоч і далеко 
не завжди, та все ж була певним запобіжником щодо допущення найбільш очевидних 
та кричущих помилок у законопроєктній діяльності.

змін до кримінального законодавства, парламентарії ж і знех-
тували нею.

Далі. У процесі аналізу тенденцій розвитку політики дер-
жави у частині протидії к. пр. у сфері господарської діяль-
ності одним із авторів цієї статті (разом із О. О. Дудоровим) 
відзначався і такий її негативний тренд, як надання переваги 
спеціальним (казуїстичним) кримінально-правовим заборо-
нам, послуговування якими дозволяє лише інтуїтивно та фра-
гментарно реагувати на наявність тих чи інших економічних 
зловживань [3, с. 133]. Цей тренд знайшов своє продовження 
і в Законі від 19 червня 2020 р., одним із результатів набрання 
чинності яким стало доповнення КК двома новелами, які при-
свячені кримінально-правовій охороні господарських відно-
син у сфері функціонування енергетичного ринку, – ст. 222-2 
«Маніпулювання на енергетичному ринку» та ст. 232-3 «Неза-
конне використання інсайдерської інформації щодо оптових 
енергетичних продуктів».

Аналізуючи доцільність цього рішення, насамперед зазна-
чимо, що в пояснювальній записці авторами відповідного зако-
нопроєкту його триєдину мету було визначено як комплексне 
врегулювання питань: 1) функціонування ринків деривативних 
(похідних) фінансових інструментів; 2) функціонування ринків 
капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови 
їх інфраструктури; 3) забезпечення захисту прав власників 
облігацій. Як бачимо, про «енергетичний ринок» у відповід-
них супровідних документах не йшлося. З урахуванням цього 
без подиву сприймається й інформація про те, що первинною 
редакцією згаданого законопроєкту не передбачалося жодних 
нововведень, присвячених, так би мовити, «спеціальному» 
(порівняно з іншими організованими ринками) захисту саме 
енергетичного ринку, зокрема й доповнення КК відповідними 
кримінально-правовими новелами.

Однак під час розгляду законопроєкту від 17 жовтня 
2019 р. у другому читанні до нього були внесені поправки, 
запропоновані народними депутатами України О. В. Бєль-
ковою та Д. О. Гетьманцевим. Сутність цих правок полягала 
в тому, що у викладеному в новій редакції та з новою назвою 
Законі України від 23 лютого 2006 р. «Про ринки капіталу 
та організовані товарні ринки» (раніше – Закон України «Про 
цінні папери та фондовий ринок») містилося спеціальне засте-
реження стосовно того, що його дія не поширюється на діяль-
ність оператора ринку електричної енергії, оператора системи 
передачі, оператора газотранспортної системи та на відносини, 
пов’язані з функціонуванням ринку електричної енергії від-
повідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», 
функціонуванням ринку природного газу відповідно до Закону 
України «Про ринок природного газу» та функціонуванням 
сфери теплопостачання відповідно до Закону України «Про 
державне регулювання у сфері комунальних послуг».

І вже враховуючи ці правки до регулюючого законодавства, 
згадані вище парламентарії рекомендували доповнити КК двома 
спеціальними (порівняно із загальними статтями 222-1 та 232-1) 
нормами, присвяченими виключно кримінально-правовій охо-
роні енергетичного ринку (статті 222-2 та 232-3), що, за їхнім 
задумом, мало б забезпечувати корельованість відповідних 
приписів бланкетного та кримінального законів.

Та чи вимагало згадане застереження у бланкетному зако-
нодавстві саме такої реакції парламентаріїв щодо оновлення 
закону про кримінальну відповідальність?
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Передусім зазначимо, що посилення кримінальної відпові-
дальності саме за аналізовані дії на енергетичному ринку може 
наштовхнути на хибну думку про те, що раніше відповідні пору-
шення активно каралися за загальними статтями 222-1 та 232-1 
КК, а причиною неефективності кримінально-правової про-
тидії таким к. пр. були надмірно м’які покарання, передба-
чені цими загальними нормами, на зміну яким і приходять 
спеціальні статті 222-2 та 232-3 КК із встановленими у них 
в десятки разів суворішими покараннями (детальніше про це 
далі). Але якщо ми проаналізуємо офіційну статистику, опри-
люднену на сайті Офісу Генерального прокурора, то побачимо, 
що насправді за всі роки існування згаданих загальних норм  
жодне (!) провадження по них не було направлено до суду. З ура-
хуванням цієї інформації стає очевидним, що, доповнюючи КК 
новими спеціальними нормами, які майже повністю дублюють 
положення відповідних «мертвих» загальних норм, законода-
вець фактично посилює «неіснуючу» відповідальність, яка, 
можна сміливо прогнозувати, так і не буде реалізована.

Далі необхідно пригадати, що у кримінально-правовій док-
трині виділення спеціальних норм пояснюється необхідністю 
диференціації відповідальності, яка виникає у випадку істотної 
відмінності характеру і ступеня суспільної небезпеки деяких 
видів діянь, передбачених окремою нормою права, застосу-
вання якої не дозволяє врахувати ці відмінності. Спеціальна ж 
норма забезпечує можливість урахування особливостей охоро-
нюваних суспільних відносин і відповідність кримінальної від-
повідальності небезпеці посягання на такі відносини [4, с. 6–7]. 
«Існування спеціальної норми поряд із загальною лише тоді 
має практичний сенс, коли ця спеціальна норма якимось чином 
по-іншому вирішує питання кримінальної відповідальності 
порівняно із загальною нормою (наприклад, про вид та розмір 
покарання)» [5, с. 248–249].

Отже, отримання відповіді на питання про доцільність 
доповнення КК новими статтями 222-2 та 232-3 вимагає пер-
шочергового з’ясування:

1) того, чи притаманний діянням, описаним у розглядува-
них заборонах, істотно вищий характер та ступінь суспільної 
небезпеки порівняно із правопорушеннями, про які йдеться 
у відповідних загальних нормах;

2) характеру змін, які відбулися в КК у зв’язку з прийнят-
тям Закону від 19 червня 2020 р.

Відповідаючи на перше із поставлених вище питань, мусимо 
констатувати, що, незважаючи на вказівку у Законі від 23 лютого 
2006 р. на те, що його дія не поширюється на відносини, пов’я-
зані з функціонуванням енергетичного ринку (умовна назва), 
ми не знайшли необхідну відмінність:

– ні в характері суспільної небезпеки діянь, передбаче-
них у відповідних загальних та спеціальних нормах КК, в яких 
йдеться про ідентичні діяння: у статтях 222-1 та 222-2 – про 
маніпулювання на різних ринках, а у статтях 232-1 та 232-3 – 
про незаконне використання інсайдерської інформації;

– ні в ступені суспільної небезпеки аналізованих діянь, 
адже для нас очевидно, що він головне і найперше визнача-
ється не ринком, на якому відбуваються відповідні порушення, 
а їхніми наслідками (розмір шкоди, розмір незаконно отрима-
них прибутків або збитків, яких вдалося уникнути). І жодних 
підстав уважати, що, скажімо, маніпулювання на «звичайному» 
організованому ринку, яке заподіяло певну шкоду, є менш 
небезпечним, ніж маніпулювання на енергетичному ринку, що 

заподіяло аналогічну шкоду, немає. До речі, як ми пам’ятаємо, 
необхідність диференціації відповідальності за розглядувані 
делікти не пояснюється і в супровідних документах до законо-
проєкту від 17 жовтня 2019 р., в яких, зокрема, відсутнє будь-
яке обґрунтування підвищеної суспільної небезпеки посягань 
на енергетичний ринок.

Врешті-решт на відсутність відмінності саме у характері 
суспільної небезпеки вказує і фактично ідентичне формулю-
вання диспозицій, з одного боку, статей 222-1 та 222-2 КК, а 
з іншого – статей 232-1 та 232-3 КК, яке зайвий раз засвідчує, 
що йдеться про близькі за змістом діяння, які, проте, вчиня-
ються в різних сферах.

У зв’язку з усіма наведеними вище положеннями вини-
кає логічне питання про те, а якими ж саме мотивами керу-
вався законодавець, встановлюючи за діяння, котрим прита-
манний подібний характер та ступінь суспільної небезпеки, 
покарання, які за своєю суворістю відрізняються в 7–12 разів  
у статтях 222-1 та 222-2 КК та в 10–40 (!!!) разів у стат-
тях 232-1 та 232-3 КК (у ч. 1 ст. 232-1 КК передбачено основне 
покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 4 тис. НМДГ, 
тоді як у ч. 1 ст. 232-3 КК – штраф у розмірі від 40 тис. до 
50 тис. НМДГ).

З іншого боку, порівняльний аналіз відповідних санкцій не 
залишає сумнівів стосовно прагнення вітчизняних парламента-
ріїв посилити кримінальну відповідальність саме за вчинення 
правопорушень у сфері функціонування енергетичному ринку, 
яке, здавалося б, і було втілено Законом від 19 червня 2020 р. 
(відповідь на друге із поставлених вище питань про правові 
наслідки аналізованих змін) якраз таки за допомогою згада-
них істотно суворіших санкцій, передбачених саме у статтях 
222-2 та 232-3 КК.

Однак, подібно до описаної в юридичній літературі ситуації 
зі спеціальною ст. 218-1 та загальною ст. 219 КК [6, с. 84–86], 
такий, на перший погляд, безспірний висновок не враховує 
важливої деталі – показників криміноутворюючих ознак від-
повідних складів к. пр. Аналіз приміток статей 222-1, 222-22 
та 232-1 КК засвідчує: якщо кримінальна відповідальність за 
«звичайні» маніпулювання на організованих ринках та неза-
конне використання інсайдерської інформації пов’язується із 
сумою, яка в 500 і більше разів перевищує НМДГ (незаконне 
отримання цієї суми, завдання таких збитків тощо), то мані-
пулювання на енергетичному ринку та незаконне використання 
інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продук-
тів – із сумою, яка в 30 тис. і більше разів перевищує НМДГ, 
тобто є в 60 (!!!) разів більшою за попередню. А якщо ми, 
наприклад, порівняємо передбачені у статтях 222-1 та 222-2 
КК показники «тяжких наслідків», то побачимо, що в останній 
вони є вже у 180 (!!!) разів вищими (180 тис. НМДГ та 1 тис. 
НМДГ, відповідно). Виходить, що санкції розглядуваних норм 
відображають суспільну небезпеку не стільки відповідних кри-
мінально протиправних діянь, скільки їхніх наслідків.

Проведений аналіз дозволяє дійти доволі парадоксаль-
ного висновку: з одного боку, ухвалення Закону від 19 червня 
2020 р. призвело до істотного посилення відповідальності за 
відповідні посягання у сфері функціонування енергетичного 
ринку, за вчинення яких передбачено санкції, що є в 7–40 разів 
суворішими, аніж санкції, встановлені за скоєння аналогічних 
«звичайних» (не пов’язаних з енергетичним ринком) діянь; але 

2  До аналізу цієї приміти ми повернемося далі.
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з іншого – наслідком набрання чинності аналізованим Законом 
стало й те, що маніпулювання на енергетичному ринку та неза-
конне використання інсайдерської інформації щодо оптових 
енергетичних продуктів, яке пов’язане з показниками на суму 
від 500 до 30 тис. НМДГ, взагалі перестало визнаватися кри-
мінально протиправним і може бути кваліфіковано лише за 
статтями 163-18 та 163-19 КУпАП, хоча раніше, до прийняття 
розглядуваного Закону, такі дії мали б кваліфікуватися за стат-
тями 222-1 та 232-1 КК.

Як бачимо, результатом ухвалення Закону від 19 червня 2020 р. 
стало не лише посилення відповідальності, а й паралельна декри-
міналізація значного масиву порушень у сфері функціонування 
енергетичного ринку. Інша справа, що знову ж таки з абсолютно 
незрозумілих міркувань у згаданих вище нормах КУпАП наразі 
передбачені в рази суворіші санкції, ніж передбачені у відповід-
них загальних нормах КК. Як наслідок, ми отримали без перебіль-
шення неприпустиму ситуацію, коли кримінально каране діяння, 
наприклад незаконне використання «звичайної» інсайдерської 
інформації, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 232-1 КК), 
карається штрафом у розмірі від 5 тис. до 8 тис. НМДГ (основне 
покарання), тоді як, скажімо, аналогічні діяння, але вчинені щодо 
оптових енергетичних продуктів, що спричинили шкоду в розмірі 
лише 2 НМДГ, тобто в п’ятсот разів меншу, визнаються адміні-
стративним деліктом, за скоєння якого, проте, передбачено пока-
рання у виді штрафу від 10 тис. до 15 тис. НМДГ, тобто у два рази 
суворіше, ніж за вчинення к. пр., яке, нагадаємо, призвело до бага-
томільйонних збитків.

До речі, зазначимо і те, що зміст пунктів 1, 2 та 3 примітки 
ст. 222-2 КК, в яких закріплюються розміри відповідної знач-
ної шкоди (розміру) та тяжких наслідків (вже традиційно від-
шукати відповідні пояснення щодо закріплення передбачених 
величин у супровідних документах, пов’язаних з ухваленням 
Закону від 19 червня 2020 р., не вдалося), – типовий прояв при-
таманної розділу VII фундаментальної проблеми, яку можна 
позначити як довільність і відсутність уніфікації показників, 
що характеризують суспільно небезпечні наслідки і предмети 
к. пр. у сфері господарської діяльності.

Однак окреслена проблема «довільності» передбачених 
приміткою ст. 222-2 КК показників відверто тьмяніє перед 
іншою анонсованою вище проблемою цієї примітки. Йдеться 
про те, що, зважаючи на подібний об’єкт кримінально-право-
вої охорони (насамперед) та появу внаслідок ухвалення одного 
Закону від 19 червня 2020 р., у цій примітці законодавець вирі-
шив закріпити відповідні криміноутворюючі ознаки суб’єкта 
не лише маніпулювання на енергетичному ринку (ст. 222-2 
КК), але й незаконного використання інсайдерської інформації 
щодо оптових енергетичних продуктів (ст. 232-3 КК). Водно-
час через неприпустиму та не маючу жодних пояснень і випра-
вдань неуважність такі доволі логічні прагнення вітчизняних 
парламентаріїв у підсумку були абсолютно деформовані, адже 
насправді в наявній наразі примітці ст. 222-2 КК йдеться про 
згадані ознаки к. пр., передбачених ст. 222-2 та… ст. 232-2 
(«Приховування інформації про діяльність емітента»), а не 
ст. 232-3 КК3. Результатом такої недбалості стало те, що, керую-
чись буквальним тлумаченням кримінального закону, ми маємо 
визнавати, що сьогодні:

3  Зазначимо, що первинною редакцією законопроєкту від 17 жовтня 2019 р. від-
повідальність за діяння, наразі описані у ст. 232-3 КК, пропонувалося встановити саме 
у ст. 232-2 КК. Виходить, що про те, що на той час ст. 232-2 вже існувала, розробники 
відповідного законопроєкту просто забули!

1) показник передбаченого ст. 232-2 КК «значного роз-
міру» одночасно визначений двома нормами: приміткою власне 
ст. 232-2 КК, в якій він встановлюється на рівні 500 і більше 
НМДГ, та приміткою ст. 222-2 КК, в якій, як ми пам’ятаємо, 
вже йдеться про показник, який є в 60 разів вищим за поперед-
ній, – 30 тис. НМДГ. І якщо брати до уваги принцип «закон піз-
ніший має перевагу над давнішим» (lex posterior derogat priori), 
то виходить, що у разі інкримінування ст. 232-2 КК значним має 
визнаватися розмір, який перевищує НМДГ не в 500, а в 30 тис. 
і більше разів. Єдине, що здатне «врятувати» від такої кваліфі-
кації, може бути врахування у разі застосування ст. 232-2 КК 
іншого принципу – «закон загальний пізніший не має переваги 
над спеціальним давнішим» (lex posterior generalis non derogat 
priori speciali). До речі, аналогічна ситуація склалась і з тлума-
ченням ознак суб’єкта к. пр., передбаченого ст. 232-2 КК;

2) у ст. 222-2 КК визначено розміри «значної шкоди» 
та «тяжких наслідків» як ознаки складу к. пр., передбаченого 
ст. 232-2 КК, в якій ці ознаки взагалі відсутні;

3) передбачені ст. 232-3 КК криміноутворюючі (як і ква-
ліфікуючі) ознаки, незважаючи на перше враження стосовно 
того, що вони законодавчо закріплені у примітці ст. 222-2 КК, 
насправді є оцінними, а посилання при їхньому встановленні 
на згадану примітку може бути пояснено хіба що застосуван-
ням логічного, але аж ніяк не буквального методу тлумачення 
кримінального закону.

Завершуючи відповідний аналіз, не можемо не відзначити 
і того, що в досліджуваних кримінально-правових новелах, 
як, до речі, і в загальних статтях 222-1 та 232-1 КК, знайшов 
продовження дивний законодавчий підхід, коли криміналізова-
ними є діяння (частини перші), які призвели не лише до заподі-
яння «значної шкоди», але й отримання незаконного прибутку 
або уникнення збитку у «значному розмірі», показники якого 
розкриваються у відповідних примітках, тоді як диференці-
ація кримінальної відповідальності пов’язується виключно 
з настанням «тяжких наслідків». Така ситуація неминуче при-
зводить до постановки логічного питання, на яке, однак, доволі 
важко знайти логічну відповідь: а чому ж тоді кримінальна 
відповідальність за розглядувані діяння не диференціюється 
і залежно від розміру (наприклад, великого чи особливо вели-
кого) незаконно отриманого прибутку або збитку, якого вдалося 
уникнути, які, вочевидь, не охоплюються поняттям згаданих 
«тяжких наслідків», що стосуються саме і лише шкоди, яка 
у відповідних частинах перших описана як «значна».

Висновки. Отже, зважаючи на аргументи, представ-
лені у статті, ми дійшли висновку про те, що під час ухва-
лення Закону від 19 червня 2020 р. у частині доповнення КК 
новими статтями 222-2 та 232-3 були допущені фактично всі ті 
помилки, які останніми роками супроводжують правотворчість 
щодо оновлення розділу VІІ:

1) це і невиправдане та жодним чином не пояс-
нене доповнення його черговими спеціальними нормами 
(статті 222-2 та 232-3 КК);

2) це й абсолютна довільність передбачених у відповідних 
нормах, зокрема у примітці ст. 222-2 КК, криміноутворюючих 
та кваліфікуючих показників;

3) це і деформація очевидних намірів парламентаріїв, 
коли внаслідок непродуманості розглядуваних змін прий-
няття Закону від 19 червня 2020 р. призвело не лише до поси-
лення відповідальності, а й до паралельної декриміналізації  
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значного масиву порушень у сфері функціонування енергетич-
ного ринку;

4) ну і, нарешті, це неприпустима при прийнятті будь-якого 
нормативно-правового акта, не кажучи вже про закон про кримі-
нальну відповідальність, елементарна неуважність, а точніше – 
недбалість, результатом якої стало те, що в примітці ст. 222-2 
КК були описані відповідні ознаки складів к. пр., передбаче-
них не статтями 222-2 та 232-3, а статтями 222-2 та 232-2 КК, 
з усіма випливаючими і детально описаними у представленій 
роботі правовими наслідками.

З урахуванням цього вважаємо, що статті 222-2 та 232-3 КК, 
принаймні в тому вигляді, в якому вони існують наразі, мають 
бути виключені із системи розділу VІІ, а зусилля парламента-
ріїв та науковців мають бути спрямовані на усунення недоліків 
відповідних загальних норм, через наявність яких вони наразі 
залишаються «мертвими».
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Movchan R., Parfenyuk I. Supplementing the Criminal 
Code of Ukraine with Articles 222-2 and 232-3: Critical 
Analysis of the Legislative Decision

Summary. The article is devoted to a critical analysis 
of the decision of the Verkhovna Rada of Ukraine to 

supplement the Criminal Code of Ukraine with new  
articles 222-2 and 232-3, based on the results of which a  
scientific conclusion was made about their validity, 
and the prospects for the development of criminal law in 
the relevant area were determined.

In particular, taking into account the arguments presented 
in the article, it was proved that when the Law of June 19, 
2020 No. 738-IX “On Amending Certain Legislative Acts 
of Ukraine on the Simplification of Attraction of Investments 
and the Introduction of New Financial Instruments” of the Code 
of Ukraine, the new Articles 222-2 and 232-3 made virtually 
all the mistakes that have accompanied lawmaking in recent 
years regarding the updating of Section VII of the Special 
Part “Criminal Offenses in the Sphere of Economic Activity”, 
namely:

1) unjustified and unexplained addition to it with regular 
special norms (Articles 222-2 and 232-3 of the Criminal Code 
of Ukraine);

2) the absolute arbitrariness provided for in the relevant 
rules, in particular, in the footnote of Art. 222-2 of the Criminal 
Code of Ukraine, crime-generating and qualifying indicators;

3) deformation of the obvious intentions of parlia- 
mentarians, when, due to the ill-considered amendments under 
consideration, the adoption of the Law of June 19, 2020 led 
not only to increased responsibility, but also to the parallel 
decriminalization of a significant array of violations in the field 
of the energy market;

4) inadmissible in the adoption of any normative legal 
act, not to mention the law on criminal liability, elementary 
inattention, or rather, negligence, which resulted in 
the fact that in the footnote of Art. 222-2 of the Criminal Code 
of Ukraine, the corresponding signs of criminal offenses were 
described, provided not by Articles 222-2 and 232-3, but by  
Articles 222-2 and 232-2 of the Criminal Code of Ukraine, 
with all the ensuing and detailed legal consequences described 
in the presented work.

Taking this into account, a general conclusion was made 
that Articles 222-2 and 232-3 of the Criminal Code of Ukraine, 
at least in the form in which they exist now, should be excluded 
from the system of the current domestic criminal legislation, 
and the efforts of parliamentarians and scientists should be 
aimed at eliminating the shortcomings of the relevant general 
rules, because of the presence of which they remain “dead”.

Key words: manipulation, illegal use, insider information, 
energy market, criminal offense, criminal liability.
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РОЛЬ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АДАПТАЦІЇ  
У ЗАПОБІГАННІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  

(ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА  
ТА ДЕЯКІ КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)

Анотація. У статті досліджено проблематику сучас-
ного стану національної системи постпенітенціарної 
(соціальної) адаптації осіб, звільнених з установ вико-
нання покарань. Визначено роль та місце соціальної 
(постпенітенціарної) адаптації в процесі ресоціаліза-
ції осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення 
волі на певний строк та обмеження волі, що являє собою 
систему заходів профілактики рецидивної злочинності 
й має велике значення для безпеки суспільства. Розглянуто 
зміни у національному кримінальному та кримінально-ви-
конавчому законодавстві зі впровадженням міжнародних 
стандартів, що відбулися за часи незалежності України. 
Визначено суб’єктів, що надають допомогу звільненим 
особам шляхом вжиття комплексу правових, економічних, 
організаційних, психологічних, соціальних та інших захо-
дів і надання послуг, спрямованих на соціальну (постпе-
нітенціарну) адаптацію таких осіб, яких поділено на такі 
два види: суб’єкти соціального патронажу та суб’єкт про-
бації. Досліджено питання функціонування та взаємодії 
суб’єктів соціального патронажу й фінансування сфери 
соціального патронажу. Визначено, що основний тягар із 
фінансування центрів соціальної адаптації та соціального 
патронажу осіб, звільнених з установ виконання покарань, 
покладається на місцеві бюджети, що в період економіч-
ної кризи та пандемії обумовлює недофінансування цієї 
важливої сфери, ефективне функціонування якої дає змогу 
усувати криміногенні чинники, що породжують реци-
дивну злочинність. Розглянуто передбачені національним 
законодавством додаткові джерела фінансування центрів 
соціальної адаптації та шляхи збільшення додаткового 
фінансування центрів соціальної адаптації. Розглянуто 
питання надання особам, що звільняються з установ вико-
нання покарань, допомоги, в тому числі грошової (під-
стави, порядок та обсяг) за рахунок коштів Державного 
бюджету України.

На підставі проведеного аналізу норм національного 
законодавства, монографічної літератури та практики 
у сфері соціальної адаптації Німеччини та Польщі сфор-
мульовано пропозиції щодо удосконалення національного 
законодавства, створення фондів соціальної адаптації, 
формування сприятливих умов для підприємств, установ, 

організацій різних форм власності, що працюють (нада-
ють послуги) у сфері соціальної адаптації осіб, звільнених 
з установ виконання покарань, а також для роботодавців 
таких осіб.

Ключові слова: постпенітенціарна адаптація, ресоці-
алізація, рецидивна злочинність, попередження рецидив-
ної злочинності, соціальний патронаж, пробація, установа 
виконання покарань.

Постановка проблеми та актуальність теми дослі-
дження. Питання ресоціалізації осіб, звільнених з установ 
виконання покарань, є одним із найважливіших питань для 
багатьох країн світу, зокрема для України. Однією зі складо-
вих частин процесу ресоціалізації особи, що відбула покарання 
в місцях позбавлення та обмеження волі, є постпенітенціарна 
адаптація. Науковці відзначають, що у містах майже кожен тре-
тій звільнений із місць позбавлення волі знову вчиняє злочин 
у період активної адаптації, тобто протягом першого року після 
звільнення з місць позбавлення волі [1, с. 102]. Зазначене свід-
чить про те, що процес постпенітенціарної адаптації є вкрай 
важливим для ресоціалізації осіб, що звільнилися з установ 
виконання покарань, й, відповідно, для запобігання рецидивній 
злочинності та безпеки суспільства загалом, тому дослідження 
проблем постпенітенціарної адаптації осіб, звільнених з уста-
нов виконання покарань, завжди було і залишається вельми 
актуальним.

Метою статті є визначення ролі постпенітенціарної адап-
тації у запобіганні рецидивній злочинності; визначення про-
блем постпенітенціарної адаптації та ресоціалізації осіб, які 
відбули покарання в установах виконання покарань; форму-
лювання пропозицій з удосконалення нормативно-правового 
регулювання постпенітенціарної адаптації з урахуванням пере-
дового досвіду інших країн світу у цій сфері.

Стан дослідження. Проблематику реоціалізації та постпе-
нітенціарної адаптації у попередженні рецидивної злочинно-
сті досліджували Ю.М. Антонян, С.П. Бузинова, К.В. Дейнега, 
О.М. Джужа, В.Є. Емінов, А.П. Закалюк, Ю.М. Закревська, 
А.Ф. Зелінський, В.В. Голіна, О.В. Козаченко, В.Н. Кудрявцев,  
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А.І. Розенцвайг, А.Х. Степанюк, О.В. Таволжанський, 
В.І. Шакун. Однак проблеми ресоціалізації і постпенітенціар-
ної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань, як 
одного із засобів запобігання рецидивній злочинності в сучас-
них умовах, залишають відкритою цю тематику для подальших 
наукових досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. За часи неза-
лежності України відбулися значні зміни у кримінальному 
та кримінально-виконавчому законодавстві України, низка 
норм міжнародних конвенцій, що встановлюють міжнародні 
стандарти у сфері виконання покарань і поводження із засудже-
ними нині стали нормами національного законодавства. З при-
йняттям Кримінального кодексу України 2001 р. було змінено 
систему покарань і розширено базу покарань, альтернативних 
позбавленню волі, змінилася судова практика щодо застосу-
вання альтернативних позбавленню волі покарань. У 2004 р. 
з прийняттям Кримінального-виконавчого кодексу України замі-
нено Виправно-трудовий кодекс УРСР 1970 р., визначено прин-
ципи кримінально-виконавчого права (ст. 5 КВК), що відпо-
відають сучасним міжнародним стандартам та окреслюють 
політику держави у сфері виконання кримінальних покарань, 
механізм реалізації яких передбачений нормами кримінально-
виконавчого законодавства (статус засуджених, система орга-
нів та установ виконання покарань, розподіл засуджених тощо). 
Важливим кроком на шляху реформування системи виконання 
покарань стало прийняття у 2015 р. ЗУ «Про пробацію», яким 
запроваджено новий для нашої країни інститут пробації, вдо-
сконалено вже наявні механізми виконання альтернативних 
позбавленню волі видів покарань і запроваджено досудову, 
пенітенціарну та наглядову пробацію. Завдяки цьому частина 
криміногенних чинників у місцях позбавлення волі сьогодні 
частково нівельована. Крім того, ЗУ «Про соціальну адаптацію 
осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк» 2011 р. передба-
чено систему заходів та суб’єктів, що здійснюють соціальний 
патронаж (залучені до процесу соціальної адаптації звільнених 
з установ виконання покарань осіб). Однак проблема ресоці-
алізації осіб, які звільнилися з установ виконання покарань, 
зокрема їх соціальної адаптації, залишається гострою.

В.В. Голіна визначає ресоціалізацію як процес виправлення 
засуджених, формування у них законослухняної поведінки, 
стимулювання особи на вироблення таких життєвих настанов, 
які відповідають соціальним нормам [2, с. 192]. С.П. Бузінова 
звертає увагу на те, що «виняткове місце у запобіганні реци-
дивної злочинності посідають заходи постпенітенціарної адап-
тації, вжиття яких здійснюється після виходу засудженого на 
волю» [3, с. 232]. На думку С.М. Школи, «соціальна адапта-
ція звільнених від відбування покарання є завершальним ета-
пом ресоціалізації зазначеної категорії осіб» [4, с. 265]. Отже, 
соціальна адаптація осіб, звільнених з установ виконання пока-
рань, є однією з найважливіших складових частин процесу 
ресоціалізації.

За національним законодавством, соціальна адаптація – це 
процес засвоєння звільненими особами соціального досвіду 
задля повернення їх до самостійного загальноприйнятого 
соціально-нормативного життя в суспільстві [6]. С.М. Школа 
вважає, що «соціальна адаптація – це процес пристосування 
звільнених осіб до умов соціального середовища за допомогою 
комплексу правових, економічних, організаційних, соціаль-

но-психологічних та інших заходів, які здійснюються уповно-
важеними на це органами, організаціями та установами задля 
захисту їх прав та інтересів» [4, с. 270].

Закордонний досвід свідчить про те, що соціальна адап-
тація відбувається більш ефективно, якщо засуджені відбува-
ють покарання в установах виконання покарань в умовах, де 
вони «почуваються людьми», де їм на належному рівні нада-
ється психологічна підтримка, де з ними проводиться соціаль-
но-виховна робота, надається можливість навчатися, отримати 
витребувану у суспільстві професію. Все це сприяє подаль-
шому працевлаштуванню звільненої особи та її успішній 
постпенітенціарній адаптації. На це звертають увагу українські 
науковці, зокрема І.М. Яковець, К.О. Автухов, О.В. Таволжан-
ський [5, с. 126–162].

ЗУ «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи від-
були покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 
певний строк» [6] передбачає допомогу (соціальний патронаж) 
особам, які звернулися до суб’єктів соціального патронажу 
протягом шести місяців після звільнення з установ виконання 
покарань (ч. 2 ст. 2). Соціальний патронаж проводиться шля-
хом вжиття комплексу правових, економічних, організаційних, 
психологічних, соціальних та інших заходів, зокрема надання 
послуг, спрямованих на соціальну адаптацію таких осіб.  
До суб’єктів соціального патронажу Розділом ІІІ наведеного 
Закону віднесено центральні органи виконавчої влади (ст. 15) 
та місцеві органи виконавчої влади (ст. 16), окремо виділено 
таких суб’єктів соціального патронажу, як Державна служба 
зайнятості (ст. 17); уповноважені органи, що проводять соці-
альну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, щодо здійснення 
соціального патронажу (ст. 18); Національна поліція (ст. 19); 
Державна міграційна служба (ст. 20); Міністерство охорони 
здоров’я (ст. 21), а також підприємства, установи, організації, 
які не є у державній власності, об’єднання громадян та фізич-
них осіб (ст. 22) [6].

Крім того, одним із суб’єктів соціальної (постпенітен-
ціарної) адаптації є орган пробації. Відповідно до ч. 1 ст. 11 
ЗУ «Про пробацію» [7], серед інших напрямів роботи органу 
пробації велике значення для ресоціалізації звільнених з уста-
нов виконання покарань осіб має пенітенціарна пробація (під-
готовка осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення 
задля трудового і побутового влаштування таких осіб після 
звільнення за вибраним ними місцем проживання), а також 
наглядова пробація (вжиття наглядових та соціально-вихов-
них заходів щодо осіб, звільнених від відбування покарання 
з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагіт-
них жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років). Під 
час виконання цих функцій орган пробації взаємодіє з устано-
вами виконання покарань стосовно підготовки осіб до звіль-
нення, а також фактично виступає органом, що у випадках, 
передбачених законодавством, організовує та координує залу-
чення до процесу постпенітенціарної адаптації інших суб’єк-
тів соціального патронажу. В рамках роботи органів пробації 
сьогодні затверджені та реалізуються пробаційні програми 
«Формування життєвих навичок» для повнолітніх та непов-
нолітніх суб’єктів пробації, «Зміна кримінального мислення», 
«Подолання агресивної поведінки» тощо. Спільною метою цих 
програм є досягнення позитивних змін у поведінці суб’єктів 
пробації. Згідно з ч. 4 ст. 10 ЗУ «Про пробацію», до реалізації  
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пробаційної програми залучаються установи та організації 
всіх форм власності, об’єднання громадян, окремі громадяни, 
що надають послуги, необхідні для реалізації пробаційних 
програм [6], тобто фактично орган пробації складає, корегує 
та координує індивідуальні пробаційні програми і у взаємодії із 
суб’єктами соціального патронажу вживає заходів наглядового 
й соціально-виховного характеру.

Так, доходимо висновку, що в Україні є два види суб’єк-
тів соціальної (постпенітенціарної) адаптації, а саме суб’єкти 
соціального патронажу та пробації. Водночас слід звернути 
увагу на те, що норми наведених законів законодавцем не 
узгоджені, зокрема, це стосується термінології, що застосову-
ється законодавцем. Крім того, в ЗУ «Про соціальну адаптацію 
осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк» серед суб’єктів 
соціальної адаптації орган пробації не згадується.

Говорячи про попередження рецидиву та виправлення 
особи, яка відбула покарання у вигляді позбавлення або обме-
ження волі, ми зазначаємо, що ця робота складається з декіль-
кох важливих взаємопов’язаних напрямів, що можуть підви-
щити ефективність постпенітенціарної адаптації особи, таких 
як усунення криміногенних чинників соціального характеру 
у житті особи, кількість яких під час відбування покарання 
та після звільнення у більшості випадків зростає; виховна 
робота та психологічна підтримка фахівцями, що мають дос-
від роботи зі звільненими з місць позбавлення волі особами; 
корегування антисоціальних установ, прищеплення цінностей 
і норм моралі, прийнятих у суспільстві, замість тієї антисоці-
альної системи світогляду, яка утворилась у особи, та підви-
щення рівня культури.

Водночас кількість криміногенних чинників збільшується 
не лише під час відбування покарання у вигляді позбавлення 
та обмеження волі, але й після звільнення особи з установ вико-
нання покарань. Зазначене обумовлено тим, що засуджений, 
відбуваючи покарання в місцях позбавлення чи обмеження волі, 
потрапляє у середовище, в якому він може не тільки втратити 
наявні соціально корисні зв’язки, але й піддатись впливу асо-
ціального середовища, кримінальної субкультури, налагодити 
зв’язки з іншими засудженими, що не мають наміру ставати на 
шлях виправлення, що не сприяє виправленню засудженого, 
тому досить часто особи, які звільнилися з місць позбавлення 
волі, втратили соціально корисні зв’язки з рідними, не мають 
житла, мають проблеми з працевлаштуванням, іноді не мають 
навіть початкової професійної освіти, мають певний вид залеж-
ності (наркоманія, токсикоманія, алкоголізм).

Нині система постпенітенціарної адаптації має низку про-
блем, що заважають її успішному функціонуванню, головною 
з яких є проблема фінансування цієї сфери. Так, Бюджетним 
кодексом України передбачено, що центри соціальної адаптації 
осіб, звільнених з установ виконання покарань, віднесено до 
видатків місцевих бюджетів (п. «г» ч. 1 ст. 94). Однак в умовах 
економічної кризи та пандемії більшість місцевих бюджетів 
не має достатньо коштів для фінансування соціальної сфери, 
зокрема постпенітенціарної адаптації. Додаткове фінансування 
соціального патронажу здійснюється за рахунок залучених 
на добровільних засадах коштів підприємств, установ, орга-
нізацій, які не перебувають у державній власності, об’єднань 
громадян та фізичних осіб [6]. Відповідно до п. 7.3 Типового 
положення про центр соціальної адаптації звільнених осіб, 

затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної полі-
тики України від 14 лютого 2006 р. № 31, у Центрі для органі-
зації трудового виховання і забезпечення клієнтів продуктами 
харчування власного виробництва можуть створюватися під-
собні господарства, різноманітні промислові міні-виробни-
цтва, багатопрофільні майстерні, цехи, дільниці з необхідним 
інвентарем, обладнанням, транспортом та іншими засобами 
сільськогосподарського виробництва [8]. Однак доходи таких 
виробництв, як правило, є невеликими, тому не дають змогу 
центрам функціонувати автономно. Зароблені кошти, як пра-
вило, спрямовуються на безоплатне харчування звільнених 
з установ відбування покарання осіб (клієнтів), які залучаються 
до трудових процесів центру соціальної адаптації.

Аналіз норм національного законодавства свідчить про 
те, що основний тягар фінансування соціального патронажу 
звільнених з установ виконання покарання осіб покладається 
на місцеві бюджети. Аналіз інформації про центри соціальної 
адаптації, що сьогодні функціонують в Україні, дає змогу дійти 
висновку про те, що додатковими джерелами їх фінансування 
є волонтерська допомога, власні міні-виробництва та фермер-
ські господарства. Слід зазначити, що сьогодні такі центри 
мають вкрай нестабільні джерела фінансування й постійно 
перебувають на межі припинення свого існування через брак 
коштів, тому з огляду на недостатнє фінансування з місцевих 
бюджетів сьогодні необхідно знаходити інші джерела фінан-
сування, що можуть полягати у варіаціях різних напрямів, 
з яких можна виокремити волонтерську діяльність; створення 
при центрах соціальної адаптації виробництв та фермерських 
господарств, що стали б не тільки першим місцем роботи 
звільненої особи, але й джерелом фінансування цих центрів; 
залучення коштів благодійних фондів, релігійних організа-
цій; активну взаємодію з органами місцевого самоврядування. 
Важливим напрямом роботи із залучення фінансової допомоги 
на нужди центрів соціальної адаптації є налагодження спів-
праці з провідними міжнародними благодійними організаці-
ями, а ефективне управління виробництвами (фермерськими 
господарствами) при центрах, їх орієнтація на потреби ринку 
та налагодження збуту продукції сприятимуть досягненню 
доволі високого рівня фінансування й розвитку.

Як зазначає А.І. Розенцвайг, у Німеччині існує ціла низка 
громадських і релігійних організацій, які активно сприяють 
соціальній адаптації осіб, які звільнені з місць позбавлення 
волі; ця допомога виявляється у забезпеченні житлом, вжитті 
заходів із психологічної адаптації, навчанні різним спеціаль-
ностям і працевлаштуванні [9, с. 120]. Отже, для ефективного 
функціонування механізму постпенітенціарної адаптації необ-
хідні активна участь суспільства, взаємодія органів соціаль-
ного патронажу й пробації з іншими органами публічної влади 
та підприємствами, установами та організаціями незалежно від 
форми власності.

За останні десятиліття релігійні та громадські організації, 
що виконують функції з ресоціалізації осіб, звільнених з уста-
нов виконання покарань, з’явилися в Україні. Загалом їх слід 
поділити на дві групи, такі як філії міжнародних благодійних 
організацій, які функціонують на території України (“Caritas”, 
“ICRC” тощо) та локальні організації, що функціонують на 
всій території чи здебільшого в окремих регіонах, областях, 
районах, містах. Однією з основних проблем розвитку подіб-
них проєктів в Україні є проблема з джерелами фінансування, 
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підтримкою з боку держави та органів місцевого самовряду-
вання. На жаль, сьогодні спостерігається негативна тенденція 
розвитку цього напряму роботи, оскільки пандемія гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричинена коронавірусом 
SARS-CoV-2, привела до зменшення надходжень коштів від 
іноземних благодійних організацій у їх філії на території Укра-
їни, припинення функціонування багатьох соціальних програм, 
в тому числі програм ресоціалізації колишніх в’язнів. Панде-
мія також вплинула на функціонування місцевих благодійних 
організацій, оскільки нині кошти здебільшого спрямовуються 
на протидію поширенню інфекційної хвороби, тоді як інші 
напрями діяльності відходять на другий план.

Важливу роль у стимулюванні розвитку об’єднань гро-
мадян, релігійних організацій, що займаються питанням 
постпенітенціарної адаптації, а також долученні до цього 
процесу різних верств населення відіграє держава. Створення 
сприятливих умов функціонування підприємств, установ, 
організацій, що даватимуть змогу працевлаштовувати осіб, 
які звільнені з установ виконання покарань, сприяти їх нав-
чанню та встановленню стійкої системи світогляду, яка орієн-
тована на загальносуспільні принципи й цінності, – це один 
із напрямів реалізації державою своїх основних функцій. 
Так, Т.О. Міхайліна та С.С. Опалюк пропонують установити 
податкові та інші економічні преференції для юридичних осіб, 
а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльно-
сті, які погоджуються на працевлаштування осіб, звільнених 
із місць позбавлення волі [10, с. 280]. Подібні дії потрібно 
також підкріплювати роботою, що спрямована проти стиг-
матизації цієї категорії осіб, а також поясненням суспільної 
користі у сприянні соціальній адаптації. Також можливе впро-
вадження певної програми допомоги для благодійних органі-
зацій із боку органів місцевого самоврядування, органів вико-
навчої влади; ця програма взаємодії може стосуватись певних 
пільг на комунальні платежі, виділення земельних ділянок чи 
жилих будинків, приміщень для створення центрів соціальної 
адаптації, спеціальних гуртожитків тощо.

Однією з проблем осіб, що звільнилися з установ вико-
нання покарань, досить часто є відсутність коштів на першочер-
гові потреби. Статтею 157 Кримінально-виконавчого кодексу 
України передбачено надання допомоги особам, звільненим 
з місць відбування покарання. Так, згідно зі ст. 157 КВК Укра-
їни, такі особи «забезпечуються безоплатним проїздом до місця 
проживання або роботи в межах України. У разі відсутності 
необхідного за сезоном одягу, взуття і коштів на їх придбання 
особи, звільнені від відбування покарання, забезпечуються 
одягом і взуттям безоплатно. Одноразова грошова допомога 
надається за рахунок коштів Державного бюджету України 
у порядку, встановленому Міністерством юстиції України» [11]. 
Аналіз пп. пп. 2.1, 2.2 «Порядку та умов надання одноразової 
грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування 
покарання», який затверджено Наказом Мін’юсту України від 
12 березня 2012 р. № 394/5 [12], свідчить про те, що однора-
зову грошову допомогу може отримати лише певна категорія 
осіб, які звільняються з установ відбування покарань (якщо 
на особовому рахунку відсутні грошові кошти або їх залишок 
менший однієї норми добових витрат, що відшкодовуються від-
рядженим у межах України, і якщо ця особа звернулася з від-
повідною заявою), а обсяг такої допомоги є доволі обмеженим. 
Отже, в разі форс-мажорних обставин недостатність (відсут-

ність) коштів на елементарні першочергові потреби (їжу, одяг, 
ночівлю тощо) часто обумовлює рецидив корисливих злочи-
нів осіб, що звільнилися з установ виконання покарань. Деякі 
країни Європи розв’язують цю проблему шляхом створення 
спеціальних фондів. Як зазначає Ю.М. Закревська, у Німеччині 
із заробітної плати ув’язнених відраховується певний відсоток 
коштів до накопичення суми, що повинна бути достатньою 
для утримання звільненого та осіб, які перебувають у нього на 
утриманні (неповнолітні діти, непрацездатні батьки тощо), про-
тягом чотирьох тижнів [13, с. 38]. Такі фонди вже доволі три-
валий час існують у інших країнах світу. Так, Ю.В. Андрєєва 
у своїй дисертації, що присвячена питанню постпенітенціарної 
адаптації осіб, що були засуджені до позбавлення волі, наводить 
приклад Польщі, в якій функціонує фонд постпенітенціарної 
допомоги (FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOSCI), який також фор-
мується з обов’язкових відрахувань від заробітної плати засу-
джених [14, с. 16]. Подібні фонди не тільки надають одноразову 
грошову допомогу звільненим особам, але й сприяють розвитку 
різних суб’єктів соціального патронажу, створенню позитивних 
умов для ресоціалізації. Однак створення фондів на зразок тих, 
що функціонують у Німеччині та Польщі, допомогло б частково 
вплинути на цю проблему й забезпечити осіб, які звільнилися 
з місць позбавлення та обмеження волі, мінімальними кош-
тами на певний час. Цих коштів повинно вистачити не тільки 
на проїзд до свого місця проживання (у разі його відсутності – 
до спеціальних центрів чи гуртожитків), але й на задоволення 
першочергових потреб до працевлаштування або звернення до 
відповідних органів соціального патронажу, що мають забезпе-
чити задоволення цих потреб до працевлаштування.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що процес соціаль-
ної адаптації є вкрай важливою ланкою у механізмі запобігання 
рецидивній злочинності. Наведений стислий огляд актуальних 
проблем постпенітенціарної адаптації показує, що для її ефек-
тивного функціонування потрібні зміни як на законодавчому 
рівні, так і на рівні функціонування об’єднань громадян, а 
також у фінансуванні цієї важливої сфери забезпечення сус-
пільної безпеки. Аналіз провідного іноземного досвіду у сфері 
постпенітенціарної адаптації та монографічної літератури дав 
змогу виділити низку напрямів удосконалення сфери постпені-
тенціарної адаптації осіб, що звільнилися з установ виконання 
покарань. По-перше, необхідним є законодавче узгодження 
норм ЗУ «Про пробацію» та ЗУ «Про соціальну адаптацію осіб, 
які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк». По-друге, слід впровадити 
на законодавчому рівні сприятливі (стимулюючі) умови з боку 
держави, органів місцевого самоврядування для роботодавців, 
що приймають на роботу осіб, звільнених з установ відбування 
покарань, що сприятиме працевлаштуванню таких осіб, а також 
об’єднань громадян, та релігійних організацій, що працюють 
у сфері постпенітенціарної адаптації. По-третє, враховуючи 
досвід Німеччини та Польщі, доцільним вважаємо створення 
фонду соціальної адаптації, кошти якого мають виділялися 
кожній особі після звільнення на покриття витрат на проїзд 
до місця проживання та на певний час до працевлаштування 
чи звернення до відповідних органів соціального патронажу. 
По-четверте, необхідно сконцентрувати більше уваги на прове-
денні просвітницької роботи, спрямованої проти стигматизації 
звільнених осіб, просування ідеї щодо участі усього суспіль-
ства в процесі ресоціалізації.
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Korostashova I., Minieiev A. The role of postpositional 
adaptation in the prevention of recidivism (issues of 
criminal executive law and some criminological aspects)

Summary. The article examines the current state 
of the national system of post-penitentiary (social) adaptation 
of persons released from penitentiary institutions. The role 
and place of social (post-penitentiary) adaptation in the process 
of re-socialization of persons serving a term of imprisonment 
and restriction of liberty was determined. It is a system 
of measures to prevent recidivism and is important for public 
safety. Changes in the national criminal and criminal-executive 
legislation with the implementation of international standards 
that took place during the independence of Ukraine are 
considered. The subjects that provide assistance to released 
persons through the implementation of a set of legal, economic, 
organizational, psychological, social and other measures 
and the provision of services aimed at social (post-penitentiary 
adaptation) of such persons are identified, which are divided 
into two types: subjects of social patronage and the subject 
of probation. The issues of functioning and interaction 
of the subjects of social patronage and financing of the sphere 
of social patronage was research. It is determined that the main 
burden of financing the centers of social adaptation and social 
patronage of persons released from penitentiaries rests with 
local budgets, which during the economic crisis and pandemic 
causes underfunding of this important area, the effective 
functioning of which eliminates criminogenic factors leading 
to recidivism. Additional sources of funding for social 
adaptation centers and ways to increase additional funding for 
social adaptation centers was consider etc.

Authors formulated proposals for improving national 
legislation, creating funds of social adaptation, creating 
favorable conditions for enterprises, institutions, organizations 
of various forms of ownership working (providing services) in 
the field of social adaptation of persons released from penitentiary 
institutions, as well as employers of such persons, based on 
the analysis of national legislation, monographs and practices in 
the field of social adaptation of Germany and Poland.

Key words: post-penitentiary adaptation, resocialization, 
recidivism, prevention of recidivism, social patronage, 
probation, penitentiary institution.
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ЖЕРТВИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ:  
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ОСІБ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню осіб, які 
за своїми особливостями характеру, світогляду й інших 
особистісних характеристик можуть стати потенційними 
жертвами злочинної поведінки неповнолітніх. Особи, 
які постраждали від злочинної поведінки неповнолітніх, 
мають певні віктимологічні характеристики, які у своїй 
сукупності зумовлюють вчинення неповнолітніми щодо 
них злочину, а тому, досліджуючи такі характеристики, 
можна визначити ті ознаки, що об’єднують усіх жертв 
таких злочинів, та окреслити критерії класифікації потен-
ційних жертв.

Проаналізовано позицію вчених-кримінологів щодо 
визначення поняття жертви неповнолітніх злочинців, її 
віктимологічних властивостей, дослідження критеріїв 
класифікації та поділу на певні типи. Приділена увага 
аналізу й співвідношенню понять «жертва – потерпі-
лий» від злочинної поведінки неповнолітніх. На основі 
проведеної роботи визначена власна думка щодо кри-
теріїв класифікації жертв неповнолітніх злочинців, а 
також виокремлені певні ознаки, характерні для всіх без 
винятку постраждалих від злочинної поведінки неповно-
літніх осіб.

Потерпілих від правопорушень неповнолітніх можна 
класифікувати таким чином:

1) жертви за віковими особливостями: особи, які за 
віком не в змозі надати належний опір та є найбільш «лег-
кою здобиччю» для неповнолітнього злочинця;

2) жертви за ознакою статі: жінки, які через свої 
фізичні особливості також не здатні активно протидіяти 
злочинцю;

3) жертви, соціальні ролі й статус яких пов’язані 
з підвищеним ризиком стати потерпілими під час погра-
бування: таксисти, інкасатори, касири й продавці нічних 
клубів, охоронці тощо;

4) жертви, які стають ними внаслідок власної прово-
каційної або необачної поведінки: хизування дорогими 
речами, презентабельним зовнішнім виглядом, надмірною 
довірою до незнайомців;

5) жертви, чий спосіб життя не відповідає моральним 
нормам суспільства: вживання алкоголю чи наркотиків, 
розпусний спосіб життя тощо;

6) жертви за побутовими ознаками: особи, які були 
знайомі з неповнолітнім злочинцем до вчинення злочину 
й унаслідок конфліктної ситуації, що склалася, стали його 
жертвами;

7) випадкові (ситуаційні) жертви.
Усі жертви злочинів неповнолітніх мають такі ознаки: 

безпорадність, вразливість, довірливість.
Ключові слова: злочинність, неповнолітня особа, жер-

тва, віктимологічні ознаки.

Постановка проблеми. Злочинність неповнолітніх 
є невід’ємною частиною злочинності як певного суспільного 
явища в країні. Проте, вона має свої, притаманні лише їй, особ-
ливості, у тому числі, стосовно осіб, відносно яких і вчиня-
ються протиправні дії з боку неповнолітніх. Не кожна людина 
стає жертвою злочинності осіб, які не досягли вісімнадцяти 
років. Особи, які постраждали від злочинної поведінки непов-
нолітніх, мають певні віктимологічні характеристики, які, 
у своїй сукупності, і «підштовхують» неповнолітнього вчи-
нити відносно неї злочин, а тому, досліджуючи такі характери-
стики, можна визначити ті ознаки, що об’єднують усіх жертв 
таких злочинів та окреслити критерії класифікації потенційних 
жертв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
віктимологічних ознак жертв злочинності займались такі вчені, 
як: Ю.А. Антонян, В.В. Лунєєв, В.І. Полубинський, Д.В. Рів-
ман, А.Л. Ситковський та інші, однак разом із тим вивченню 
та аналізу віктимологічних ознак і властивостей жертв злочин-
ності неповнолітніх достатня увага не приділялась, а тому саме 
це питання й потребує додаткового дослідження з нашого боку.

Формування цілей статті (постановка завдання). Дослі-
дити віктимологічні ознаки та властивості жертв від злочинних 
дій неповнолітніх.

Виклад основного матеріалу. Жертвою кримінального 
правопорушення, вчиненого неповнолітнім, як і будь-якого 
іншого суспільно небезпечного протиправного діяння можна 
вважати особу (певну сукупність людей у будь-якій формі їх 
інтеграції), якій прямо або опосередковано завдана фізична, 
моральна або матеріальна шкода злочином, незалежно від 
того, чи визнається вона потерпілою у встановленому законом 
порядку і чи вважає себе такою [1, c. 93].

Визначення поняття «жертва» законодавчо закріплене 
у Декларації основних принципів правосуддя для жертв зло-
чинів і зловживання владою, схваленої Резолюцією 40/34 
Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада 1985 року. Так, під 
терміном «жертви» розуміються особи, яким індивідуально 
або колективно було завдано шкоди, включаючи тілесні ушко-
дження або моральні збитки, емоційні страждання, матеріальні 
збитки або суттєве обмеження їх основних прав в результаті дії 
або бездіяльності, що порушує чинні національні кримінальні 
закони держав-членів , включаючи закони, що забороняють 
злочинне зловживання владою. Відповідно до Декларації та чи 
інша особа може вважатися «жертвою» незалежно від того, чи 
був встановлений, заарештований, переданий суду або засудже-
ний правопорушник, а також незалежно від родинних відносин 
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між правопорушником і жертвою. Термін «жертва» у відповід-
них випадках включає близьких родичів чи утриманців безпо-
середньої жертви, а також осіб, яким було завдано шкоди при 
спробі надати допомогу жертвам, які перебувають в тяжкому 
становищі, або запобігти віктимізації.

Також у Декларації зазначено, що її положення можуть бути 
застосовані до всіх осіб без будь-яких відмінностей, незалежно 
від раси, кольору шкіри, статі, віку, мови, віросповідання, наці-
ональності, політичних чи інших поглядів, культурних переко-
нань або практики, майнового, станового або сімейного стану, 
етнічного або соціального походження і непрацездатності [2].

За тлумачним словником В.І. Даля жертвою є те, що знищу-
ється чи гине. Також жертвою є той, хто лишається чогось чи 
віддає назавжди, страждає від чого-небудь [3, c. 535].

Д.М. Ушаков трактував поняття «жертва» як людину, яка 
зазнала будь-якого насильства, злого наміру, той, хто постраж-
дав від когось чи чогось негативного [4].

З поняттям жертви тісно пов’язане поняття й потерпілої 
особи. Відповідно до чинного кримінального процесуального 
законодавства України, потерпілим у кримінальному про-
вадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушен-
ням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юри-
дична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 
майнової шкоди (ст. 55 Кримінального процесуального кодексу 
України).

Незважаючи на те, що у віктимології поняття «жертва» 
і «потерпілий» вважаються тотожними, ми все ж таки дотриму-
ємося думки з приводу того, що поняття жертви є значно шир-
шим за поняття потерпілого, адже не кожна особа, що якимось 
чином постраждала від протиправних дій іншої особи, тобто 
стала його жертвою, може визнаватися чинним кримінальним 
процесуальним законодавством як потерпіла.

У зв’язку із цим цілком погоджуємося з думкою 
В.І. Полубинського й А.Л. Ситковського з приводу того, що 
жертвою злочину є будь-яка людина, яка зазнала моральної, 
фізичної чи майнової шкоди від протиправного діяння, неза-
лежно від того визнаний він у встановленому законом порядку 
потерпілим від даного злочину чи ні [5, c. 208].

Також В.В. Лунєєв висловлював аналогічну позицію: 
«жертва злочину – більш широке поняття, ніж потерпілий від 
злочину. Далеко не кожна жертва злочину, особливо побічна, 
визнається потерпілою» [6, c. 45].

Проте науковець Д.В. Рівман відзначав, що у віктимологіч-
ному плані потерпілий – це безпосередня жертва злочину, що 
і виправдовує використання в кримінальній віктимології як рів-
нозначних обох цих термінів, що позначають феномен жертви. 
Поняття потерпілого в кримінології ґрунтується на об’єктив-
ному критерії, що відбиває реальну подію, – наявність шкоди, 
збитку, заподіяного злочином. Якщо особа, що безпосередньо 
постраждала від злочину (тобто реальна жертва), не визнана 
потерпілим, вона, незалежно від цього, є такою. Будучи фор-
мальним актом, процесуальне рішення не може «скасувати» 
факту заподіяння шкоди. У кримінологічній віктимології 
обґрунтовано можуть використовуватися власні терміни «жер-
тва» і «потерпілий» як рівнозначні. А для загальної теорії 
віктимології можна застосувати термін «жертва» [7, c. 34].

Велике значення у розкритті змісту поняття жертви має 
вивчення особи потерпілого на соціально-психологічному 
рівні. Це її соціальний статус, позиції, ролі. Статус потерпі-

лого визначається сукупністю його прав і обов’язків у межах 
кримінального процесу і, що важливо для віктимології, його 
відношеннями з іншими особами, втягнутими в орбіту злочин-
ної діяльності. Позиція жертви – це особливості відносин між 
«співпотерпілими», між ними і третіми особами або свідками 
злочину і, зрозуміло, між жертвою і злочинцем. Роль жертви – 
суттєвий фактор у вчиненні злочину, адже її поведінка може так 
вплинути на розвиток конфлікту, що перетворить її з об’єкта 
злочину на його суб’єкт (наприклад, у бійці, сімейно-побуто-
вих конфліктах) [8, c. 99].

У той же час вірною є концепція кримінальної віктимології 
щодо того, що злочинів без жертв не буває. Жертвою злочину 
може бути конкретна особа, підприємство, установа, організа-
ція, держава. Як справедливо зазначає В.І. Полубинський, «в тих 
випадках, коли злочином заподіюється шкода фізичній особі, 
його наслідки несе конкретна людина. Коли ж збиток завдається 
соціального організму (суспільству, соціальної групи, організа-
ції і підприємства), його ніхто безпосередньо не несе. Ця шкода 
опосередковано якби «розкладається» на всіх людей, що склада-
ють в сукупності цей соціальний організм [5, c. 136–137].

Що стосується класифікації і типології жертв злочинів, слід 
зазначити, що вона тісно пов’язана з вирішенням практичних 
завдань боротьби зі злочинністю, оскільки полегшує діяльність 
правоохоронних органів щодо виявлення потенційних жертв 
і проведення з ними індивідуальних профілактичних заходів.

Її значення полягає в тому, що за допомогою вивчення 
жертв злочину можуть бути вирішені такі практичні завдання:

1) визначення кола осіб, які найчастіше стають жертвами 
злочинів;

2) вивчення зв’язку між поведінкою потерпілого й зло-
чинця;

3) вивчення формуючого впливу поведінки й особи потен-
ціальної жертви на особу деяких злочинців;

4) розробка профілактичних заходів, спрямованих на усу-
нення причин, унаслідок дії яких особа може опинитися в ролі 
жертви;

5) повніше вивчення особи злочинця й індивідуалізації 
покарання за вчинений злочин;

6) визначення розмірів шкоди, що заподіюється окремими 
злочинами та злочинністю в цілому [8, c. 102].

Існує величезна кількість кваліфікаційних ознак, які можуть 
бути покладені в її основу. В юридичній літературі запропоно-
вано різні класифікації жертв. Так, Л.В. Франк класифікував 
потерпілих залежно від ознак злочину, їх відношення до зло-
чинця, за демографічними ознаками і морально-психологіч-
ними особливостями. Д.В. Рівман поділяв жертв злочинів на 
агресивних, активних, ініціативних, пасивних, некритичних, 
нейтральних. Ю.А. Антонян вважав, що приводом до вчи-
нення злочину можуть бути тільки провокативні дії потерпілих 
[10, c. 26]. А.Ф. Зелінський класифікував віктимну поведінку 
за її характером:

1) конфліктна, коли потерпілий створює конфліктну ситуа-
цію або бере активну участь у конфлікті, що виник (є ініціато-
ром бійки або вступає в бійку в процесі на боці однієї зі сторін). 
Особливими різновидами такої поведінки є необхідна оборона, 
затримання злочинця, правозахисна активність;

2) провокуюча – демонстрування багатства, екстрава-
гантна зовнішність, неправильна поведінка жінки, що створює 
уявлення про її доступність;
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3) легковажна – довірливість і наївність неповнолітніх 
та інших осіб, що неспроможні опиратись нападаючому, ство-
рення аварійних ситуацій на дорогах пішоходами і водіями 
тощо [1, c. 95–96].

Особливо цікавою є класифікація жертв кримінальних пра-
вопорушень, наведена фахівцями консультативних служб теле-
фонів довіри. Зокрема, наводяться такі типи жертв:

– «винуваті». Особи такого типу займаються самознищен-
ням, з готовністю беруть на себе відповідальність за події, які 
від них не залежать, за всі біди, напасті та протиправні дії, які 
чинять проти них інші особи. Вони завзято доводять свою про-
вину, навівши переконливі з їхньої точки зору доводи, і продов-
жують використовувати її (провину) в своїх цілях, часто по-ди-
тячому насолоджуючись нею. Більшість з них рідко роблять 
щось погане і неправильне. Найгірше, що вони можуть здій-
снювати, – це використовувати провину як знаряддя виховання 
дітей, передаючи її як естафетну паличку своїй дитині;

– «обвинувачі». Обвинувачі щиро вірять, що бажають 
змінити конкретну людину або виниклу ситуацію, насправді їх 
мета – повісити провину на іншого, зняти з себе відповідаль-
ність за свої почуття і поведінку. «Обвинувачі» бувають злими, 
швидко находять виправдання для свого праведного гніву, або 
бувають сумними та обґрунтовують свій смуток об’єктивними 
з їх точки зору причинами;

– «самозалякувач». Страх і неспокій – улюблені емоційні 
реакції таких осіб на уявну небезпеку в сьогоденні або в май-
бутньому. Людина з фобією знає, що його страхи уявні, але 
боїться їх так само, якби вони були справжніми. Жертва залякує 
себе різними жахливими випадками і історіями на тему: «Я міг 
би загинути», «Мені страшно залишитися одній», «Я турбуюся 
про майбутнє своїх дітей». Багато фобій існують за рахунок 
того, що людина заглядає в майбутнє, а не живе в сьогоденні, 
в якому немає жахливих для нього подій. Проте, треба пам’я-
тати, що деякі жахи можуть бути і обґрунтованими. Наприклад, 
страх перед реально небезпечним чоловіком, що вбиває власну 
дружину;

– «супермени». Ці особи є потенційними жертвами, які 
бояться проявів власних емоцій. Вони недооцінюють як себе, 
так і інших, їм нелегко знайти контакт зі своїми і чужими 
почуттями. «Я не знаю, що я відчуваю. А що я повинен від-
чувати в цій ситуації?» – закономірне для них висловлювання. 
Люди, що пригнічують свій страх, ризикують своїм життям, 
неусвідомлено прагнуть до саморуйнування. Вони розважають 
публіку моторошними розповідями про подвиги і будуть спе-
речатися і доводити усім, що вміють піклуватися про себе, а 
життя без ризику було б занадто нудним. Люди, що пригнічу-
ють печаль, живуть із установкою: «Ніхто не змусить мене пла-
кати», грають роль «сильного» чоловіка або «сильної» жінки. 
Ті, хто пригнічує свій гнів, хто боїться стати «розгніваним», 
щоб не зробити в цей момент що-небудь погане, ризикують 
стати жертвою [11].

Проте більшість вчених-кримінологів вважають, що 
основним критерієм для класифікації потерпілих від злочинів 
є ступінь віктимності. На цій підставі вчені пропонують таку 
класифікацію жертв:

1) випадкова жертва, тобто особа стає жертвою в результаті 
збігу обставин. Взаємовідносини, що виникають, не залежать 
ані від волі чи бажання жертви, ані від волі чи бажання зло-
чинця;

2) жертва із незначними якостями ризику, тобто особа, 
якій притаманні, як і всім нормальним людям, фактори ризику, 
віктимність якої зненацька різко підвищується під впливом 
конкретної несприятливої ситуації;

3) жертва з підвищеними якостями ризику, тобто особа, 
стосовно якої діє комплекс факторів ризику. До цієї групи нале-
жать два основних типи жертв:

– жертви необережних злочинів, коли характер викону-
ваної ними роботи або їхня поведінка у громадських місцях 
містить підвищену віктимність;

– жертви умисних злочинів, соціальний статус яких при 
виконанні ними їх соціальних ролей містить підвищений ризик 
віктимності (працівники органів внутрішніх справ, охорони 
та ін.). Останніми роками до видів діяльності, що мають підви-
щену віктимність, додалось і зайняття бізнесом;

4) жертва з високим рівнем ризику. Морально-соціальна 
деформація такої особи практично не відрізняється від пра-
вопорушників і характеризується стійкою її антисоціальністю 
(повії, наркомани, алкоголіки тощо) [8, c. 101].

У побудові класифікації та визначенні ознак, що властиві 
саме жертвам кримінальних правопорушень, у тому числі, вчи-
нених неповнолітніми особами, велике значення мають відпо-
віді на питання:

1) чому деякі особи швидше або частіше стають жертвами 
злочинів (потерпілими), ніж інші?

2) що саме чи які саме відносини пов’язують злочинця 
та його жертву?

3) якою мірою суспільна небезпека злочинця залежить від 
ступеня уразливості жертви (потерпілого)?

Відповідаючи на ці та інші питання, можна виділити кла-
сифікацію потерпілих від кримінальних правопорушень, які 
вчиняють неповнолітні, а також виокремити характерні ознаки, 
що присутні саме потерпілим від таких злочинців та їх проти-
правних дій. Отже, класифікувати жертв від кримінальних пра-
вопорушень неповнолітніх осіб можна таким чином:

1) потерпілі внаслідок своїх вікових особливостей: 
особи, які через свій вік не спроможні чинити належний опір 
і є найбільш «легкою здобиччю» для неповнолітнього злочинця 
(особи похилого віку, неповнолітні);

2) потерпілі за статевою ознакою: особи жіночої статті, 
які також за своїми фізичними особливостями не спроможні 
чинити активну протидію злочинцю;

3) особи, соціальні ролі і статус яких містять підвищений 
ризик стати потерпілим від грабежу: водії таксі, інкасатори, 
касири та продавці нічних магазинів, охоронці тощо;

4) потерпілі внаслідок власної провокуючої або необачної 
поведінки: хизування дорогими речами, презентабельний зов-
нішній вигляд, надмірна довірливість до малознайомих осіб;

5) потерпілі, спосіб життя яких не відповідає моральним 
нормам суспільства: вживання алкогольних напоїв або нарко-
тичних засобів, розпусний спосіб життя тощо;

6) потерпілі на побутовому ґрунті: особи, які були знайомі 
з неповнолітнім злочинцем до вчинення злочину і внаслідок 
конфліктної ситуації, яка складалась, стали його жертвою;

7) випадкові (ситуативні) потерпілі [12].
Усім цим жертвам, на наш погляд, характерні такі ознаки (ті 

ознаки, які об’єднують усі наведені категорії жертв):
1. Безпорадність. Феномен вивченої безпорадності 

пов’язаний з пасивною, неадаптивною поведінкою людини.  
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Це порушення мотивації в результаті пережитої суб’єктом 
непідконтрольної ситуації, тобто незалежності результату від 
прикладених ним зусиль («скільки не намагайся, все одно без 
толку») [13].

М. Селігман визначає безпорадність як стан, що виникає 
в ситуації, коли людині здається, що зовнішні події від нього 
не залежать, і він нічого не може зробити, щоб їм запобігти 
або щось змінити. Якщо цей стан і пов’язані з ним особливості 
мотивації і атрибуції переносяться на інші життєві ситуації, 
то це значить, що в наявності вивчена безпорадність і ця без-
порадність почала жити якби мовити своїм власним життям, 
стала сама керувати поведінкою людини. На основі проведе-
них експериментів М. Селігман зробив висновок, що безпорад-
ність викликає не самі по собі неприємні події, а саме досвід 
неконтрольованості цих подій. Жива істота стає безпорадною, 
якщо вона звикає до того, що від його активних дій нічого не 
залежить, що неприємності відбуваються самі по собі і на їх 
виникнення впливати ніяк не можна [11].

Отже, безпорадність у людини викликається неконтрольо-
ваністю і непередбачуваністю подій зовнішнього світу. Ще 
в ранньому дитинстві, на думку М. Селігмана людина вчиться 
контролю над зовнішнім світом. Перешкодити цьому процесу 
можуть три обставини: повна відсутність наслідків (деприва-
ція); одноманітність наслідків; асинхронність або відсутність 
видимого зв’язку між діями і їх наслідками.

Ще одна причина безпорадності може полягати в тому, 
що між діями і наслідками проходить так багато часу (асин-
хронність в часі), що неможливо зв’язати реакції оточення 
з тими чи іншими власними діями. Людина з часом перекону-
ється у своїй нездатності вплинути на дану ситуацію, вирішити 
конкретну задачу, а й від сформованих в минулому досвіді очі-
кувань. Виразність вивченої безпорадності і ступінь її поши-
рення на різні види діяльності в сьогоденні і майбутньому 
визначається поєднанням психологічних установок. Найбільш 
важкі наслідки пов’язані з установками, за якими причина без-
порадності приписується людиною своїм особистим якостям, 
сприймається як щось незмінне і тим самим впливає на всі 
форми життєдіяльності.

Крім того, одна людина може вважати, що вона зазнає 
невдачі тільки тут і тільки зараз, а інша може припускати, що 
невдачі будуть переслідувати її надалі, причому не тільки в цій 
конкретній діяльності, але і в інший.

Таким чином, безпорадність відбувається при наявності 
декількох факторів: індивід не має попереднього досвіду вирі-
шення складних завдань; у індивіда сформований недостатній 
рівень потреби в пошуку; індивід вважає, що з цим завданням 
впорається будь-яка інша, рівна йому (по фізичним, психоло-
гічним і іншими даними) людина, але не він сам; індивід три-
валий час стикається з ситуаціями, коли він не бачить чіткого 
взаємозв’язку між своїми діями і їх наслідками [11].

2. Вразливість. Вразливість – це якість особистості, схиль-
ність у всьому помічати образливі тенденції, переживати вини-
кле почуття образи дуже сильно і навіть розкручувати його до 
неадекватно великих розмірів. Характерна підвищена уразли-
вість у тих, хто схильний прощати, і страждати від переживань, 
пов’язаних найчастіше з невиправданими власними очікуван-
нями або уявленнями, адресованими від важливого суб’єкта 
(образливість, як і образа, не застосовуються до тих людей, які 
байдужі).

Виникає вразливість як властивість особистості спочатку 
від виниклого почуття образи, яке цілком нормально відчува-
ють більшість людей, але лише у деяких воно набуває пато-
логічних форм, що розтягнуті в часі і перебільшені за зна-
чимістю. Так в момент невідповідності поведінки важливої 
людини нашим уявленням або очікуванням, руйнування надій 
призводить до виникнення образи. Народжується дане почуття 
з потреби контролювати як навколишню дійсність, так і близь-
ких людей, що теоретично дає відчуття спокою і визначеності, 
прибирає зайву тривогу, але не на постійній основі [14].

Подібні стани вбивають в людині прагнення боротися 
і розвивають сприйняття себе як жалюгідного і недостойного, 
сприяють тому, щоб завжди вибирати найбільш легкі шляхи, 
і зазвичай це – саможаління і звинувачення оточуючих, замість 
прохань допомоги або спроб змінити ситуацію. Може розвива-
тися у інфантильних особистостей, які зберегли дитячий спосіб 
взаємодії зі світом, які прагнуть піти від відповідальності, вони 
не можуть зайняти чітку позицію і відстоювати свою думку, 
зате успішно користуються допомогою інших, намагаються 
уникнути почуття провини, навпаки, бажають ображатися [14].

Вразливість як постійна риса зазвичай є звичним і зручним 
способом викликання уваги інших, при цьому, не звертаючись 
безпосередньо і не озвучуючи свою справжню потреби в уча-
сті – подібна поведінка маніпулятивна, хоча в багатьох джере-
лах зустрічаються саме подібні поради щодо залучення уваги 
іншої людини.

Вважається, що образливість, плаксивість – жіночі якості, а 
у чоловіків в подібних ситуаціях виникають агресивні і гнівні 
реакції, проте останні дослідження показали, що розвиток 
даної якості не прив’язані зі статтю, а залежить від емоційності 
людини. Також формування образливості залежить від прикла-
дів в батьківській родині або значущим дорослим, коли дитина 
переймає стереотипну поведінку, підсвідомо відзначаючи дану 
модель як природну або ж свідомо вибирають подібний шлях 
взаємодії, оскільки він успішний для застосування (наприклад, 
коли мати могла домогтися виконання своїх бажань, показавши 
образу) [14].

3. Довірливість. Довірливість – це тенденція приймати 
будь-які відомості на віру без критичного обмірковування або 
аналізу, постійна готовність вірити словам, обіцянкам оточу-
ючих. Це моральна особистісна риса, якою виражено апріорі 
позитивне сприйняття людей і окремого суб’єкта, перекона-
ність в порядності людей, щирості і вірності дій. Проблема 
довірливості складається в її обумовленості фанатизму і брех-
ливості, вона виявляє «сліпоту» сприйняття. Не прагнучи кри-
тично пізнавати дійсність, бути рухливим у власних поглядах 
і оцінках, надмірно довірлива людина встає на егоїстичну 
щабель сприймати істину він не здатний.

Довірливість – це схильність до надмірної, необґрунтованої 
довіри, легковірність. Проявляється вона в довірі, що є нічим 
іншим як передачею іншому суб’єкту будь-яких особистих 
таємниць, секретів, а також матеріальних цінностей та прав. 
Крім того довірливість виявляється і в беззастережній вірі на 
слово всього вимовленого, обіцяного.

Згубні наслідки довірливості відображаються в особистому 
житті, громадській взаємодії, а також професійній та матеріаль-
ній сферах. Занадто довірливого індивіда легко провести – саме 
в цьому полягає головна небезпека аналізованої риси. Довір-
ливий суб’єкт не схильний перевіряти людей, з якими  
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збирається вести справи, наприклад, з продавцем, роботодав-
цем, бізнес-партнером або фірмою, яка надає певні послуги; 
знайомим, який попросив у борг, тощо. Це обумовлено тим, що 
такі індивіди, перш за все, судять по собі. Їм здається, що раз 
вони чесні, отже, і навколишні відверті. Крім того вони бояться 
видатися надто недовірливим або недовірливими, якщо попро-
сять певних запевнень, що гарантують відсутність обману. 
Наслідком стає непомірний ризик бути обдуреним.

Надмірна довірливість часто перетворює людей у невдах, 
оскільки вони не вміють відстояти себе, особисту позицію, 
власні права. Такі люди стають легкою «здобиччю» злочин-
ців, зокрема, тих, хто займається шахрайством. Тому від зайвої 
довірливості необхідно позбавлятися, однак це не означає, що 
потрібно бути надмірно підозрілим і перестати довіряти абсо-
лютно всім. Позбавлення від надмірної наївності має привести 
до розсудливості і тверезої оцінки оточення, дій та слів інших 
людей, а також інформації, що надходить ззовні [15].

Висновки. Досліджуючи віктимологічні ознаки та вла-
стивості жертв кримінальних правопорушень, що вчиняються 
неповнолітніми, можна зробити висновок, що жертвою злочи-
нів осіб, що не досягли вісімнадцяти років, є здебільшого враз-
ливі, безпорадні та довірливі особи, які через власні психічні 
чи фізичні особливості та поведінку не спроможні чинити опір 
протиправній поведінці неповнолітніх злочинців.

Перспективи подальших розвідок полягають у більш 
детальному та розширеному дослідженні віктимологічних 
ознак та властивостей осіб, що стають жертвами злочинної 
поведінки з боку неповнолітніх осіб.
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Syzonenko A. Victims of juvenile crime: victimological 
signs and properties of persons

Summary. The article is devoted to the study of persons 
who, due to their characteristics, worldview and other personal 
characteristics, may become potential victims of criminal 
behavior by minors. Persons who have suffered from the criminal 
behavior of minors have certain victimological characteristics, 
which in their totality determine the commission of a crime 
against them by minors, and therefore, by examining such 
characteristics, it is possible to determine those signs that unite 
all victims of such crimes and outline the classification criteria 
potential victims.

The position of criminologists on the definition of the concept 
of the victim of juvenile offenders, its victimological properties, 
the study of the criteria for classification and division into 
certain types is analyzed. Attention is paid to the analysis 
and correlation of the concepts “victim – victim” from 
the criminal behavior of minors. On the basis of the conducted 
research the own opinion concerning criteria of classification 
of victims of juvenile offenders is defined, and also certain 
signs which are characteristic of all without exception victims 
of criminal behavior of juveniles are allocated.

Victims of juvenile delinquency can be classified as 
follows:

1) victims due to their age characteristics: persons who, 
due to their age, are not able to offer adequate resistance 
and are the most “easy prey” for a juvenile offender;

2) victims on the basis of sex: women who are also 
incapable of actively counteracting the offender due to their 
physical characteristics;

3) persons whose social roles and status involve an increased 
risk of becoming a victim of robbery: taxi drivers, collectors, 
cashiers and nightclub salesmen, security guards, etc.;

4) victims as a result of their own provocative or reckless 
behavior: flaunting expensive things, presentable appearance, 
excessive trust in strangers;

5) victims whose way of life does not meet the moral 
norms of society: the use of alcohol or drugs, lewd lifestyle, 
etc.;

6) victims on domestic grounds: persons who were 
acquainted with a juvenile offender before the commission 
of the crime and as a result of the conflict situation that 
developed, became its victim;

7) accidental (situational) victims.
All victims of minors have the following symptoms: 

helplessness, vulnerability, credulity.
Key words: crime, juvenile, victim, victim characteristics.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ  
ПРО ПІДРОБЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОДІБНІ 

ЗЛОЧИНИ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я,  
У КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Анотація. У статті висвітлено сучасний механізм кри-
мінально-правової протидії незаконному обігу лікарських 
засобів у нормах, якими встановлено відповідальність за 
контрабанду фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 
КК України); фальсифікацію лікарських засобів або обіг 
фальсифікованих лікарських засобів (ст. 321-1 КК Укра-
їни); порушення встановленого порядку доклінічного 
вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів, 
фальсифікацію їх результатів, а також порушення порядку 
державної реєстрації лікарських засобів (ст. 321-2 КК 
України).

Підкреслено, що криміналізація зазначених діянь, 
з одного боку, обумовлена їх суспільною небезпекою, а 
з іншого боку, має так званий конвенційний характер, 
тобто є ратифікацією державою міжнародного договору, 
який зобов’язує передбачити у національному законо-
давстві відповідні кримінально-правові заборони. Таким 
договором є Конвенція Ради Європи про підроблення 
медичної продукції та подібні злочини, що загрожують 
охороні здоров’я (Конвенція «Медікрим»).

Здійснено періодизацію розвитку законодавства Укра-
їни у сфері протидії незаконному обігу лікарських засо-
бів, проведено детальний аналіз кожного з трьох етапів. 
Показано системний характер правотворчої роботи, який 
передбачає відповідні зміни в адміністративному, цивіль-
ному та господарському законодавстві, що має велике 
значення з урахуванням бланкетного змісту кримінально-
правових норм.

Досліджено питання застосування ч. 4 ст. 321-1 КК 
України, яка містить спеціальні умови звільнення від кри-
мінальної відповідальності особи, винної у вчиненні неза-
конних дій із фальсифікованими лікарськими засобами. 
Констатується, що після набуття чинності Законом Укра-
їни від 12 листопада 2019 р. № 284-IX ці умови не можуть 
бути застосовані до фармацевтичного або медичного пра-
цівника, оскільки їх дії більше не підлягають кваліфікації 
за ч. 1 ст. 321-1 КК України. Обґрунтовано недоцільність 
використання словосполучень «їх ввезення на територію 
України», «вивезення з території України», «транзит через 
її територію» у диспозиції ч. 4 ст. 321-1 КК України, адже 
ця норма не передбачає спеціальних умов звільнення від 
кримінальної відповідальності за контрабанду лікарських 
засобів.

Акцентовано увагу на тому, що у Конвенції «Медікрим» 
термін «медичний продукт» означає лікарські препарати 
для людського (лікарські засоби) та ветеринарного вико-
ристання (ветеринарні препарати), пристрої медичного 
призначення (медичні вироби). У зв’язку з цим питання 
кримінально-правової протидії незаконному обігу іншої 

медичної продукції, крім лікарських засобів, потребує від-
повідного правового регулювання.

Ключові слова: імплементація, Конвенція «Меди-
крим», незаконний обіг медичної продукції, бланкетність, 
фальсифікація лікарських засобів, контрабанда лікарських 
засобів, медичний та фармацевтичний працівник, медичні 
вироби, ветеринарні препарати.

Постановка проблеми. Проблема відповідності норм 
національного кримінального законодавства положенням 
Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продук-
ції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я 
(далі – Конвенція «Медікрим»), як чинного міжнародного 
договору набуває особливої актуальності в умовах панде-
мії COVID-19. У цей період Рада Європи рекомендує уря-
дам країн-членів активізувати співробітництво у протидії 
поширенню контрафактної або фальсифікованої медичної 
продукції [1]. Забезпечення населення якісними та доступ-
ними лікарськими засобами (далі – ЛЗ) належить до питань 
національної безпеки [2].

Проблему відповідності кримінального законодав-
ства України чинним міжнародним договорам аналізували 
О.М. Бандурка, В.І. Борисов, О.М. Броневицька, В.О. Гацелюк, 
В.К. Грищук, О.О. Дудоров, І.В. Красницький, С.П. Кучевська, 
С.Я. Лихова, Є.О. Письменський, З.А. Тростюк, М.І. Хавронюк 
та інші науковці.

Різні аспекти протидії обігу фальсифікованих ЛЗ та медичних 
виробів (далі – МВ) висвітили у своїх дослідженнях вітчизняні 
та зарубіжні вчені, зокрема О.Р. Авдєєв, А.В. Байлов, М.І. Бажа-
нов, Ю.В. Баулін, А.О. Бімбінов, О.Б. Блавацька, В.Г. Варченко, 
В.М. Воронін, А.А. Гопа, А.І. Гризодуб, О.Г. Гук, Н.О. Гуто-
рова, І.Б. Дутчак, А.В. Єрохіна, М.М. Калиняк, І.А. Коваленко, 
К.Ю. Коваленко, В.В. Косенко, А.А. Котвіцька, М.Й. Кор-
жанський, М.І. Мельник, В.М. Мельничук, В.О. Меркулова, 
І.І. Митрофанов, А.С. Немченко, К.В. Новосельцева, Г.Л. Пан-
філова, В.М. Пашков, Т.Г. Понятовська, Г.В. Почкун, О.В. Пре-
пьялов, А.М. Притула, О.І. Рарог, О.С. Сотула, В.В. Сташис, 
Є.Л. Стрельцов, В.Я. Тацій, В.Є. Ткаліч, О.А. Ушкалова, 
С.А. Хімченко, Є.В. Фесенко, І.В. Фірсов. Незважаючи на тео-
ретичну та практичну значущість праць цих авторів, багато 
аспектів кримінально-правового механізму протидії обігу під-
робленої медичної продукції в Україні залишаються гостро 
дискусійними або розкритими в постановчому вигляді, отже, 
потребують додаткової уваги з урахуванням законодавчих 
новел та епідемічної ситуації.
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Метою статті є з’ясування основних особливостей імпле-
ментації норм Конвенції «Медікрим» у Кримінальному кодексі 
України (далі – КК).

Виклад основного матеріалу дослідження. Конвенція 
«Медікрим» є провідним міжнародно-правовим актом у сфері 
співробітництва у боротьбі з незаконним обігом медичної про-
дукції (далі – НОМП), який був підписаний Україною у 2011 р. 
та ратифікований у 2012 р. [3; 4]. Цей факт став приводом для 
розвитку національного законодавства у цій сфері, яке можна 
поділити на три етапи.

Перший етап розпочався з прийняття Закону «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобі-
гання фальсифікації лікарських засобів» від 8 вересня 2011 р.  
№ 3718-VI, яким було встановлено кримінальну відповідальність 
за фальсифікацію ЛЗ або обіг фальсифікованих ЛЗ (ст. 321-1 КК); 
контрабанду фальсифікованих ЛЗ (ст. 305 КК) [5].

Оскільки за ознакою предмета ці норми є бланкетними, 
то важливо підкреслити, що названим нормативно-правовим 
актом (далі – НПА) були внесені зміни у певні статті Закону 
України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. № 123/96-
ВР [6]. Зокрема, ч. 1 ст. 2 було доповнено абзацом, що містить 
визначення терміна «фальсифікований ЛЗ». Крім того, в новій 
редакції була викладена ч. 7 ст. 9 цього Закону щодо переліку 
відомостей про ЛЗ, які вносяться до Державного реєстру ЛЗ.

Також звернемо увагу на те, що певних доповнень зазнав 
Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – 
КУпАП), зокрема було встановлено адміністративну відпові-
дальність за фальсифікацію ЛЗ або обіг фальсифікованих ЛЗ, 
що вчинені у невеликих розмірах (ст. 44-2 КУпАП); у новій 
редакції викладено ст. 244-8 КУпАП «Органи державного конт-
ролю за якістю ЛЗ та умовами їх виробництва» [5].

На цьому етапі велике значення для правильної кваліфіка-
ції злочинів, передбачених ст. 305 КК та ст. 321-1 КК, а також 
відмежування останнього від адміністративного проступку, 
відповідальність за вчинення якого була встановлена у ст. 44-2 
КУпАП, мало затвердження Наказу Міністерства охорони здо-
ров’я України (далі – МОЗ) «Про визначення понять «великі» 
та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських 
засобів» від 22 квітня 2013 р. № 321 [7].

На другому етапі було ухвалено Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікова-
них лікарських засобів» від 5 липня 2012 р. № 5065-VI, яким 
було, по-перше, збільшено розміри покарань за контрабанду 
фальсифікованих ЛЗ (ст. 305 КК); по-друге, посилено відпові-
дальність за фальсифікацію ЛЗ або обіг фальсифікованих ЛЗ 
(ст. 321-1 КК), зокрема передбачена така форма вчинення зло-
чину, як виробництво, а у ч. 1 матеріальний склад злочину було 
замінено на формальний; по-третє, встановлено кримінальну 
відповідальність за умисне порушення порядку доклінічного 
вивчення, клінічних випробувань ЛЗ, фальсифікацію їх резуль-
татів, а також порушення порядку державної реєстрації ЛЗ 
(ст. 321-2 КК) [8].

Слід також звернути увагу на системний характер змін 
у правотворчій діяльності на цьому етапі. Зокрема, 4 липня 
2012 р. було прийнято Закон України «Про внесення зміни до 
Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо вста-
новлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівни-
ків під час здійснення ними професійної діяльності» № 5036-VI 

[9]. Цим НПА Закон України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» було доповнено ст. 78-1, в якій були 
визначені обмеження для медичних і фармацевтичних праців-
ників під час здійснення ними професійної діяльності.

Оскільки відповідно до Закону України від 5 липня 2012 р. 
№ 5065-VI склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 321-1 КК, став 
формальним, відпала необхідність у адміністративній відпові-
дальності за фальсифікацію ЛЗ або обіг фальсифікованих ЛЗ, 
вчинені у невеликих розмірах, тому ст. 44-2 КУпАП була викла-
дена в новій редакції та отримала назву «Порушення обмежень, 
встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під 
час здійснення ними професійної діяльності».

Третій етап розпочався з прийняття Закону України від 
12 листопада 2019 р. № 284-IX, яким була посилена відпо-
відальності за фальсифікацію ЛЗ або їх обіг. Зокрема, було 
істотно збільшено розміри покарань у санкціях відповідних 
частин ст. 321-1 КК, а також ч. 2 статті була доповнена вказів-
кою на фармацевтичного та медичного працівника як суб’єкта 
цього злочину [10].

Зауважимо, що на першому етапі, коли Законом України від 
8 вересня 2011 р. № 3718-VI була встановлена кримінальна від-
повідальність за фальсифікацію ЛЗ або обіг фальсифікованих 
ЛЗ, суб’єкт злочину, передбаченого ст. 321-1 КК, визначався як 
загальний. Ним можуть бути як особи зі спеціальною освітою 
(фармацевтичною, медичною, хімічною, біологічною тощо), 
так і без неї. Участь службових осіб фармацевтичних компа-
ній-виробників, компаній-дистриб’юторів ЛЗ, контрольно-ана-
літичних лабораторій, а також аптек у фальсифікації або обігу 
фальсифікованих ЛЗ за наявності підстав додатково кваліфі-
кувались за ст. 364 або ст. 364-1 КК. Проте Законом України 
від 12 листопада 2019 р. № 284-IX ч. 2 ст. 321-1 КК доповнено 
вказівкою на медичного або фармацевтичного працівника як 
спеціального суб’єкта цього злочину.

Наслідком такого законодавчого підходу є те, що тепер до 
цих осіб більше не можуть бути застосовані спеціальні умови 
звільнення від кримінальної відповідальності, які передба-
чені у ч. 4 ст. 321-1 КК. Таке положення пояснюється тим, що 
вони можуть бути застосовані тільки для осіб, які вчинили дії, 
передбачені ч. 1 цієї норми. До набуття чинності Законом від 
12 листопада 2019 р. медичний або фармацевтичний працівник 
міг бути звільнений від кримінальної відповідальності за умови 
добровільної здачі фальсифікованих ЛЗ, вказівки на джерело 
їх придбання або сприяння розкриттю злочинів, пов’язаних 
з їх обігом. Зараз медичний або фармацевтичний працівник не 
може бути звільнений від кримінальної відповідальності навіть 
за дотримання зазначених спеціальних умов, проте наведені 
обставини, відповідно до ст. 66 КК, суд може визнати такими, 
що пом’якшують покарання.

Підкреслимо, що криміналізація діянь, пов’язаних із неза-
конним обігом фальсифікованих ЛЗ, з одного боку, обумов-
лена суспільною небезпекою таких діянь, з іншого боку, має 
так званий конвенційний характер, тобто є ратифікацією дер-
жавою міжнародного договору (Конвенції «Медікрим»), який 
зобов’язує передбачити у національному законодавстві відпо-
відні кримінально-правові заборони. Цей обов’язок відображає 
принцип “pacta sunt servanda”.

Слід звернути увагу на певні дискусійні, на наш погляд, 
формулювання, які містяться у диспозиції ч. 4 ст. 321-1  
КК України. В цій нормі зазначено, що особа звільняється від 
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кримінальної відповідальності за такі дії щодо завідомо фаль-
сифікованих ЛЗ, як придбання, перевезення, пересилання, збе-
рігання задля збуту, збут, ввезення на територію України, виве-
зення з території України, транзит через її територію.

Водночас з об’єктивної сторони кримінальне правопору-
шення, передбачене ст. 321-1 КК України, може виражатись 
у таких діях щодо завідомо фальсифікованих ЛЗ, як виготов-
лення; придбання; перевезення; пересилання; зберігання задля 
збуту; збут. Отже, таких форм об’єктивної сторони, як ввезення 
на територію України, вивезення з території України та транзит 
через її територію, ця норма не передбачає.

Порівняємо зміст понять «транзит» та «перевезення». 
В контексті аналізу ст. 321-1 КК України під перевезенням як 
формою об’єктивної сторони розуміють переміщення фальси-
фікованих ЛЗ будь-яким видом транспорту в межах території 
України [11, с. 113; 12, с. 87].

Таке розуміння ґрунтується на сталій правозастосовній 
практиці, яка узагальнена у Постанові Пленуму Верховного 
суду України (далі – ВСУ) «Про судову практику в справах 
про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 26 квітня 2002 р. № 4. 
З огляду на те, що фальсифіковані ЛЗ разом із наркотичними 
засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекур-
сорами є предметом контрабанди (ст. 305 КК), цілком виправ-
даним видається звернення до цього документа. У названій 
Постанові Пленуму ВСУ зазначено, що незаконне перевезення 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 
прекурсорів полягає в умисному переміщенні їх будь-яким 
видом транспорту в межах території України з порушенням 
порядку і правил, установлених чинним законодавством [13].

Визначення терміна «транзит» як митного режиму надано 
у ст. 90 Митного кодексу України (далі – МК). В цьому НПА 
під транзитом розуміється митний режим, відповідно до якого 
товари та/або транспортні засоби комерційного призначення 
переміщуються під митним контролем між двома митними 
органами України або в межах зони діяльності одного митного 
органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати 
митних платежів та без вжиття заходів нетарифного регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності [14]. Зрозуміло, що 
фальсифіковані ЛЗ не можуть бути поміщені у митний режим 
транзиту, тому поняття «транзит» у ч. 4 ст. 321-1 КК України 
може тлумачитись тільки як переміщення будь-яким видом 
транспорту в межах території України, тобто так само, як тер-
мін «перевезення».

Щодо ввезення на територію України та вивезення з її тери-
торії фальсифікованих ЛЗ, то такі дії можна вчинити лише кон-
трабандним шляхом. Це пояснюється тим, що, відповідно до 
ч. 1 ст. 17 Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 
1996 р. № 123/96-ВР, на територію України можуть ввозитися 
ЛЗ, які зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката яко-
сті серії ЛЗ, що видається виробником, та ліцензії на імпорт 
ЛЗ. Ліцензійні умови здійснення такої господарської діяльно-
сті визначені у Постанові Кабінету Міністрів України (далі – 
КМУ) від 30 листопада 2016 р. № 929 [15]. Порядок здійснення 
державного контролю якості ЛЗ, що ввозяться в Україну, вста-
новлено Постановою КМУ від 14 вересня 2005 р. № 902 [16]. 
Наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) 
від 23 квітня 2007 р. № 202 затверджено переліки наркотичних 
(психотропних) комбінованих ЛЗ, що містять малу кількість 

наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, 
які підлягають контролю під час ввезення на митну територію 
України та вивезення за її межі [17].

Якщо, відповідно до цілей, визначених у ч. 6 ст. 17 Закону 
України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. № 123/96-
ВР, на митну територію України офіційно ввозяться незареє-
стровані ЛЗ, вони також не можуть бути фальсифікованими. 
Наприклад, ввезення на митну територію України для помі-
щення у митний режим митного складу з подальшим реекспор-
том дозволено лише тих ЛЗ, що зареєстровані в країні вироб-
ника, супроводжуються сертифікатом якості та ввезення яких 
на митну територію України не суперечить положенням Кон-
венції «Медікрим» [6]. Порядок ввезення на територію Україну 
незареєстрованих ЛЗ, стандартних зразків, реагентів визначено 
Наказом МОЗ України від 26 квітня 2011 р. № 237 [18].

Проведений аналіз дає змогу констатувати, що ввезти на 
територію України, вивезти з її території або перевезти транзи-
том можна лише поза митним контролем або з приховуванням 
від митного контролю, що, відповідно до ч. 1 ст. 305 КК Укра-
їни, є контрабандою. Проте диспозиція ч. 4 ст. 321-1 КК Укра-
їни не містить вказівки на те, що наведені спеціальні умови 
звільнення від кримінальної відповідальності поширюються 
на контрабанду фальсифікованих ЛЗ. Правила юридичної тех-
ніки вимагають у таких випадках точності. Наприклад, у ч. 4 
ст. 307 КК України чітко зазначено, що особа, яка добровільно 
здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги 
і зазначила джерело їх придбання або сприяла розкриттю кри-
мінальних правопорушень, пов’язаних з їх незаконним обігом, 
звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне 
їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переве-
зення, пересилання (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).

Слід відзначити, що кримінальні правопорушення, перед-
бачені ст. 307, ст. 311 та ст. 321-1 КК України, мають однакові 
форми об’єктивної сторони (виготовлення, виробництво, при-
дбання, перевезення, пересилання, зберігання), відрізняються 
предметом. Проте у ч. 4 ст. 307 та ч. 4 ст. 311 КК України, які 
містять заохочувальні норми, не передбачено звільнення від 
кримінальної відповідальності за ввезення на територію Укра-
їни, вивезення з території України та транзит через її терито-
рію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 
прекурсорів.

Слід погодитися з О.М. Броневицькою, що вибір спосо-
бів, якими законодавець України може скористатися під час 
узгодження кримінального законодавства з міжнародними дого-
ворами, потребує врахування особливостей як системи законо-
давства України загалом, так і її складової частини, такої як КК, 
зокрема, застосовуваної ним техніки під час побудови статей, 
розділів [19, с. 112]. Саме тому підхід законодавця, застосова-
ний у ч. 4 ст. 321-1 КК України щодо використання словосполу-
чень «їх ввезення на територію України», «вивезення з території 
України», «транзит через її територію», видається сумнівним, 
оскільки свідчить про відсутність уніфікованих підходів до кон-
струювання диспозицій кримінально-правових норм.

У науковій літературі зверталась увага на те, що Украї-
ною неповною мірою виконані міжнародно-правові зобов’я-
зання, взяті під час ратифікації Конвенції «Медікрим». Так, 
Н.О. Гуторова констатує, що, відповідно до п. п. “b” та “c” 
ч. 1 ст. 13 цього документа, в кримінальному законодавстві 
необхідно було встановити як обтяжуючі обставини злочину,  
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передбаченого ст. 321-1 КК України, вчинення його особами, 
які зловживали довірою, наданою їм як професіоналам, а також 
як виробникам або постачальникам; ч. 2 ст. 12 Конвенції вима-
гає встановлення під час вчинення цих злочинів відповідаль-
ності юридичних осіб, чого також Україною не зроблено [20].

Опрацювання положень Конвенції «Медікрим» дає під-
стави стверджувати, що термін «медичний продукт» означає 
лікарські препарати для людського (ЛЗ) та ветеринарного вико-
ристання (ветеринарні препарати), пристрої медичного при-
значення (МВ). У зв’язку з цим питання кримінально-правової 
протидії незаконному обігу іншої медичної продукції, крім ЛЗ, 
потребує відповідного правового регулювання.

Висновки. На виконання взятих Україною зобов’язань 
у зв’язку з підписанням та ратифікацією Конвенції «Медікрим» 
у національному кримінальному законодавстві передбачено 
відповідні правові заборони незаконного обігу ЛЗ. Історію фор-
мування правових норм, що регулюють відносини у цій сфері, 
систематизовано у три етапи. Детальний аналіз кожного з них 
дав змогу відзначити комплексний характер внесення змін 
у кримінальне, адміністративне та регулююче законодавство, 
що важливо для правильного застосування ст. ст. 305, 321-1, 
321-2 КК України, які містять бланкетні вказівки.

На підставі проведено аналізу доведено, що використання 
у диспозиції ч. 4 ст. 321-1 КК України терміна «транзит» може 
позначати тільки те ж саме, що і «переміщення», отже, не має 
змістовного навантаження, є тавтологією, що порушує прин-
цип точності юридичної техніки. Обґрунтовано, що ввезення 
на територію України та вивезення з її території фальсифіко-
ваних ЛЗ можна вчинити лише поза митним контролем або 
з приховуванням від митного контролю, що утворює склад 
контрабанди. Однак у заохочувальній нормі, яка передбачена 
ч. 4 ст. 321-1 КК України, не міститься вказівка на те, що наве-
дені в ній спеціальні умови звільнення від кримінальної від-
повідальності поширюються на контрабанду фальсифікованих 
ЛЗ. На підставі вищезазначеного пропонуємо виключити з дис-
позиції ч. 4 ст. 321-1 КК України формулювання «їх ввезення 
на територію України, вивезення з території України, транзит 
через її територію».

Акцентовано увагу на необхідності впровадження в Україні 
ефективного механізму кримінально-правової протидії неза-
конному обігу іншої медичної продукції в аспекті розуміння 
цього поняття у Конвенції «Медікрим», зокрема медичних 
виробів, ветеринарних препаратів. Саме тому вважаємо цей 
напрям перспективним для подальших наукових досліджень.
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Boldar G. The Implementation of the provisions of the 
Council of Europe Convention on the counterfeiting of 
medical products and similar crimes involving threats to 
public health into criminal legislation of Ukraine

Summary. The paper is concerned with the modern 
mechanism of countering trafficking in medicines with 
the help of the provisions on criminal liability for:  
1) smuggling of counterfeit medicines (art. 305 of the Criminal 
Code of Ukraine); 2) counterfeiting of medicines (art. 321-1 
of the Criminal Code of Ukraine); 3) violation of the established 
procedure of preclinical study, clinical testing of medicines, 
tampering with their results, and violation of the procedure 
of state registration of medicines (art. 321-2 of the Criminal 
Code of Ukraine).

It has been emphasized that the acts in question have 
been criminalized, on the one hand, on account of their social 
danger; on the other hand, due to their so-called conventional 
nature, i.e. the state has ratified the international agreement 
under which it is obliged to introduce the relevant criminal 
law provisions into the national legislation. The Council 
of Europe Convention on the counterfeiting of medical 
products and similar crimes involving threats to public health 

(the “Medicrime Convention”) is a particular example of such 
an agreement.

Periodization of the development of the Ukrainian 
legislation on countering trafficking in medicines has been 
introduced, and each period has been subjected to detail 
analysis. The systemic nature of the law-making process that 
stipulates the relevant amendments to the administrative, civil, 
and economic legislation has been highlighted. This should be 
of great significance on account of referential nature of some 
criminal law provisions.

The application of part 4 art. 324-1 of the Criminal Code 
of Ukraine which provides special conditions for exemption 
from criminal liability for committing illegal acts with 
counterfeiting medicines has been studied. It is stated that 
after The Act of Ukraine of 12 November 2019 came into 
force these conditions cannot be applied to pharmaceutical 
or medical workers as their acts haven’t been covered by 
part 1 art. 321-1 of the Criminal Code of Ukraine ever since. 
The phrase “their entry into the territory of Ukraine”, “removal 
from the territory of Ukraine”, “transit through its territory” 
part 4 art 321-1 of the Criminal Code of Ukraine has been 
proved to be inappropriate as there are no special conditions for 
exemption from criminal liability for smuggling of medicines 
in this norm.

It has been emphasized that in the “Medicrime 
Convention” the term “medical product” means medicines 
for human and veterinary use (medicinal products) as well as 
medical devices. Hence, the issue of criminal law countering 
trafficking in medical products other than medicinal requires 
the appropriate legal regulation.

Key words: implementation, “Medicrime Convention”, 
trafficking in medical products, referential nature, counterfeiting 
of medicines, smuggling of medicines, pharmaceutical or 
medical worker, medical devices, veterinary medicines.
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ЗАРОДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМНОСТІ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Анотація. У статті автор розглядає зародження фено-
мену ювенальної віктимності й кримінально-правового 
захисту неповнолітніх. Звертається увага на те, що заро-
дження феномену ювенальної віктимності й еволюція 
нормативно-правового захисту прав неповнолітніх жертв 
кримінальних правопорушень має тривалу історію, котра 
умовно може бути поділена на такі періоди:

1) період зародження та становлення особливого під-
ходу до дитини (від найдавніших часів до ХІІ ст.);

2) період підвищеного інтересу до дитини й частко-
вого визнання її примітивних прав (ХІІ–XV ст., період 
перебування українських земель у складі Литви, Польщі, 
Речі Посполитої);

3) закладення підґрунтя для формування законодавчого 
визнання дитини повноцінним учасником кримінально-
правових відносин, у тому числі її права мати захист як жер-
тві кримінального правопорушення (XVI–XVIІІ ст., період 
автономії та перебування України у складі Австрійської 
(Австро-Угорської) і Російської імперій);

4) часткове гальмування активного розвитку ювеналь-
ного права: на другий план законодавчої уваги відійшов 
правовий захист дітей, які постраждали від протиправних 
діянь (ХІХ–ХХ ст., період розбудови української держав-
ності й радянський період);

5) період оновлення кримінально-правового регулю-
вання взаємовідносин між неповнолітніми й державою. 
Стрімкого розвитку набуває інститут ювенальної юсти-
ції, захист прав дитини визнається пріоритетом держави, 
посилюється кримінальна відповідальність за посягання 
на неповнолітніх (кінець ХХ – ХХІ ст., період розвитку 
незалежної України).

Указується, що натепер підхід дещо змінився. Якщо непо-
внолітні повноцінно захищаються нормами чинного кримі-
нального законодавства, то похилі особи не наділені особли-
вою увагою. Будування взаємовідносин у родині (мається на 
увазі між дітьми й батьками) в досліджуваний проміжок часу 
відбувалось за суворою ієрархією, відповідно до якої батьки 
наділялись абсолютною владою над дитиною. Звичайно, 
очевидні заборонні діяння, котрі вчинялись щодо останніх, 
карались або законодавцем, або церквою (якщо діяння було 
визнано гріхом). Перші кримінально протиправні діяння 
щодо неповнолітніх осіб були вчинені саме їх найближчими 
родичами (наприклад, у зв’язку з невиліковною хворобою, 
як вид покарання за провину, з виховною метою тощо). Саме 
це «запустило» механізм створення нормативно-правового, 
у тому числі кримінально-правового, захисту.

Ключові слова: ювенальна віктимність, неповнолітні, 
ретроспективний аналіз, кримінально-правова охорона, 
кримінальне правопорушення, злочин, покарання.

Ретроспективний огляд наукових джерел про виникнення 
та розвиток феномену ювенальної віктимності дозволяє виді-

лити декілька основних етапів його формування. Перший – 
це період зародження та становлення особливого підходу до 
дитини (від найдавніших часів до ХІІ ст.). Другий характери-
зувався підвищеним інтересом до дитини та частковим визнан-
ням її примітивних прав (ХІІ–XV ст., період перебування 
українських земель у складі Литви, Польщі, Речі Посполи-
тої). Під час третього етапу (XVI–XVIІІ ст., період автономії 
та перебування України у складі Австрійської (Австро-Угор-
ської) й Російської імперій) вперше було закладено підґрунтя 
для формування законодавчого визнання дитини повноцінним 
учасником кримінально-правових відносин, у тому числі – її 
права мати захист як жертві кримінального правопорушення. 
Четвертий етап (ХІХ–ХХ ст., період розбудови української 
державності та радянський період) ознаменувався частковим 
гальмуванням активного розвитку ювенального права, у тому 
числі на другий план законодавчої уваги відійшов і правовий 
захист дітей, які постраждали від протиправних діянь. П’ятий 
етап (кінець ХХ–ХХІ ст., період розвитку незалежної України) 
можна охарактеризувати як період оновлення кримінально-
правового регулювання взаємовідносин між неповнолітніми 
та державою, стрімкого розвитку набуває інститут ювенальної 
юстиції, захист прав дитини визнається пріоритетом держави, 
посилюється кримінальна відповідальність за посягання на 
неповнолітніх. Отже, зупинимося на характеристиці кожного 
з указаних періодів.

Отже, що стосується феномену віктимності, то необхідно 
зауважити, що перші жертви кримінальних правопорушень 
відомі ще з біблейських часів. В цьому контексті мова йде про 
відому історію двох братів Каїна й Авеля.

Так, відповідно до релігійних історій, після вигнання з раю 
у Адама і Єви почали народжуватися діти: сини і дочки. Пер-
шого сина вони назвали Каїном, а другого – Авелем. Каїн обро-
бляв землю, а Авель пас отари. Одного разу вони приносили 
жертву Богу: Каїн – плоди землі, а Авель – від первородних 
своєї отари. Авель був добрим і лагідним, він приносив жертву 
від чистого серця, з любов’ю і вірою в обітованого Спасителя, 
з молитвою про помилування і надією на милість Божу; і Бог 
прийняв жертву Авеля, – вважається, що дим від неї пішов до 
неба. Каїн же за натурою був злим і жорстоким, він приносив 
жертву тільки з необхідності, за звичаєм, без любові і страху 
Божого. Господь не прийняв його жертви; це, як гадають, було 
видно з того, що дим від його жертви стелився по землі. Після 
цього Каїн став заздрити своєму братові, покликав Авеля 
в поле і вбив його. Бог звернувся до Каїна, бажаючи, щоб він 
покаявся, і запитав його: «Де брат твій Авель?» Каїн зухвало 
відповів: «Не знаю; хіба я сторож братові моєму?» Тоді Бог 
сказав йому: «Що ти вчинив? Голос крові брата твого волає до 
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Мене від землі. За це ти будеш проклятий і поневірятимешся 
по землі». І Каїн, який мучився докорами совісті, з дружиною 
втік від своїх батьків в інший край… [1]. Якщо розглянути 
цей випадок із віктимологічного боку, то можна відмітити, що 
Авель відносився до пасивного типу жертв, котрі страждають 
через свою довірливість та віру в людську чесність. Отже, 
Авеля можна вважати першою жертвою кримінального пра-
вопорушення в історії. При цьому подальший розвиток кримі-
нально-правового та кримінологічного захисту дитинства від-
бувався не так стрімко. Більше того, необхідно відмітити, що 
тривалий час дитина залишалась поза увагою як законодавця, 
так і церкви (котра займала провідну роль в частині вирішення 
правових та політико-економічних питань).

Яскравим прикладом нашої тези є те, що в епоху серед-
ньовіччя дитинству не було місця, до ХІІ ст. дітей практично 
не зображали. Тільки у наступному столітті з’явиться кілька 
дитячих типів в образотворчому мистецтві: ангел, Ісус-не-
мовля, якого найчастіше зображали з Богородицею, оголене 
дитя… А у ХІІІ ст. зображення голих немовлят символізували 
дитячу невинність. Також до цього часу належить зображення 
душі, яка покидає тіло у вигляді оголеного немовляти. Почи-
наючи з XIV ст. тема дитинства Ісуса розвивається, що тісно 
переплелося із розвитком культу Богородиці. Саме в цей час 
в іконографії з’являється тема дитинства інших святих. Все це 
символізує поступову зміну ставлення до дітей. У XV–XVI ст. 
з’являються зображення дітей у колі сім’ї, а згодом, не пізніше 
XVI ст., з’являються зображення дітей на надгробках. Те, що 
дитинство спершу не розглядалося як важливий етап життя, 
радше за все було пов’язано із високою дитячою смертністю. 
Слушно зауважив Філіп Ар’єс: «Думка про збереження образу 
дитини не виникала, якщо дитина вижила і стала дорослою, 
або якщо померла немовлям. У першому випадку дитинство – 
всього лиш перехідний період, пам’ять про який не варто фік-
сувати; в другому випадку, у випадку смерті дитини, рання 
кончина чогось малого не заслуговувала запам’ятовування – 
дітей багато і далеко не всі переживуть критичний період!» [2]. 
Звичайно, в цей період не в повній мірі доречно було створю-
вати спеціальні засоби, здатні захистити дитину від суспільно 
небезпечного діяння. Це вимагало певних знань, котрими у той 
час ще не володіли, а також зусиль, які вважались марними, 
оскільки більшість дітей не доживали до трирічного віку через 
невиліковні та тяжкі (для тих часів) хвороби.

Висока дитяча смертність спонукала істориків уважати 
нормою емоційну прохолодність батьків до синів і дочок. 
«Типовим» прикладом вважали реакцію англійського короля 
Едуарда І, який 1271 року втратив сина, а 1272 – батька. Як 
переказує хроніст Вільям Рішанґер, Едуард І більше тужив 
за 65-річним батьком, ніж за 5-річним сином: смерть дитини 
стерпіти легше, бо народяться й інші, а от батька вже не 
повернеш. Така «черствість» – плід особистого досвіду 
короля: його перша дружина Елеонора Кастильська народила 
16 дітей, з яких тільки шестеро досягли дорослого віку. Тим 
часом Карл І Анжуйський, який і запитав Едуарда І, за ким 
той журиться більше, по-іншому сприймав ситуацію. Відпо-
відь здивувала його, як і самого хроніста, бо батьки Карла І,  
Генріх ІІІ і Елеонора Прованська, були в надзвичайній жалобі, 
коли 1257 року померла його трирічна сестра Катерина, хоч 
вона й дуже хворіла [3]. Таким чином, зважаючи на те, що 
висока дитяча смертність вважалась нормою і для окремих 

батьків, котрі не відносились до цього з логічною трагедією, 
вести мову про кримінально-правовий та кримінологічний 
захист дитинства не мало жодного сенсу.

Щоб побачити не королівські, а більш пересічні батьків-
ські почуття, звернімося до бестіаріїв, які поєднують релігійні 
пояснення довколишнього світу та його моралі з науковими 
спостереженнями за природою. З погляду історії дитинства 
цікаві ілюстрації до опису мавп: якщо в ранніх бестіаріях на 
мініатюрах зазвичай зображають саму мавпу, то від ХІІІ ст. – 
мавпу з мавпенятами, яких вона тримає на шиї та плечах. У тек-
сті йдеться про те, що «мавпа-самиця, коли народжує двійню, 
любить більше одне дитя, ніж інше. І коли полює, то одне, яке 
любить, тримає спереду», щоб захистити; друге ж дитя ззаду 
обіймає її за шию. Можна порівняти становище мавпенят із 
ситуацією дитини на мініатюрі з «Біблії Роберта де Белло», 
датованої 1240–1253 роками, де мати тримає дитя на плечах. 
Обґрунтованість паралелей між тваринними й людськими вза-
єминами доводить і «Псалтир Альфонсо» з кінця ХІІІ ст., де 
на маргіналіях зображено доволі людиноподібну русалку [3]. 
На нашу думку, ототожнення дитини з твариною було пов’я-
зано із дисонансом між інстинктами та інтелектуальними здіб-
ностями. Для тогочасної дорослої людини дитина здавалась 
особою, котра не здатна мислити, а виживає виключно за раху-
нок вроджених інстинктів.

Більше того, історично підтвердженим фактом є розповсю-
джене у ті часи припущення, що дитині властиві окремі саме 
тваринні (виділено нами – Т. Т.) інстинкти, тому їй передане 
у спадок відчуття провини. У зв’язку з цим існує необхідність 
подолання неслухняності та потреба виховання. Звідси випли-
ває авторитарно-романтичний міф дитинства, який бере до 
уваги не конкретну дитину, а абстрактне уявлення про дитин-
ство, яке коливається між демонізуванням та романтизуванням 
дитинства і дотепер впливає на дослідження дитинства й прак-
тику виховання. Ця основоположна амбівалентність характери-
зує сучасні концепції дитинства, незалежно від пропагованих 
ідеологій дитинства і виховання. Це стосується також нових 
положень, що вперше ставлять на п’єдестал саму дитину. 
У концепції Ж.-Ж. Руссо, чи згодом у праці Еленн Кей «Сто-
ліття дитини» [4; 5, с. 43] об’єктом виховання стає конкретна 
дитина, обов’язком якої є вдосконалення аж до ідеалізованої 
дорослості. Концепції дитинства та виховні програми у рефор-
маторській педагогіці намагалися на практиці поєднати супе-
речливі ідеали буржуазної моралі успіху і романтичних міфів 
із самостійністю дітей. Вони мали пропагувати розвиток зді-
бностей дітей відповідно до їхніх особливостей, прилучення 
до суспільної праці та формування творчих здібностей у грі, 
виховання індивідуальної самосвідомості і суспільної відпові-
дальності, поєднуючи працю, гру, мистецтво [4]. Таким чином, 
можна підсумувати, що у цей період підхід до виховання 
та захисту дитини був нестабільним, що можна пояснити від-
сутністю необхідних знань про особливості дитячої психології, 
фізіології, а також педагогічних навичок та вмінь. При цьому 
про кримінально-правовий захист та про, взагалі, будь-яке 
юридичне закріплення навіть елементарних прав дитини мова 
ще не велась.

Ситуація дещо змінилась пізніше. Так, наприклад, вже 
у Київській Русі юридично відносини між батьками і дітьми 
встановлювались з моменту народження дитини в закон-
ному шлюбі або шляхом усиновлення. Вже в язичницькі часи 
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існувала різниця між «водимими» (законними) дружинами 
та наложницями, і між дітьми, народженими ними. Наприклад, 
Рогнеда, дочка полоцького князя Рогволода, на пропозицію 
вийти заміж за Володимира, народженого від ключниці кня-
гині Ольги Малуши, відповідає: «Не хочу розути робобича…» 
[6, с. 54]. Малуша, яка була рабою княгині Ольги, не могла бути 
водимою дружиною, але це не завадило її синові вважатись 
законним сином князя Святослава, зайняти спочатку новгород-
ський, а потім і київський престол [7, с. 450]. Отже в дохрис-
тиянський період, не дивлячись на певну різницю у ставленні 
до дітей народжених в шлюбі або поза ним, всі вони вважались 
законними [8, с. 93]. З впровадженням християнства і підпоряд-
куванням шлюбно-сімейного права церкві у давньоруському 
суспільстві різниця між дітьми закононародженими (тобто, 
народженими або зачатими у законному шлюбі) та незаконно-
народженими (народженими поза шлюбом, або в шлюбі, що 
був визнаний недійсним) [9, с. 461] була юридично закріплена, 
що найшло своє відображення у ст. 98 Просторої редакції Русь-
кої Правди, за якою діти рабині після смерті батька-господаря 
отримували, разом з матір’ю, волю, але позбавлялись права на 
спадок [10, с. 656]. Стан такої дитини, зазвичай, визначався 
станом його матері. Тобто, діти, народженні від вільної жінки 
були вільними, від рабині – рабами, народжені від міщанки, 
або селянки – належали стану матері [11, с. 365]. Отже, в ці 
часи законодавець вперше робить спробу юридично закріпити 
статус дитини в нормативно-правових актах. Особливе зна-
чення має також спроба диференціювати дітей в залежності від 
матеріального становища їх батьків. Такий підхід тривалий час 
залишався актуальним, що створювало не завжди позитивні 
тенденції, котрі ми розглянемо трохи пізніше.

Із запровадженням християнства, ситуація у цьому питанні 
докорінно змінюється. Церква взяла під свій захист життя 
дітей, навіть ще ненароджених. Значна увага приділялась духів-
ництвом боротьбі з абортами. Уже Церковний Статут князя 
Володимира відносить аборти («девка детя повьржеть») до 
компетенції церковних судів [12, с. 149]. Покарання за подібні 
злочини були досить значними. За візантійським кодексами 
Еклогою та Прохироном жінку, яка «наветоеть своемоу чревоу, 
еже потеряти зачатое, бьема поточена да боудеть», тобто прису-
джувалась до побиття та вигнання [13, с. 71–75]. Але частіше, 
священики призначали таким жінкам єпитимію на термін від  
5 до 11 років посту, в залежності від строку коли було зроблено 
аборт. На думку представників церкви «всяка жена скажающа 
в себе сороча, душегубица наречется» [14, с. 94]. Виняток 
робився лише для жінок, які втрачали дитину під час вико-
нання фізичної праці («аже женьї делаюче что любо страдоу, 
и вережаються и изметають»), бо як, вважав новгородський 
єпископ Нифонт, «аже не зелеемь вережають, нетоу за то опи-
темья» [15, с. 58]. Наразі дитина може стати жертвою виключно 
після свого народження. Тривалі наукові дискусії та законода-
вчі пошуки дозволили прийняти рішення про те, що людина 
починає мати свою цінність лише з першим вдихом. Саме тому, 
сучасне кримінальне законодавство передбачає кримінальну 
відповідальність за аборт тільки у тому випадку, якщо він 
незаконний, а відповідальність нестиме людина, котра провела 
процедуру (ст. 134 Кримінального кодексу України – незаконне 
проведення аборту або стерилізації).

Відповідальність за збереження дитини покладалася церк-
вою і на батька. Накладалась єпитимія у випадку якщо чоловік 

«риняс пьянь на женоу свою, вередить вь неи детя» [15, с. 60]. 
Щоб виконання релігійних обрядів не спричинило викидень, 
єпископ Ілля рекомендував: «егда жена носит в утробе, не 
велите ей кланятс на коленях, ни рукою до земли, ни (даже) 
в великьій пост: от того бо вережаются и изметают младенца» 
[16, с. 185]. Ще більш страшним злочином вважалось вбив-
ство дитини, навіть ненавмисне, коли батьки «оу себе кладоугь 
дети спяче, и оугнетають» [15, с. 58]. Окремо духівництвом 
розглядались питання навмисного вбивства немовлят. Так за 
Церковним Статутом князя Ярослава, якщо «женка без своего 
мужа или при мужи дитяти добудеть, да погубить, или в свиньи 
ввержеть, или утопить», то її відправляли в «дом церковньїи» 
[12, с. 190], тобто в своєрідний виправний заклад монастир-
ського типу. Додатковою мірою покарання для таких жінок, за 
заповідями митрополита Григорія, було встановлення триріч-
ного посту [12, с. 185]. Протягом тривалого часу у Київській 
Русі батьки розпоряджались свободою своїх дітей. Літописи 
того періоду неодноразово свідчать про факти продажу дітей 
у холопство. Але частіше за все батьки продавали своїх дітей 
не задля зиску, а для того, щоб врятувати їм життя під час 
голоду. Так у Новгороді «отець и мати чадо своє вьсажаше 
в лодью даромь гостьмь…» [17, с. 22] або «даяху свои дети 
отець и мати дерень гостимь изь хлеба» [17, с. 280]. Що сто-
сується вбивства немовлят, то і в цьому випадку сучасне кри-
мінальне право передбачає альтернативні випадки такого роду 
кримінального правопорушення. Так, наприклад, відповідно 
до ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дитини), якщо умисне вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дитини відбулось під час поло-
гів або відразу після пологів, в такому випадку жінка отримає 
у виді покарання лише обмеження волі на строк до п’яти років 
або позбавлення волі на той самий строк. Таким чином, зако-
нодавець зробив спробу диференціювати такого роду вбивство 
відповідно до обставин, котрі його зумовили. Звичайно, якщо 
вбивство дитини не було обумовлено пологами, то і на сьогод-
нішній день жінка буде нести кримінальну відповідальність 
повною мірою.

Що стосується продажу дітей у ті часи, то варто відмітити, 
що церква намагалась боротись з цими явищами. Якщо в голодні 
часи представники духівництва мало що могли зробити, то за 
продаж дітей поза цими обставинами, накладалась єпитимія. 
Заповіді митрополити Григорія вирізняють два випадки: коли 
мати продавала свою дитину маючи можливість прогодувати 
її, тоді священик призначав їй 8 років єпитимії, якщо ж про-
даж здійснювалася через відсутність необхідних коштів на 
утримання дитини, – то 6 років [16, с. 187]. Необхідно звернути 
увагу на те, що в цих випадках мова йде не про обох батьків, а 
лише про мати. Можливо, Заповіді повідомляють про випадки 
продажу позашлюбної дитини самотньою матір’ю [16, с. 187]. 
Це свідчить про те, що продаж дітей у рабство у Київській Русі 
не носила масового характеру, а траплялася лише в надзви-
чайних випадках [18]. У такому контексті можна виокремити 
ще одне протиправне діяння у відношенні дитини – продаж 
у рабство. Цікавим є також суб’єкт правопорушення, яким була 
виключно матір, а також підхід тогочасного законодавця до 
встановлення міри покарання.

Іншим нормативно-правовим актом, який має велике зна-
чення для дослідження кримінального права Староруської 
держави, є Устав Ярослава Мудрого. До нас не дійшло жод-
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ного уставу князя Ярослава в його первинному вигляді – всі 
його редакції змінювались з часом, але архетип уставу склався 
в ХІ – на початку ХІІ ст. Усього відомо близько 100 спис-
ків уставу, які розділяють на 42 редакцій. Найдавніші з них 
датуються останньою чвертю ХV ст., а найпізніші – ХІХ ст. 
[19, с. 81]. Саме в Уставі князя Ярослава Мудрого було закріп-
лено захист права дитини на життя в ст. 6, що встановила 
відповідальність за дітовбивство. Вбивство незаконнонарод-
женої дитини каралося ув’язненням в монастирській уста-
нові. До дітовбивства прирівнювався і аборт, розгляд справи 
про вчинення якого, відповідно до Уставу князя Володимира, 
належав до церковної юрисдикції [20, с. 134]. Таким чином, 
можна сказати, що Устав князя Ярослава Мудрого вперше 
повноцінно закріпив право дитини на життя. Отже, саме 
в період з ХІ – початку ХІІ ст. дитину вперше було визнано 
повноцінною жертвою кримінального правопорушення. Саме 
в цей часовий проміжок і було закладено підґрунтя віктимоло-
гічного захисту дитинства.

Таким чином, зародження феномену ювенальної вікти-
мності та еволюція нормативно-правового захисту прав непов-
нолітніх жертв кримінальних правопорушень має тривалу істо-
рію, котра умовно може бути поділена на такі періоди:

1) період зародження та становлення особливого підходу 
до дитини (від найдавніших часів до ХІІ ст.);

2) період підвищеного інтересу до дитини та частковим 
визнанням її примітивних прав (ХІІ–XV ст., період перебу-
вання українських земель у складі Литви, Польщі, Речі Поспо-
литої);

3) закладення підґрунтя для формування законодавчого 
визнання дитини повноцінним учасником кримінально-право-
вих відносин, у тому числі – її права мати захист як жертві кри-
мінального правопорушення (XVI–XVIІІ ст., період автономії 
та перебування України у складі Австрійської (Австро-Угор-
ської) й Російської імперій);

4) часткове гальмуванням активного розвитку ювеналь-
ного права, у тому числі на другий план законодавчої уваги 
відійшов і правовий захист дітей, які постраждали від проти-
правних діянь (ХІХ–ХХ ст., період розбудови української дер-
жавності та радянський період);

5) період оновлення кримінально-правового регулювання 
взаємовідносин між неповнолітніми та державою, стрімкого 
розвитку набуває інститут ювенальної юстиції, захист прав 
дитини визнається пріоритетом держави, посилюється кримі-
нальна відповідальність за посягання на неповнолітніх (кінець 
ХХ–ХХІ ст., період розвитку незалежної України).
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Titochka T. The emergence of the phenomenon  
of juvenile victimhood and criminal protection of minors

Summary. In the article the author considers the origin 
of the phenomenon of juvenile victimhood and criminal 
protection of minors. Attention is drawn to the fact that 
the emergence of the phenomenon of juvenile victimhood 
and the evolution of legal protection of the rights of juvenile 
victims of crime has a long history, which can be divided into 
the following periods:

1) the period of birth and special art.);
2) the period of increased interest in the child 

and partial recognition of its primitive rights (XII–XV centuries. 
The period of stay of Ukrainian lands in Lithuania, Poland, 
the Commonwealth);

3) laying the groundwork for the formation of legislative 
recognition of the child as a full participant in criminal 
law relations, including – his right to protection as 
a victim of criminal offenses (XVI–XVIII centuries. Period  
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of autonomy and Ukraine in the Austrian (Austro-Hungarian) 
and Russian empires);

4) partial inhibition of the active development of juvenile 
law, including the legal protection of children who suffered 
from illegal acts (XIX–XX centuries. Period of development 
of Ukrainian statehood and the Soviet period);

5) the period of renewal of criminal law regulation 
of relations between minors and the state, the institution 
of juvenile justice is rapidly developing, protection of children’s 
rights is recognized as a priority of the state, criminal liability 
for encroachment on minors is increasing (end of XX–XXI cen- 
turies period of independent Ukraine).

It is indicated that the approach has changed somewhat 
to date. If minors are fully protected by current criminal 
law, the elderly are not given special attention. The building 

of relationships in the family (meaning between children 
and parents) in the studied period of time took place 
according to a strict hierarchy, according to which parents 
were endowed with absolute power over the child. Of course, 
obvious prohibitive acts committed against the latter were 
punished either by the legislature or by the church  
(if the act was found a sin). The first criminal offenses against 
minors were committed by their immediate relatives (for 
example, in connection with an incurable disease, as a form 
of punishment for guilt, for educational purposes, etc.). This 
is what “launched” the mechanism of creating normative-legal 
(including criminal-legal) protection.

Key words: juvenile victimhood, juveniles, retrospective 
analysis, criminal law protection, criminal offense, crime, 
punishment.
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та бронювання сержантів і солдатів запасу
Рівненського об’єднаного міського територіального
центру комплектування та соціальної підтримки

ПРОБЛЕМА ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ СЕРЕД 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Анотація. У статті розглянуто проблему запобігання 

вчиненню кримінального правопорушення серед вій-
ськовослужбовців Збройних Сил України. Показано, що 
недостатній рівень дослідження проблем вчинення кри-
мінальних правопорушень у Збройних Силах України 
й обґрунтованості заходів щодо їх запобігання у військо-
вих частинах негативно впливають на функціонування 
Збройних Сил України. Отже, з’ясування стану й тенден-
цій вчинення військовослужбовцями кримінальних пра-
вопорушень у Збройних Силах України має особливе зна-
чення в контексті реформування (розвитку) українського 
війська.

Метою публікації є викладення положень, які розв’язу-
ють проблему запобігання вчиненню кримінального пра-
вопорушення серед військовослужбовців Збройних Сил 
України. Для досягнення мети ми спробуємо вирішити 
такі завдання:

1) проаналізувати стан і тенденції вчинення кримі-
нальних правопорушень військовослужбовцями Збройних 
Сил України;

2) виявити причини й умови їх вчинення;
3) зробити власні висновки.
Проблема запобігання вчиненню кримінального пра-

вопорушення серед військовослужбовців Збройних Сил 
України загалом корелює з іншими проблемами функ-
ціонування Збройних Сил України, зокрема такими як: 
недосконалість нормативно-правового, організаційного, 
фінансового, кадрового й інформаційного забезпечення 
запобігання правопорушенням; недостатній рівень про-
ведення комплексних профілактичних заходів, спря-
мованих на усунення причин та умов правопорушень, 
і профілактичної роботи з особами, схильними до їх вчи-
нення.

Актуальність проблеми також зростає у зв’язку з давно 
назрілою потребою вдосконалення нормативно-правових 
актів, що регулюють питання запобігання кримінальним 
правопорушенням серед військовослужбовців у Зброй-
них Силах України. Варто також зазначити, що вчинення 
кримінального правопорушення серед військовослуж-
бовців Збройних Сил України дуже серйозно впливає на 
стан, динаміку й географію злочинності загалом. Нині 
воно вийшло далеко за межі звичайного злочинного явища 
й перетворилося на фактор, що створює реальну загрозу 
національній безпеці, основам державного ладу, а, на 

жаль, кримінологічна наука не запропонувала алгоритму, 
як її нейтралізувати.

Аналіз функціонування Збройних Сил України за 
останні роки показав, що успішність запобігання вчи-
ненню кримінальних правопорушень серед військово-
службовців залежить від суспільства, держави, стану 
матеріально-технічної бази, озброєння, військової техніки, 
підтримки й підготовки військовослужбовців для Зброй-
них Сил України тощо.

Ключові слова: профілактика, військовослужбовці, 
комісія, кримінальне правопорушення, збройні сили.

Постановка проблеми. Недостатній рівень дослідження 
проблем вчинення кримінальних правопорушень у Збройних 
силах (далі – ЗС) України, обґрунтованості заходів їх запобі-
гання у військових частинах вкрай негативно позначається на 
функціонуванні самих ЗС України та виконанні ними держав-
них завдань. З’ясування стану і тенденцій вчинення криміналь-
них правопорушень військовослужбовцями у ЗС України на 
буває особливого значення в умовах реформування (розвитку) 
ЗС України.

Актуальність проблеми зростає також і у зв’язку з давно 
назрілою необхідністю вдосконалення нормативно-правових 
актів, що регламентують запобігання вчинення кримінальних 
правопорушень у ЗС України. Беззаперечно запобігання вчи-
нення кримінального правопорушення серед військовослуж-
бовців є провідним завданням ЗС України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
запобігання вчинення кримінального правопорушення серед 
військовослужбовців у ЗС України була предметом вивчення 
таких вітчизняних учених, як: О.М. Артеменко, В.В. Бабаніна, 
В.М. Білоконев, І.Г. Богатирьов, П.П. Богуцький, І.В. Боднар, 
В.В. Бондарєв, М.Б. Головко, В.К. Грищук, Н.А. Дмитренко, 
В.С. Давиденко, С.Ф. Денисов, Ю.П. Дзюба, С.І. Дячук, 
М.М. Івлєв, Д.В. Казначеєва, В.І. Касинюк, В.А. Клименко, 
І.М. Коропатнік, Я.С. Кулькіна, Ю.Б. Курилюк, І.І. Митрофанов, 
В.О. Навроцький, Т.Б. Ніколаєнко, А. Овчаренко, М.І. Панов, 
О.Р. Полегенька, В.П. Попович, Є.Б. Пузиревський, О.М. Сар-
навський, О.В. Столярський, В.М. Стратонов, Є.Л. Стрель-
цов, О.С. Ткачук, М.С. Туркот, С.О. Харитонов, І.О. Харь,  
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Г. І. Чангулі, В.В. Шаблистий, В.А. Шершенькова, О.О. Шкута 
й інші.

Утім, нині серед науковців не вироблено єдиного підходу 
щодо запобігання вчинення кримінального правопорушення 
серед військовослужбовців у ЗС України, що й спонукало під-
готувати статтю.

Мета роботи полягає у виокремлення положень, які розв’я-
зують проблему запобігання вчинення кримінального право-
порушення серед військовослужбовців Збройних сил України. 
Для реалізації вказаної мети спробуємо вирішити такі завдання:

1) проаналізувати стан, тенденції вчинення кримінального 
правопорушення серед військовослужбовців у ЗС України;

2) виявити причини та умови їх вчинення; сформувати 
власні висновки.

Виклад основного матеріалу. Проблема запобігання вчи-
нення кримінального правопорушення серед військовослуж-
бовців ЗС України, певним чином кореспондується з іншими 
проблемами функціонування ЗС України, зокрема такими, як: 
недосконалість нормативно-правового, організаційного, фінан-
сового, кадрового та інформаційного забезпечення запобігання 
правопорушень; неналежний рівень комплексних запобіжних 
заходів, спрямованих на усунення причин і умов учинення пра-
вопорушень, та профілактичної роботи з особами, схильними 
до їх вчинення.

Торкаючись питання запобігання вчинення кримінального 
правопорушення серед військовослужбовців ЗС України варто 
зазначити, що саме поняття кримінальне правопорушення 
запропоновані раніше вітчизняними вченими є доволі умов-
ним, оскільки їх представники по суті вивчають різні аспекти 
цього соціального явищ [1, с. 53].

Враховуючи той факт, що ЗС України не ізольований 
соціальний механізм в державі, а органічна складова частини 
нашого суспільства, вчинення у її середовищі кримінального 
правопорушення викликає у суспільстві серед платників подат-
ків неабиякий резонанс. Сучасна Україна переживає глибокі 
соціально-економічні перетворення, а в їх рамках – криміналі-
зацію багатьох сфер життєдіяльності, як на рівні масових явищ, 
так і на міжособистісному.

Варто також зазначити, що вчинення кримінального правопо-
рушення серед військовослужбовців ЗС України дуже серйозно 
впливає на стан, динаміку й географію злочинності в цілому. 
Воно нині вийшло далеко за межі загальнокримінального фено-
мену й перетворилося на фактор, що створює реальну загрозу 
національній безпеці, основам державного устрою, а алгоритму, 
як її нейтралізувати кримінологічна наука на жаль, не запропону-
вала. Наголосимо, що і серед адвокатів та захисників існує думка 
про феномен випадковості у злочинності, коли людина вчиняє 
злочин не бажаючи цього робити. Можливо така думка має право 
на існування, мабуть її слід дослідити, але чому, людина, яка сідає 
за кермо автомобіля в нетверезому стані, що не розуміє, що такі 
дії злочинні, але вибирає саме злочинну дію, злодій який вчиняє 
крадіжку теж розуміє, що вчиняє злочин, і так до безкінечності. 
То, що це теж випадковість [2, с. 87].

Як видається у нас відсутня реальна статистика, яка шкода 
(пряма чи побічна) наноситься потерпілим від кримінального 
правопорушення. А ті цифри, які ми отримуємо від офіційної ста-
тистики вірити їм за нашим переконанням не слід тому, що вони 
не відповідають Індексу тих втрат, і тієї шкоди, які несе людина, 
суспільство, держава. Варто підтримати позицію Р.С. Веприць-

кого про те, що узагальнену методику обчислення ціни злочин-
ності слід починати з окремого регіону, міста, району, населеного 
пункту та для конкретних видів злочинів, зокрема економічних, 
корисливих, насильницьких та інших [3, с. 31].

Цікавою для нашого дослідження є позиція вітчизняних 
кримінологів В.В. Голіни й Б.М. Головкіна, які вважають, що 
статистична ілюзія про злочинність викривляє уявлення про 
дійсний стан кримінальної реальності у країні [4, с. 67], а вона 
на жаль, як соціальне правове явище розповсюджується на всі 
регіони нашої країни і, що саме прикро, нова поліція стала 
безсильною та неспроможною перед її проявами. Поряд із 
тим є помилкою, коли держава покладає запобігання вчинення 
кримінальних правопорушень серед військовослужбовців ЗС 
України тільки на правоохоронні органи, тому, що ефективність 
їхньої діяльності, як зауважує В.В. Лунєєв, також залежить від 
багатьох факторів і соціальних умов. Отож, саме солідарність 
суспільства на думку поіменного вченого розмиває основу зло-
чинності. Людина постійно здійснює пошук умов, що більше 
відповідають її внутрішнім потребам. Але людина − істота 
суспільна, і у випадку втрати почуття зв’язку із суспільством, 
вона буде протиставляти себе йому [5, с. 40–41].

Вітчизняний вчений О.М. Литвинов у власних досліджен-
нях пише проте, що завдання держави полягає в тому, щоб 
забезпечити соціальні умови і правові правила співіснування, 
гармонізувати суспільні відносини, знімаючи соціальні про-
тиріччя і зміцнюючи солідарність суспільства. Не вирішивши 
даного завдання, важко очікувати підвищення соціальної 
активності населення у протидії злочинності, його правової 
підтримки [6, с. 1].

Інший вітчизняний вчений О.М. Костенко зазначає, що 
високий рівень правопорядку в суспільстві можливий тільки 
тоді, коли громадяни бачать у державних органах гарантів 
їхньої безпеки, відчувають не на словах, а на ділі, зацікавле-
ність правоохоронних органів у розгляді й вжитті заходів щодо 
будь-якого правопорушення. Укриття злочинів від реєстрації 
з метою підвищення показників розкриття, незаконні відмови 
в порушенні кримінального провадження та інше «професійне» 
маніпулювання статистикою завдають колосальної шкоди пра-
восвідомості населення і підштовхують суспільство до прірви 
правового нігілізму [7, с. 150].

Отож, при розробці алгоритму запобігання вчинення кри-
мінального правопорушення серед військовослужбовців у ЗС 
України слід враховувати наступні компоненти:

1) вид вчиненого кримінального правопорушення (від 
невеликої тяжкості до більш тяжкого і особливо тяжкого);

2) класифікація злочинності з урахування історичного, пра-
вового, фінансово-економічного, політичного, ідеологічного, 
морального, медичного та соціально-психологічного критерію;

3) вид шкоди (пряма чи побічна), яка нанесена спеціаль-
ним суб’єктом (військовослужбовцем) не тільки потерпілому, а 
і державі та суспільству в цілому;

4) суми виплат потерпілим від кримінального правопо-
рушення на підставі позовних заяв. Такий компонент засвід-
чує, що на 1 жовтня 2016 року суму які повинні відшкодувати 
потерпілим засуджені склала понад 55 мільйонів гривень;

5) суми виплат за заподіяну моральну шкоду особам, які 
незаконно були притягнуті до кримінальної відповідально-
сті на виконання рішень Європейського суду з прав людини 
[8, с. 82].
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Разом із тим проблема запобігання вчинення криміналь- 
ного правопорушення серед військовослужбовців у ЗС України 
не визначає конкретні шляхи досягнення поставлених державою 
завдань. А тому розуміння причин вчинення кримінального пра-
вопорушення серед військовослужбовців й можливостей суспіль-
ства в її запобіганні є ключовою ланкою держави у формуванні 
кримінологічної політики такому соціальному злу.

На жаль, за даними вітчизняних кримінологів вчинення 
кримінального правопорушення серед військовослужбовців 
набуває організованих, форм із корумпованими зв’язками, 
які вразили не тільки органи державної влади й управління, а 
також і судові і правоохоронні органи.

Сьогодні вчинення кримінального правопорушення серед 
військовослужбовців – це суспільно-небезпечне явище, яке 
зберігає свою тенденцію до зростання і становить особливу 
небезпеку у сфері інформаційних технологій і ресурсів, викори-
стання глобальних комп’ютерних, телекомунікаційних мереж 
в терористичних, екстремістських та пропагандистських цілях, 
що згодом наносить велику шкоду державі та її громадянам.

До речі, цікавою є позиція вітчизняного вченого 
Є.В. Фесенко, який у власних працях зазначає, що проблема 
цінностей у світовій філософії небезспірна, а злочинне діяння 
завжди спрямоване проти найважливіших цінностей, які бере 
під захист кримінальне законодавство [9, с. 49]. Слід також 
звернути увагу і на позицію іншого вітчизняного вченого 
С.С. Мірошниченка, який доводить у власному дослідженні 
про необхідність удосконалення державою механізму проти-
дії злочинності, оптимізації інтеграційних зв’язків між такими 
його елементами, як цілі, завдання, функції, методи діяльно-
сті, через комплексне вирішення питань реалізації принципу 
верховенства закону, прав і свобод людини й громадянина 
[10, с. 149].

Крім того, кримінологічний аналіз розвитку злочинності 
показує, що однією з найгостріших проблем натепер залиша-
ється стан криміногенної ситуації у Збройних силах України. 
Більше того, від належного виконання військовими формуван-
нями покладених на них державою й суспільством обов’язків 
залежить забезпечення національної безпеки нашої країни. 
Отож, злочинність військовослужбовців украй негативно впли-
ває не лише на формування Збройних силах України та вій-
ськову дисципліну, але і на державу в цілому, будучи одним із 
внутрішніх індикаторів, за яким суспільство оцінює стан соці-
альної безпеки та мікроклімату.

Такий стан справ багато в чому пояснюється тим, що вчи-
нення у ЗС України кримінальних правопорушень природно 
сприяє падінню авторитету державної влади, поширенню 
у суспільстві страху перед зовнішніми та внутрішніми загро-
зами, аномії, аморальності й неповаги до військовослужбовців 
та знижує престижність військової служби. Проблема зміц-
нення законності серед військовослужбовців потребує роз-
робки та вирішення не лише першочергових, але й перспектив-
них завдань щодо протидії кримінальним правопорушенням 
в цій сфері [11, с. 132–133].

Кримінальним правопорушенням є передбачене Кримі-
нальним кодексом (далі – КК) України суспільно небезпечне 
винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримі-
нального правопорушення. (ст. 11 КК України). Кримінальні 
правопорушення поділяються на кримінальні проступки і зло-
чини (ст. 12 КК України) [12].

Поняття злочину в кримінальному законі завжди зали-
шалося універсальною і фундаментальною категорією: воно 
лежить в основі змісту всіх кримінально-правових норм 
та інститутів як Загальної, так і Особливої частини КК України 
і дозволяє відмежувати злочин від інших правопорушень. Ми 
поділяємо позицію відомих вітчизняних правників Ю.В. Бау-
ліна й В.І. Борисова з приводу того, що злочин, як і будь-яке 
інше правопорушення, є певною поведінкою, певним вчинком 
людини, в якому виявляється його свідомість та воля.

Така поведінка, як зауважують поіменні вчені, може вияв-
лятися у двох формах: дії та бездіяльності. Критерієм розподілу 
виступає фізична ознака: дія – це активна поведінка (в основі якої 
лежить певний рух людини); бездіяльність – пасивна поведінка 
(відсутність руху), яка виявляється в тому, що особа не виконує 
певних дій, які вона повинна і могла виконати [13, с. 48].

Поняття «військова злочинність» як сукупність передба-
чених кримінальним законом суспільно небезпечних діянь, 
учинених особами із ЗС, інших військ і військових форму-
вань, а також громадянами, що перебувають у запасі, під час 
проходження ними військових зборів, і персоналом військо-
вих частин, з’єднань та установ у зв’язку із виконанням ними 
службових обов’язків або в розташуванні цих частин, з’єднань 
і установ, за певний період часу і в певному просторі розгляда-
ють В.В. Чернєй і В.В. Сокуренко [14, с. 254].

Відповідно до ст. 401 КК України військовими кримі-
нальними правопорушеннями визнаються передбачені розді-
лом XIX Особливої частини КК України кримінальні правопо-
рушення проти встановленого законодавством порядку несення 
або проходження військової служби, вчинені військовослуж-
бовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під 
час проходження зборів.

За відповідними статтями розділу XIX Особливої частини 
КК України несуть відповідальність військовослужбовці 
Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної 
прикордонної служби України, Національної гвардії Укра-
їни та інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, Державної спеціальної служби транспорту, 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, а також інші особи, визначені законом.

Особи, не зазначені в ст. 401 КК України, за співучасть 
у військових кримінальних правопорушеннях підлягають від-
повідальності за відповідними статтями розділу XIX Особли-
вої частини КК України.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, перед-
бачене статтями розділу XIX Особливої частини КК України, 
може бути звільнена від кримінальної відповідальності згідно 
зі ст. 44 КК України із застосуванням до неї заходів, передба-
чених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України [15].

На відміну від інших груп кримінальних правопорушень, 
передбачених КК України, поняття військових кримінальних 
правопорушень визначене безпосередньо в законі (ч. 1 ст. 401). 
Проте, у цьому визначенні розкриваються не всі ознаки кримі-
нальних правопорушень, які вчиняються у ЗС України, а лише 
специфічні, притаманні саме військовим кримінальним пра-
вопорушенням, які дають змогу відмежувати військові кримі-
нальні правопорушення від інших [16].

На думку вітчизняних вчених О.М. Джужи й А.В. Гаркуши, 
злочинність в армії – це сукупність кримінальних правопору-
шень, вчинених військовослужбовцями, а також прирівняними 
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до них за статусом і кримінальною відповідальністю військово-
зобов’язаними під час проходження ними навчальних (переві-
рочних) або спеціальних зборів [17, с. 27].

Висновки. З урахуванням вищевикладеного зауважимо, що 
недостатній рівень дослідження проблем запобігання вчинення 
кримінальних правопорушень серед військовослужбовців 
у ЗС України вкрай негативно позначається на функціонуванні 
самих ЗС України та виконанні ними державних завдань. Як 
вбачається, актуальність проблеми зростає також і у зв’язку 
з давно назрілою необхідністю вдосконалення нормативно-
правових актів, що регламентують запобігання вчинення кри-
мінальних правопорушень серед військовослужбовців у ЗС 
України. Саме проведений аналіз функціонування ЗС України 
в останні роки показав, що успіх запобігання вчинення кримі-
нальних правопорушень серед військовослужбовців залежить 
від суспільства, держави, стану матеріально-технічної бази, 
озброєння, військової техніки, забезпечення та підготовка вій-
ськовослужбовців для ЗС України тощо.
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Ryzhenko I., Kroka A. The problem of preventing the 
commission of a criminal offense among military personnel 
of the Armed Forces of Ukraine

Summary. The problem of preventing the commission 
of a criminal offense among military personnel of the Armed 
Forces of Ukraine was described in the article. The author 
showed that an insufficient level of research on the problems 
of committing criminal offenses in the Armed Forces of Ukraine 
and an insufficient level of the validity of measures to prevent them 
in military units have a very negative impact on the functioning 
of the Armed Forces of Ukraine and their implementation of state 
tasks. Clarification of the state and trends in the commission 
of criminal offenses by military personnel in the Armed Forces 
of Ukraine has particular importance in the context of the reform 
(development) of the armed forces of Ukraine.

The purpose of this publication is to highlight the provisions 
that solve the problem of preventing the commission 
of a criminal offense among military personnel of the Armed 
Forces of Ukraine. To achieve this goal, we will try to solve 
the following tasks: analyze the state and trends of committing 
a criminal offense among military personnel in the Armed 
Forces of Ukraine; identify the causes and conditions of their 
commission; form our own conclusions.

The problem of preventing the commission of a criminal 
offense among the military personnel of the Armed Forces 
of Ukraine in general corresponds to other problems 
of the functioning of the Armed Forces of Ukraine, in particular 
such as: imperfection of regulatory, organizational, financial, 
personnel and information support for the prevention of offenses; 
inadequate level of comprehensive preventive measures aimed 
at eliminating the causes and conditions of offenses and preventive 
work with persons prone to their commission.

The actuality of the problem is also growing in connection 
with the long-overdue need to improve regulatory legal acts 
regulating the Prevention of criminal offenses among military 
personnel in the Armed Forces of Ukraine.

It is also worth noting that the commission of a criminal 
offense among the military personnel of the armed forces 
of Ukraine very seriously affects the state, dynamics 
and geography of crime in general. Today, it has gone far beyond 
the ordinary criminal phenomenon and turned into a factor 
that creates a real threat to national security, the foundations 
of the state structure and, unfortunately, criminological science 
has not offered an algorithm for how to neutralize it.

The analysis of the functioning of the Armed Forces 
of Ukraine in recent years has shown that the success of preventing 
the commission of criminal offenses among military personnel 
depends on society, the state, the state of the material and technical 
base, weapons, military equipment, support and training of military 
personnel for the Armed Forces of Ukraine, etc.

Key words: prevention, military personnel, Commission, 
criminal offense, armed forces.
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спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ,  
ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІНОЗЕМНИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ, 

ЗОКРЕМА РФ, ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПІДРИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТИ УКРАЇНИ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню загрозли-
вих тенденцій використання іноземними спецслужбами, 
зокрема Російської Федерації організованої злочинності 
з метою проведення дестабілізації та розвідувально-під-
ривної діяльності проти України. Визначено масштаби 
поширення організованої злочинності, які провокує 
держава-агресор в умовах сучасної геополітичної конф-
ронтації. Деталізовано вплив організованої злочинності 
на фактор дестабілізації політичної та соціально-еконо-
мічної ситуації в Україні. Узагальнено негативний вплив 
та ризики поширення російської організованої злочин-
ності у світових вимірах. Розглянуто особливості вико-
ристання організованою злочинністю мусульманському 
фактору присутності в Україні. Визначено роль та місце 
ісламістських радикальних структур як механізмів фор-
мування впливу на поширення російської організованої 
злочинності. Окреслено типові ознаки та характерні 
риси етнічної злочинності. Акцентовано увагу на ризи-
ках поширення проявів ксенофобії та релігійної нетер-
пимості серед мусульман, які проживають у південних 
регіонах України, з боку російських спецслужб. Визна-
чено типові особливості операцій, що проводяться спец-
службами РФ з використанням злодіїв у законі та іншого 
криміналітету. Узагальнено формат діяльності російської 
організованої злочинності, яка передбачає прагнення 
створювати альянси з місцевими злочинцями, особ-
ливо за етнічною ознакою. Окреслено специфіку про-
ведення спеціальних операцій політичного керівництва 
РФ гібридного характеру за кордоном з використанням 
організованих злочинних груп. Проведено оцінку масш-
табів проникнення російської організованої злочинності 
у європейський простір. Розкрито поняття та зміст росій-
сько-євразійської організованої злочинності у діяльно-
сті Європолу. Визначено основні риси та сфери впливу 
чеченських злочинних організованих угруповань, які 
здійснюють протиправну діяльність у державах ЄС. Рег-
ламентовано засади агентурної роботи спецслужб РФ 
щодо формування власної мережі. Визначено зв’язки між 
політичним керівництвом РФ та представниками органі-
зованих злочинних формувань та сфери їхніх інтересів. 
Деталізовано здобутки Служби безпеки України щодо 
виявлення та припинення діяльності організованих зло-
чинних угруповань в Україні у 2019–2020 роках. Уза-
гальнено результати діяльності вітчизняної спецслужби 
із протидії організованим злочинним угрупованням, які 
функціонували в нашій державі під кураторством РФ 
у 2021 році, зокрема у Херсонській та Сумській областях. 
Визначено шляхи вдосконалення діяльності правоохо-
ронних органів, які здійснюють боротьбу з організова-
ною злочинністю. Підкреслюється актуальність збере-

ження функціональності та компетенції щодо протидії 
організованій злочинності серед пріоритетних завдань 
вітчизняної спецслужби в умовах реформування.

Ключові слова: організована злочинність, криминалі-
тет, розвідувально-підривна діяльність, спецслужба, дер-
жавна політика, етнічна злочинність, спеціальні операції, 
російська гібридна експансія.

Постановка проблеми. Організована злочинність трива-
лий час залишається однією з найбільших небезпек для полі-
тичного та економічного розвитку багатьох країн світу. Укра-
їна не є винятком. Стратегія національної безпеки України [1] 
акцентує увагу на тому, що спецслужби іноземних держав, 
насамперед РФ, продовжують на перманентній основі розві-
дувально-підривну діяльність проти України, а також намага-
ються підсилювати сепаратистські настрої, використовують 
організовані злочинні угруповання і корумпованих посадових 
осіб, прагнуть зміцнити інфраструктуру впливу. Враховуючи 
масштаби та загрози поширення організованої злочинності, 
особливо в умовах сучасної геополітичної ситуації, 16 вересня 
2020 року у нашій державі набула чинності Стратегія боротьби 
з організованою злочинністю [2] як фундаментальний доку-
мент, який визначає подальший вектор розвитку пріоритет-
них засад державної політики у відповідній сфері. Зокрема, на 
державному рівні проголошено, що в умовах збройної агресії 
проти України з боку РФ та її сателітів, т. зв. «ДНР» та «ЛНР», 
прагнення створити терористичні організації в нашій державі 
організована злочинність становить пряму та безпосередню 
загрозу для основ національної безпеки. При цьому органі-
зована злочинність залишається потужним інструментом, що 
використовується спецслужбами іноземних держав, особливо 
РФ, з метою дестабілізації політичної та соціально-економічної 
ситуації в Україні, втручання у внутрішні справи, що призво-
дить до завдання шкоди державним інтерсам та національній 
безпеці.

На жаль, нормативно задекларовано, що відсутність 
системного підходу до ведення боротьби з організованою 
злочинністю, неналежний рівень взаємодії правоохоронних 
органів у відповідній сфері, застаріле та розбалансоване нор-
мативно-правове забезпечення з питань боротьби з організо-
ваною злочинністю, недосконалість процедури моніторингу 
криміногенної ситуації, відсутність консолідованої об’єктивної 
методології оцінки загроз та ризиків організованої злочинно-
сті, використання застарілих форм і методів боротьби з таким 
явищем призводить до загострення проблем, пов’язаних з орга-
нізованою злочинністю.
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За даними Офісу Генерального прокурора України, пра-
воохоронними органами упродовж 2020 року було виявлено 
356 організованих груп та злочинних організацій, що значно 
більше, ніж за аналогічний період 2019 року (293) [3]. Такий 
стан справ переконливо демонструє загрозливу тенденцію 
постійного щорічного збільшення кількості організованих зло-
чинних угрупувань та є демонстрацією досить низького рівня 
ефективності боротьби з нею. Викладене зумовлює розгляд 
проблемних питань з метою визначення складників посилення 
спроможностей державних правоохоронних інституцій щодо 
боротьби з організованою злочинністю, а саме запобігання 
використанню іноземними спецслужбами, зокрема РФ, орга-
нізованої злочинності у проведенні розвідувально-підривної 
діяльності проти України, що посилює актуальність теми цієї 
наукової статті.

Результати аналізу останніх досліджень і публікацій. 
Організаційно-правові засади боротьби з організованою зло-
чинністю [8] предметно досліджували у своїх працях такі нау-
ковці, як: О. Ю. Бусол [4], А. А. Вознюк [5], О. Ю. Шостко 
[8] та інші фахівці. Пошук оптимальних шляхів удосконалення 
вітчизняної системи заходів протидії організованій злочинно-
сті на підставі отриманих здобутків зарубіжного досвіду у цій 
площині останнім часом розглядали такі вчені, як: В. І. Литви-
ненко та П. Я. Пригунов [6], М. В. Гребенюк та А. М. Черняк 
[7]. Беззаперечно, наукові праці зазначених експертів є вагомим 
внеском у розвиток вітчизняної кримінально-правової науки. 
Але нагальною є потреба у висвітлені форм та методів поши-
рення організованої злочинності, яку використовує РФ з метою 
проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої 
держави в умовах поширення гібридних загроз.

Мета статті – проаналізувати та висвітлити сучасні загроз-
ливі тенденції використання спецслужбами РФ організованих 
злочинних угрупувань з метою проведення деструктивної 
та розвідувально-підривної діяльності проти України; на під-
ставі проведеного аналізу сформувати пропозиції щодо удос-
коналення спроможностей правоохоронних органів, особливо 
вітчизняної спецслужби, у питаннях боротьби з організованою 
злочинністю російського походження.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних 
умовах політичне керівництво РФ активно використовує орга-
нізовану злочинність з метою вирішення своїх стратегічних 
інтересів, у тому числі й геополітичних. На службі у Кремля 
перебуває чимала армія криміналітету, які виконують завдання 
своїх російських кураторів. Як основу для реалізації своїх 
імперських амбіцій РФ використовує напрацювання та досвід, 
які мали місце у світовій практиці. Так, РФ досконало вивчила 
та опанувала непоодинокі випадки лояльного ставлення певної 
частини населення до діяльності бандформувань та воєнізо-
ваних організацій у світовій історії. Зокрема, діяльність таких 
організацій, як IRA (Північна Ірландія), ETA (Іспанія, район 
Басконії), Kongra-Gel (Туреччина, території компактного про-
живання курдів на Півдні та Сході країни), ТОТЕ (Шрі-Ланка), 
АСАЛА (Туреччина, Північний Іран та Нахічеванська область 
Азербайджану), була свого часу спрямована на створення влас-
ної державності, захист інтересів певної етнічної, національної 
або релігійної групи населення, що знаходила неабияку під-
тримку місцевого населення.

У східних і південних областях України на фоні бойо-
вих дій на території Донбасу, що проводять терористичні 

угруповання та диверсійно-розвідувальні групи починаючи 
з 2014 року, активізувалася діяльність мережі проросійських 
організацій, частина з яких також сповідує силові методи полі-
тичної боротьби. «Силове крило» таких угруповань станов-
лять колишні співробітники органів внутрішніх справ, струк-
тур держбезпеки, збройних сил РФ або колишнього СРСР, які 
обізнані з формами та методами діяльності правоохоронних 
органів та радикально настроєні до чинної влади. Найбільш 
активними та загальновідомими визначалися ВГО «Оплот» 
і ГО «Каскад». Останнє, згідно із заявами лідерів, сформоване 
переважно з осіб, які займаються бойовими єдиноборствами, 
додержуються ідей єдності слов’янських народів та підтриму-
ють автономістські настрої серед населення.

Також російська організована злочинність за межами РФ 
активно використовується як інструмент держави. Йдеться про 
створення груп «добровольців» так званої «місцевої самообо-
рони» у Криму, щоб легітимізувати дії російських військ спе-
ціального призначення. Зрештою чимало з так званих «опол-
ченців», які воюють на Донбасі, – це фактично мафіозні клани 
та групи, які дістали змогу перетворити важелі злочинного 
світу у політичну й економічну владу. Або це може бути навіть 
у країнах Заходу: це замовні вбивства в Туреччині, збір розві-
даних у Фінляндії, накопичення грошей у так звані «чорних 
касах» для виконання політичних завдань в Естонії та в інших 
місцях світу.

Особлива увага політичного керівництва РФ приділяється 
й мусульманському фактору пристутності в Україні. Аналіз 
наявної інформації щодо відправлення до України міжнарод-
них терористичних та релігійно-екстремістських організацій 
свідчить про те, що територія нашої держави залишається 
транзитною зоною для нелегального переміщення бойовиків 
з метою участі у збройних конфліктах на території інших дер-
жав. Останнім часом спостерігаються факти появи на території 
України (у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській облас-
тях) осередків міжнародної терористичної організації «Іслам-
ська Держава» (далі – МТО «ІД»), що вимагає вжиття невід-
кладних заходів щодо їх локалізації та нейтралізації. Активісти 
МТО «ІД» здійснюють пошук, вербування, підготовку, фінан-
сування та переправлення бойовиків з числа уродженців країн 
Кавказу, Центральної Азії та Європи транзитом через терито-
рію України і Туреччини до сирійсько-іракської зони з метою 
їхньої участі в бойових діях на боці вказаної терористичної 
структури, а також виїзд вже підготовлених терористів із Сирії 
до країн їх походження. Також слід вказати, що серед вихідців 
із Північнокавказького регіону РФ непоодинокі випадки вияв-
лення уродженців Чеченської Республіки, які, використовуючи 
підроблені документи, незаконно легалізувались на території 
нашої держави шляхом оформлення посвідок на тимчасове 
проживання та згодом утворювали організовані злочинні угру-
пування.

Слід зазначити, що застосування РФ на окупованій нею 
території АР Крим власного законодавства ускладнює умови 
для перебування там представників і прихильників ісламіст-
ських радикальних структур, спонукає їх представників до 
зміни форм і методів діяльності та виїзду за межі півострова, 
у т. ч. на материкову Україну. Зокрема, об’єднання «Хізб 
ут-Тахрір», що тривалий час вільно існувало, розвивалося 
та зміцнювалося на території АР Крим, у РФ визнано поза 
законом і зазнає юридичного й силового переслідування з боку  
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російських правоохоронних органів. З метою впливу на пред-
ставників кримськотатарського національного руху, іноземних 
релігійних об’єднань та вітчизняних мусульман «Міністер-
ством культури Криму» ініційовано перереєстрацію місцевих 
релігійних структур під приводом приведення їх діяльності 
у відповідність до законодавства РФ. Ще навесні 2014 року 
керівники кримських осередків «Хізб ут-Тахрір», «Ат-Так-
фір валь-Хіджра» та екстремістського руху салафітів через 
побоювання переслідувань з боку російських правоохоронців 
прийняли рішення про переведення своєї діяльності в Криму 
на нелегальне становище та почали переправлення частини 
прихильників до інших регіонів нашої держави. При цьому 
окремі лідери вказаних релігійно-екстремістських організацій 
висловились за оголошення «джихаду» з метою визволення 
Криму, можливі спроби з боку їхніх прихильників створити 
терористичні групи, заволодіти засобами ураження тощо. 
Враховуючи викладене, не виключається ймовірність міграції 
з території окупованої РФ АРК до південних регіонів України 
функціонерів радикальних ісламських формувань, які можуть 
потенційно використовуватися спецслужбами РФ на шкоду 
державних інтересів України у складі організованих злочин-
них угруповань.

Слід зазначити, що представники і прихильники ісламіст-
ських радикальних структур розглядають Україну виключно як 
тимчасового союзника у боротьбі з РФ, не визнають та вороже 
ставляться до існування будь-якої світської держави. З огляду 
на це, вони вірогідно можуть бути задіяні зацікавленими сто-
ронами, в тому числі російською, в акціях щодо дестабілізації 
обстановки в нашій державі. У зв’язку з військовою агресією 
РФ по відношенню до України на Сході та анексії АР Крим 
політичні погляди та переконання окремих кримських татар 
розділились, і це призвело до утворення організацій проросій-
ської спрямованості, таких як «Фебат» та «Мілліферкат», які 
діють на підтримку та в інтересах РФ. Осередки зазначених 
структур розташовані в містах Керч та Судак.

Також час від часу організовану злочинність РФ використо-
вує як допоміжну силу держави, враховуючи що вона є однією 
з найбільш поширених порівняно з іншими злочинними спів-
товариствами у світі. Формула роботи російської організова-
ної злочинності насамперед передбачає прагнення створювати 
альянси з місцевими злочинцями, особливо за етнічною озна-
кою. О. Бусол слушно з цього приводу констатує, що сучасна 
етнічна злочинність чітко структурована: кожна національність 
має власну сферу впливу у певному регіоні й обстоює біз-
нес-інтереси етнічної спільноти. Сферами діяльності етнічних 
злочинних формувань є торгівля контрафактними алкоголь-
ними напоями, наркотичними речовинами та вогнепальною 
зброєю, проституція, ігровий бізнес, а також замовні вбивства. 
Протидія етнічній злочинності ускладнена закритістю біль-
шості національних співтовариств [4, с. 64]. Отже, в Україні, 
вірогідно, існує тандем, особливо на окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей, щодо взаємовигідних альян-
сів російських і українських злочинних угрупувань. Голов-
ний принцип діяльності російських організованих злочинних 
угрупувань – розбудова потужних бізнес-зв’язків, що означає 
набуття відчутного економічного і політичного впливу у тих чи 
інших країнах пострадянського простору.

Також останнім часом відбувається на перманентій основі 
проведення РФ спеціальних операцій гібридного характеру 

за кордоном. Одним із суттєвих складників таких операцій 
є активне використання організованих злочинних угруповань 
та окремих їхніх членів. Типовою особливістю спецоперацій, 
що проводяться спецслужбами РФ, є активне створення, під-
тримка і використання кримінальних угруповань, які практично 
завжди мають стійкі контакти з російськими організованими 
злочинними угрупованнями. Численні факти засвідчують, що 
ФСБ-ГРУ проводять активну роботу з вербування осіб, затри-
маних у зв’язку із контрабандними порушеннями. Залучених 
до співробітництва на цій компрометуючій основі осіб надалі 
використовують для найрізноманітніших завдань: хтось стане 
пересічним інформатором, інших втягнуть у більш складні кон-
трабандні схеми під власним контролем, дехто стане в нагоді для 
разових провокаційних або дезінформаційних акцій на кшталт 
інтерв’ю про «злочини бандерівських нацистів», дехто може 
стати потенційним кандидатом до органів влади й управління 
новоутворених «республік». І ще один відпрацьований у росій-
ських спецслужб формат – агентурне проникнення до кадрового 
складу іноземних правоохоронних і спеціальних служб.

Масштаби російської організованої злочинності подекуди 
вражають, оскільки охоплюють такі європейські країни, як Фін-
ляндія, Німеччина, Іспанія, Франція, Великобританія тощо. Кри-
мінальна російська навала до країн ЄС мала декілька етапів. Ще 
на початку 90-х найвпливовіші банди, такі як Солнцевська чи 
Тамбовська, доволі активно просувалися до Європі, передусім до 
країн Балтії, Чехії та Угорщині. Втім, за кілька років їх вигнали 
спільними силами правоохоронних органів та місцевої злочин-
ності, яка не бажала конкуренції. Проте надалі тактика зміни-
лася. Замість завоювань та грубої сили – тонкі, майже диплома-
тичні відносини. Російська організована злочинність відповідає 
за третину ринку героїну в ЄС, причетна до більшості випадків 
торгівлі людьми, контролює нелегальну торгівлю зброєю [9].

Російська організована злочинність є потужним викликом 
для Європейського поліцейського офісу (Європолу). У серпні 
2019 року Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила 
діяльність російського організованого злочинного угрупо-
вання, яке відмило коштів на суму близько 140 мільйонів євро. 
«Російська мафія» у 2018 році посіла друге місце за кількістю 
заведених на неї справ у Німеччині – 26 розслідувань. Для 
порівняння італійська мафія фігурувала лише у 13 криміналь-
них справах.

У офіційному звіті Федерального відомства з кримінальних 
справ Німеччини щодо організованих злочинних угруповань 
відповідний розділ називається «російсько-євразійська органі-
зована злочинність». Спільність, за якою організовані злочинні 
угруповання, що діють на території ФРН, занесені в згаданий 
розділ, – це російська мова спілкування. Основні види зло-
чинного промислу – викрадення дорогоцінних авто, торгівля 
наркотиками, зброєю, вимагання, кіберзлочинність, фінансові 
махінації та контрабанда людей. В окрему групу в розділі звіту 
«російсько-євразійська організована злочинність» винесені 
також чеченські бандформування, які здійснюють свою про-
типравну діяльність у Німеччині. Чеченські злочинні угру-
повання відрізняються запальністю і непропорційно високою 
схильністю до насильства. Чеченці, а також вихідці з інших 
республік Північного Кавказу є і в числі тих, кого правоохо-
ронні органи ФРН вважають особливо небезпечними ісламі-
стами, потенційно готовими здійснити теракт. Матеріали судо-
вого розслідування проти російської мафії в Іспанії (основний 
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фігурант – лідер тамбовського злочинного угрупування Гена-
дій Петров, наближений до перших керівників кремлівських 
відомств і людей із близького оточення В. Путіна) переконливо 
засвідчують, що російська організована злочинність, з одного 
боку, глибоко адаптувалася до економічних структур європей-
ських країн, а з іншого – тісно пов’язана з керівництвом полі-
тичних та силових структур РФ. Ще одним чинником поши-
рення етнічної злочиності російського походження є всесвітня 
міграційна криза та її наслідки.

Враховуючи загрозливий характер використання організо-
ваної злочинності спецслужбами РФ проти України, вітчизняна 
спецслужба за два останніх роки (2019-2020) викрила понад 
120 організованих злочинних угруповань, що мали вплив на 
місцеву владу за рахунок розгалужених корупційних зв’язків. 
Ці злочинні структури забезпечували проникнення російських 
фінансово-промислових груп у стратегічні галузі нашої еко-
номіки [10]. Так, у квітні 2021 року Служба безпеки України 
заблокувала в Херсонській області діяльність організованого 
злочинного угруповання, протиправну діяльність якого коорди-
нували «злодії в законі» з РФ [11]. Під час масштабної спецо-
перації у жовтні 2021 року в Сумській області було нейтралі-
зовано кримінальне угруповання, до якого входило майже 50 
зловмисників, серед яких «злодії в законі» так званого Суху-
мо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ. Зловмисники 
залякували громадян, тероризували підприємців і «вибивали» 
з них гроші. Одержані суми лідери організованого злочинного 
угруповання спрямовували на поповнення своєї злодійської 
«каси» [12].

Висновки. РФ активно та принципово проводить гібридну 
війну проти України. На фоні активної агентурної роботи 
Кремль використовує організовані злочинні організації з метою 
дестабілізації суспільно-політичної ситуації у тому чи іншому 
регіоні нашої держави, а також у деяких європейських краї-
нах. Геостратегічна мета Кремля – поступова повзуча окупа-
ція України. РФ, як ключовий агресор сучасного світу, зробив 
ставку на проведення силових і гібридних сценаріїв для реаліза-
ції власних імперських амбіцій. На цьому фоні високий рівень 
стійкості та законспірованості, орієнтованість організаторів 
злочинної діяльності на максимальне розгалуження корупцій-
них та міжнародних зв’язків очолюваних ними організованих 
злочинних організацій виступають внутрішніми факторами, 
що зумовлюють укріплення на території України позицій орга-
нізованої злочинності саме російського походження. Вказані 
обставини свідчать про необхідність визнання організованої 
злочинності явищем, протидія якому потребує від держави роз-
робки та впровадження комплексних заходів, спрямованих на 
нейтралізацію її причин та передумов, оперативне виявлення 
та припинення злочинної діяльності, що набуває ознак орга-
нізованості. У сучасних умовах РФ використовує свої «під-
контрольні» організовані злочинні угрупування як вагомий 
чинник поступового проникнення у політичну та економічну 
системи будь-якої держави світу, особливо України з вико-
ристанням цілого арсеналу наявних сил та засобів. Сучасною 
загрозою національній безпеці України можна вважати той 
факт, що вітчизняні злочинні угруповання та «злодії в законі» 
мають прямі та тісні зв’язки з російськими злочинними угру-
пованнями, а ті у свою чергу повністю контролюються спец-
службами РФ. В умовах реформування вітчизняної спецслужби 
актуальним та гострим залишається питання збереження функ-

ціональності та компетенції щодо протидії організованій зло-
чинності, особливо в умовах побудови ефективної системи 
інституційного забезпечення такої боротьби проти російської 
гібридної експансії.
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Poliakov O. Combating organized crime used by foreign 
special services especially of the Russian Federation for 
intelligence and understanding

Summary. The article is devoted to highlighting 
threatening trends in the use of organized crime by foreign 
intelligence services, in particular the Russian Federation, in 
order to destabilize and carry out intelligence and subversive 
activities against Ukraine. The scale of the spread 
of organized crime provoked by the aggressor state in 
the conditions of modern geopolitical confrontation has been 
determined. The influence of organized crime on the factor 
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of destabilization of the political and socio-economic situation 
in Ukraine is detailed. The negative impact and risks 
of the spread of Russian organized crime on a global scale are 
summarized. The peculiarities of the use of organized crime 
by the Muslim factor of presence in Ukraine are considered. 
The role and place of Islamist radical structures as mechanisms 
of forming influence on the spread of Russian organized 
crime are determined. Typical features and characteristics 
of ethnic crime are outlined. Emphasis is placed on the risks 
of the spread of xenophobia and religious intolerance among 
Muslims living in the southern regions of Ukraine by 
the Russian secret services. Typical features of operations 
conducted by the special services of the Russian Federation 
with the use of thieves in law and other crimes are identified. 
The format of Russian organized crime is generalized, which 
involves the desire to form alliances with local criminals, 
especially on ethnic grounds. The specifics of conducting 
special operations of the political leadership of the Russian 
Federation of hybrid nature abroad with the use of organized 
criminal groups are outlined. An assessment of the extent 
of the penetration of Russian organized crime in the European 
space. The concept and content of Russian-Eurasian 
organized crime in the activities of Europol are revealed. 
The main features and spheres of influence of Chechen 

criminal organized groups that carry out illegal activities 
in the EU countries have been identified. The principles 
of intelligence work of the special services of the Russian 
Federation on the formation of its own network are regulated. 
The connections and spheres of interests between the political 
leadership of the Russian Federation and the representatives 
of organized criminal groups have been determined. 
The achievements of the Security Service of Ukraine in 
detecting and terminating the activities of organized criminal 
groups in Ukraine in 2019–2020 are detailed. The results 
of the activity of the domestic special service in the direction 
of counteracting organized criminal groups that operated 
in our country under the auspices of the Russian Federation 
in 2021, in particular in the Kherson and Sumy regions, are 
summarized. The directions of improvement of the activities 
of law enforcement agencies involved in the fight against 
organized crime have been identified. The urgency of preserving 
the functionality and competence to combat organized crime 
among the priority tasks of the domestic special services in 
the context of reform is emphasized.

Key words: оrganized crime, crime, intelligence 
and subversive activities, secret services, state policy, ethnic 
crime, special operations, Russian hybrid expansion.
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ПРО ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСОБЛИВОСТІ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ  

ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,  
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

Анотація. У статті проаналізовано окремі проблемні 
питання безпосереднього об’єкта злочинів, що вчиняються 
посадовими особами місцевого самоврядування, які у вста-
новлений законодавством України спосіб уповноважені 
здійснювати певні нотаріальні дії. Автором підкреслено 
теоретичне значення об’єкта кримінального правопору-
шення загалом, а також практичне, тобто прикладне, зна-
чення безпосереднього об’єкта злочину. Наведено резуль-
тати аналізу правозастосовної практики, а саме вироків 
судів України у справах про злочини посадових осіб міс-
цевого самоврядування, які здійснюють нотаріальні функ-
ції. На підставі цього виокремлено типові правозастосовні 
маркери, з використанням яких сформовано перелік ста-
тей Особливої частини Кримінального кодексу України, 
за якими зазвичай кваліфікуються протиправні діяння 
зазначених посадових осіб місцевого самоврядування. 
Розглянуто безпосередні об’єкти типових для виокремле-
них ситуацій складів кримінальних правопорушень, серед 
яких окремим пріоритетом виділено зловживання владою 
або службовим становищем (ст. 364 КК України) та служ-
бове підроблення (ст. 366 КК України). Розглянуто точки 
зору різних учених-криміналістів на цю проблематику. 
Проілюстровано основний шлях еволюції теоретичних 
підходів до висвітлення цього питання, а також проаналізо-
вано останні масштабні наукові роботи в межах заявленої 
проблематики. Вузькопрофільні проблемні питання безпо-
середнього об’єкта окремих кримінальних правопорушень 
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, розглянуто через 
призму загального вчення про об’єкт злочину з обов’язко-
вим урахуванням специфічних особливостей різних кон-
цепцій об’єкта злочину. Спираючись на проведений тео-
ретичний аналіз, автор формулює уточнюючі запитання 
та, використовуючи дедуктивний метод, знаходить на них 
обґрунтовані відповіді. На підставі проведеного аналізу 
доктринального доробку та судової практики зроблено 
відповідні висновки, а також сформульовано пропозиції до 
концепції проєкту нового Кримінального кодексу України 
щодо подальшого розвитку кримінального законодавства 
України.

Ключові слова: об’єкт злочину, об’єкт кримінального 
правопорушення, посадові особи місцевого самовряду-
вання, нотаріальні дії, зловживання владою або службо-
вими повноваженнями, службове підроблення, відпові-
дальність нотаріусів.

Постановка проблеми. Об’єкт кримінального правопору-
шення загалом і об’єкт злочину зокрема дуже часто сприймаються 
й окремими дослідниками, й більшістю правозастосовників-прак-
тиків як теоретичний доктринальний фундамент більшості 

питань Особливої частини кримінального права. Водночас об’єкт, 
а саме безпосередній об’єкт кримінального правопорушення, не 
лише теоретично тримає на собі надбудову практичного правоза-
стосування, але й цілком прагматично дає можливість зрозуміти 
змістовну, тобто внутрішню, природу того чи іншого кримінально 
караного діяння, осягнути механізми завдання шкоди як суспіль-
ним відносинам, так і конкретним особам, опрацювати дієві запо-
біжні механізми та заходи, адекватно визначитися з покаранням 
винній особі тощо. Особливо, на наш погляд, це справедливо 
щодо протиправних проявів, які не мають, так би мовити, власної 
статті в кримінальному кодексі, а охоплюються ознаками наявної 
норми, а часом і кількома статтями Особливої частини КК Укра-
їни. Одним із таких прикладів можемо назвати злочини, що вчи-
няються посадовими особами органів місцевого самоврядування, 
які здійснюють нотаріальні дії.

У ЄДРСР знаходимо двадцять вісім судових рішень, які 
найбільш повно відповідають параметрам запиту щодо сус-
пільно небезпечних діянь посадових осіб місцевого самовря-
дування, які здійснюють нотаріальні дії. Вироки за зазначе-
ною категорією справ мають певне різноманіття щодо діянь, 
вчинених у сукупності зі злочином, передбаченим ст. 366  
КК України (службове підроблення), який присутній у формулі 
кваліфікації в кожному без винятку вироку за цією категорією 
справ. Щодо сукупності злочинів, то найчастіше стосовно під-
судних осіб судами виносилися вироки за різними частинами 
ст. 366 та різними частинами ст. 364 КК України (зловживання 
владою або службовим становищем). По два випадки квалі-
фікації за сукупністю ст. 366 та різних частин ст. 191 (прив-
ласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом злов-
живання службовим становищем), ч. 1 ст. 358 (підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 365  
КК України, а також один випадок сукупності злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 368 (прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 
у значному розмірі) КК України.

Із наведеного бачимо, що правозастосовники не піддають 
сумніву наявність у цих діяннях посадових осіб місцевого само-
врядування складу злочину «службове підроблення» та досить 
часто злочину «зловживання владою або службовим станови-
щем». Тут маємо відзначити, що абсолютна більшість вироків, 
у яких фігурує зазначена сукупність, була винесена судами до 
змін у законодавстві, якими було передбачено безальтерна-
тивну істотну шкоду від зловживання владою або службовим 
становищем у вигляді завдання матеріальних збитків.
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Також, на нашу думку, зловживання в цих випадках логіч-
ніше було би пов’язувати не із самою подією службового підро-
блення, а з фактом вчинення нотаріальних дій, на які такі поса-
дові особи місцевого самоврядування вповноважені приписами 
чинного законодавства, що б свідчило на користь реальної, а не 
ідеальної сукупності злочинів.

Отже, враховуючи судову практику, яка склалася, говорячи про 
безпосередні об’єкти злочинів, вчинюваних посадовими особами 
органів місцевого самоврядування, які здійснюють нотаріальні дії, 
маємо підстави більш детально аналізувати безпосередні об’єкти 
злочинів, передбачених ст. 364 та ст. 366 КК України.

Розглядаючи безпосередній об’єкт вищенаведених кри-
мінальних правопорушень, під час його аналізу не можемо 
оминути увагою основні підходи в поглядах науковців до 
визначення безпосередніх об’єктів злочинів у сфері службової 
діяльності та, відповідно, професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг.

Так, наприклад, А. Нусупалієв зазначає, що, на відміну від 
родового об’єкта, безпосередній об’єкт посадового злочину 
є більш конкретизованими суспільними відносинами, на які 
посягає злочин. Він вважає безпосередній об’єкт конкретизо-
ваним видом родового об’єкта. Також автор пов’язує безпосе-
редній об’єкт із галуззю господарства, у якій цей злочин було 
вчинено, тому що, на його думку, скоєння посадового злов-
живання можливе в різноманітних галузях народного госпо-
дарства, державного управління та в різних формах, отже, 
воно може завдати реальної шкоди не менш різноманітним 
суспільним відносинам. Водночас він вважає, що не будь-які 
суспільні відносини, яким завдається шкоди в результаті поса-
дового зловживання, можуть розглядатися як безпосередній 
об’єкт цього злочину. Ним є виключно ті відносини, яким 
завжди завдається шкоди цим суспільно небезпечним діянням.  
Це нормальна робота конкретного державного або громад-
ського підприємства, установи або організації. Ці суспільні 
відносини вчений визнає основним безпосереднім об’єктом 
зловживання. Усі ж інші він пропонує визнавати додатковими 
безпосередніми об’єктами цього злочину [1, с. 7–8]. На наш 
погляд, не повністю розв’язаним тут є питання авторитету 
наведених органів, службова особа яких учиняє зловживання. 
Дійсно, зловживання можливе в різних галузях господарства, 
державного управління, місцевого самоврядування тощо, пара-
лельно завдаючи шкоди різним відносинам. Утім, чи можливо, 
щоб у таких випадках не страждав авторитет органу (чи то 
державного або місцевого самоврядування), який представляє 
службова особа – правопорушник? Скоріш за все, ні. Таким 
чином, якщо керуватися логікою А. Нусупалієва, ці суспільні 
відносини необхідно разом із нормальною роботою конкрет-
ного державного або громадського підприємства, установи, 
організації визнавати основним безпосереднім об’єктом злов-
живання владою або службовим становищем. Проте це є не 
зовсім правильним, про що буде сказано далі.

О. Свєтлов у своїй дисертації писав, що безпосередній 
об’єкт злочину – це ті суспільні відносини, на які безпосе-
редньо посягає конкретне діяння, а ототожнення безпосеред-
ніх об’єктів посадових злочинів з їхнім родовим об’єктом 
є помилковим. Також він зазначав, що безпосереднім об’єктом 
посадових злочинів повинні виступати ті суспільні відносини, 
які (в рамках родового об’єкта) безпосередньо порушуються 
окремим злочином. Виходячи з цього, безпосереднім об’єктом 

зловживання владою або службовим становищем він нази-
вав «обов’язок посадових осіб виконувати свої повноваження 
лише в інтересах служби» [2, с. 10].

Досліджуючи проблеми кваліфікації злочинів, вчинених 
посадовими особами шляхом використання службового ста-
новища, О. Асніс дійшов висновку про наявність у будь-якого 
виду посадового зловживання двох безпосередніх об’єктів. При 
цьому якщо в законі склад сконструйовано як матеріальний, то 
першим (основним) об’єктом тут буде правильна діяльність 
окремої ланки державного апарату, а другим – державні або 
суспільні інтереси чи охоронювані законом права та інтереси 
громадян. Будучи додатковим, другий об’єкт має альтернатив-
но-обов’язковий характер. Для злочинів із формальним скла-
дом другий об’єкт, на думку автора, є факультативним [3, с. 8].

Б. Ахраров, досліджуючи кримінально-правові та криміно-
логічні аспекти боротьби зі зловживанням владою або службо-
вим становищем, висловив думку про те, що родовий і безпосе-
редній об’єкти цього злочину співпадають. Учений визначив їх 
як правильну діяльність державного апарату або громадських 
(суспільних) організацій [4, с. 17–18].

Цікаву думку про відображення безпосереднього об’єкта 
в тексті закону через призму вивчення питань боротьби з окре-
мими видами посадових зловживань висловив А. Саттаров. 
На його переконання, в законі відображаються лише окремі 
елементи суспільних відносин, які складають об’єкт злочину 
[5, с. 9]. Як продовження цієї тези можна навести позицію 
А. Квіцінії, котрий у своїй докторській дисертації вказував на 
те, що безпосередній об’єкт не може бути однозначним для всіх 
службових злочинів, а залежить від їхнього виду. Наприклад, 
для зловживання владою або службовим становищем таким 
об’єктом учений вважав обов’язок посадових осіб виконувати 
свої функції лише в інтересах служби [6, с. 14].

Констатуючи різноманітність позицій щодо безпосеред-
нього об’єкта службових злочинів, усе ж таки можемо їх 
узагальнити до таких двох основних підходів: родовий і без-
посередній об’єкти цих злочинів співпадають; родовий і без-
посередній об’єкти цих злочинів відрізняються, другий із них 
є звуженим порівняно з першим і являє собою певну царину 
діяльності державного (суспільного) апарату чи окремих його 
ланок, а також його авторитет. На цьому неодноразово наго-
лошувалося в кримінально-правовій літературі, присвяченій 
дослідженню цієї сфери [7, с. 42; 8, с. 21–22; 9, с. 88].

Таке звуження відбувається за рахунок покладення авто-
рами цього підходу (В. Кириченко, М. Лисов, Ш. Папіашвілі, 
Б. Волженкін) функціональної ознаки здійснюваної службовою 
особою діяльності в основу своїх висновків.

Як відзначав у своїй роботі, яка стала теоретичним фунда-
ментом у питаннях об’єкта злочину для кількох поколінь укра-
їнських учених-криміналістів, В.Я. Тацій, безпосереднім об’єк-
том злочину є ті конкретні суспільні відносини, які поставлені 
законодавцем під охорону визначеного кримінального закону 
і яким завдається шкода злочином, що підпадає під ознаки 
цього складу. Спираючись на це твердження, учений пропо-
нує висновок, що будь-які суспільні відносини, яке б велике 
значення вони не мали для інтересів держави й суспільства, 
не є об’єктом до того моменту, поки їх не буде поставлено під 
охорону законодавцем шляхом прийняття закону, який уста-
новлює кримінальну відповідальність за суспільно небезпечні 
посягання на ці відносини [10, с. 90–91].
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Враховуючи вищенаведене, маємо поставити собі певні 
запитання.

По-перше, чи поставлені законодавцем під охорону 
суспільні відносини, у рамках яких забезпечується авторитет 
державного апарату? Так, поставлені. По-друге, чи поставлені 
вони під охорону визначеного кримінального закону, тобто пев-
ної кримінально-правової норми? Маємо констатувати, що ні. 
Законодавець поставив їх під охорону сукупності кримінально-
правових норм, розміщених ним у розділі XV КК України, 
у назві якого прямо окреслив таке: «Злочини проти авторитету 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та об’єднань громадян». Отже, маємо певні підстави не погоди-
тися з вищенаведеними узагальненнями про включення до без-
посереднього об’єкта злочину авторитету державного апарату. 
Утім, виключити його зі змісту безпосередніх об’єктів окре-
мих злочинів у сфері службової діяльності не маємо жодних 
підстав. Наприклад, у разі вчинення зловживання владою або 
службовим становищем, перевищення влади або службових 
повноважень, службового підроблення, службової недбалості 
й особливо злочинів, пов’язаних із неправомірною вигодою, 
авторитет органів державної влади або місцевого самовряду-
вання зазнає шкоди разом із суспільними відносинами у сфері 
службової діяльності. Хоча, наприклад, О. Дудоров і Г. Зеленов 
зазначають, що безпосереднім об’єктом злочину «зловживання 
владою або службовим становищем» виступає встановлений 
порядок службової діяльності в органах державної влади, орга-
нах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних 
підприємствах, в установах чи організаціях [11, с. 428].

Таким чином, для злочину, передбаченого ст. 364 КК Укра-
їни, маємо певний збіг: із одного боку, безпосереднім об’єктом 
цього злочину є конкретний вид суспільних відносин, постав-
лений законодавцем під охорону цієї норми, тобто їхній зміст 
полягає в реалізації службовою особою своєї влади або свого 
службового становища виключно в інтересах служби; з іншого 
боку, також треба говорити про шкоду авторитету органів, які 
такі особи представляють, надаючи публічно-правові послуги. 
Виходячи з цього, маємо проблемне питання про те, необхідно 
включати авторитет державного апарату до основного безпо-
середнього об’єкта злочину «зловживання владою або службо-
вим становищем» чи його треба визнати обов’язковим додатко-
вим безпосереднім об’єктом цього злочину.

Пам’ятаємо, що основним безпосереднім об’єктом зло-
чину є ті суспільні відносини, які насамперед і головним чином 
намагався поставити під охорону законодавець, приймаючи 
кримінальний закон. Саме основний безпосередній об’єкт відо-
бражає основний зміст того чи іншого злочину, його антисо-
ціальну спрямованість. Він більше, ніж інші об’єкти, визначає 
ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину [10, с. 96].

Цілком очевидно, що зловживання владою або службо-
вим становищем завдає шкоди не лише суспільним відноси-
нам, у рамках яких існує законна діяльність службових осіб 
виключно в інтересах служби. Утім, законодавець намагався 
поставити під охорону головним чином саме ці відносини. Такі 
наміри нормотворця наочно ілюструються визначенням місця 
ст. 364 саме в розділі XVII КК України.

Таким чином, авторитет органів державної влади або місце-
вого самоврядування стосовно зловживання владою або служ-
бовим становищем є обов’язковим додатковим безпосереднім 
об’єктом злочину. Це ніяким чином не суперечить можливості 

бути основним безпосереднім об’єктом для злочинів, відпові-
дальність за вчинення яких передбачена статтями розділу XV 
КК України.

Маємо також висловити певні міркування щодо наведеної 
точки зору окремих авторів стосовно звуження змісту безпо-
середнього об’єкта злочину порівняно з родовим за рахунок 
покладення в основу своїх висновків авторами цього підходу 
функціональної ознаки здійснюваної службовою особою діяль-
ності.

Так, наприклад, В. Кириченко зазначав, що безпосереднім 
об’єктом зловживання владою або службовим становищем, 
коли службова особа звільняє за хабар (зараз – неправомірної 
вигоди) платника податку від його сплати є суспільні відно-
сини, які складають зміст роботи фінансових органів [12, с. 22]. 
Власне, як на перший погляд, то це цілком логічна та зрозуміла 
позиція, проте маємо певні зауваження щодо цього.

Відповідно до висловленої точки зору, кожен конкретний 
випадок скоєння злочину, передбаченого ст. 364 КК України, 
повинен мати свій безпосередній об’єкт злочину. Більш того, 
якщо послідовно дотримуватися цієї концепції, необхідно 
поширити таке правило на всі без винятку діяння, криміналі-
зовані законодавцем. На наш погляд, такий підхід не співвід-
носиться із загальноприйнятою в науці точкою зору про те, що 
безпосередній об’єкт злочину, хоча і є конкретними суспіль-
ними відносинами, проте є також певним рівнем узагальнення, 
звуженим порівняно з видовим і родовим об’єктом. Сама 
система структурування об’єктів злочину за вертикаллю побу-
дована на таких узагальненнях, які звужуються від верхньої 
ланки до нижньої.

Виходячи з цього, ми вважаємо, що В. Кириченко та його 
послідовники в цьому вдаються до надлишкового та необґрун-
тованого дроблення суспільних відносин у змісті безпосеред-
нього об’єкта злочину. Законодавець із об’єктивних причин не 
може охопити під час криміналізації абсолютно всі випадки 
майбутньої злочинної поведінки. По-перше, це неможливо суто 
з технічних причин, бо їх перелічення не витримає жодне дру-
коване видання; по-друге, це неможливо з урахуванням май-
бутнього розвитку суспільства загалом і окремих суспільних 
відносин зокрема, коли з’являться нові технології, нові галузі 
життєдіяльності людини й, на жаль, нові можливості для вчи-
нення злочинів, у тому числі зловживання владою або служ-
бовим становищем. Ураховуючи наведене, вважаємо за немож-
ливе погодитися з цим підходом окремих авторів.

Водночас у цій концепції В. Кириченка є вкрай, на наш 
погляд, важливе зерно, яке не настільки помітне на перший 
погляд. Це функціональна ознака здійснюваної службовою 
особою діяльності. Не саме службове становище такої особи, 
не конкретна займана нею посада, а функціональний зміст 
здійснюваної завдяки цій посаді діяльності.

Щодо останніх тенденцій у науковому середовищі у сфері, 
що досліджується, то, наприклад, І. Фріс, досліджуючи 
питання кримінально-правового забезпечення охорони нотарі-
альної діяльності, дійшов висновку, що посягання на нотарі-
альну діяльність пов’язані зі спричиненням шкоди суспільним 
відносинам, інтересам і благам у сфері реалізації громадянами 
прав та обов’язків як учасників цивільного правообігу та вико-
нання функцій нотаріального забезпечення їх реалізації. Уче-
ний зазначає, що безпосереднім об’єктом злочину тут висту-
пають ті конкретні суспільні відносини, інтереси та блага, які 
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опинилися під загрозою заподіяння шкоди або шкода яким 
реально заподіюється. Водночас автор акцентує увагу на тому, 
що ця група діянь посягає не тільки на нотаріальну діяльність. 
На його думку, зазвичай під час їх вчинення опиняються під 
загрозою інші суспільні відносини, інтереси та блага або ним 
завдається реальна шкода. Через це практично в усіх випадках 
посягань на нотаріальну діяльність разом із основним безпо-
середнім об’єктом існує додатковий безпосередній об’єкт, 
яким можуть виступати життя, здоров’я, право власності тощо 
[13, с. 55–56].

М. Рябенко, досліджуючи питання кримінально-правової 
охорони професійної діяльності, пов’язаної з наданням публіч-
них послуг, зазначає, що основним безпосереднім об’єктом 
злочинів, передбачених ст. ст. 3652 та 3684 КК України, є вста-
новлений правовими нормами порядок здійснення професійної 
діяльності з надання публічних послуг, який охороняється кри-
мінальним законом України [14, с. 66].

Якщо ми повернемося до висвітленої судової практики 
щодо злочинної діяльності посадових осіб місцевого само-
врядування під час здійснення ними нотаріальних функцій, 
то побачимо, що вона розкриває нам, так би мовити, суб’єк-
тно орієнтований правозастосовний підхід. Так, і органи досу-
дового розслідування під час розслідування, і суди під час 
подальшого розгляду справ про злочини, вчинені посадовими 
особами місцевого самоврядування, які здійснюють нотарі-
альні дії, орієнтуються в ході кваліфікації кримінальних право-
порушень на ознаку суб’єкта злочину, а саме службову особу (у 
нашому випадку – особу посадову) місцевого самоврядування. 
З огляду на формулювання диспозиції ст. 3652 КК України та її 
граматичне тлумачення під час правозастосування, це є цілком 
правильним підходом.

Дійсно, ч. 1 ст. 3652 КК України передбачає відповідальність 
за «зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріу-
сом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою осо-
бою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, 
яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого 
самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов’язану 
з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, 
арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного 
посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді 
(під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, 
суб’єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, 
приватним виконавцем задля отримання неправомірної вигоди, 
якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам 
або інтересам окремих громадян, державним чи громадським 
інтересам або інтересам юридичних осіб» (курсив наш – О. Ч.). 
Отже, включивши до переліку можливих суб’єктів цього зло-
чину «інших осіб», наголошуючи на тому, що вони не повинні 
бути ні державними службовцями, ні посадовими особами міс-
цевого самоврядування, законодавець свідомо вивів останніх за 
межі правового регулювання зазначеної кримінально-правової 
норми навіть у тих випадках, коли вони здійснюють дії, при-
таманні не їхній основній професійній (службовій, посадовій) 
діяльності, а професійній діяльності можливих суб’єктів зло-
чину, передбаченого ст. 3652 КК України, у їхньому числі нота-
ріусам. Утім, чи правильно це? У контексті правозастосування 
чинної редакції ст. 3652 КК України вимушено правильно. Вод-
ночас маємо наголосити на тому, що злочини, про які йдеться 
в згаданих вироках, вчинялися посадовими особами місцевого 

самоврядування не через те, що вони мали статус цих самих 
осіб, а через те, що вони як такі посадові особи місцевого 
самоврядування були наділені правом здійснювати певні нота-
ріальні дії, тобто в цих випадках органічно поєдналися ці дві 
характеристики суб’єкта, проте рушійною обставиною, так би 
мовити, криміноспонукальною ознакою тут необхідно вважати 
саме можливість здійснити нотаріальні дії. Якщо би посадова 
особа місцевого самоврядування здійснила їх, не будучи впо-
вноваженою на це, тобто виходячи за межі своїх службових 
обов’язків чи, правильніше сказати, посадових можливостей, 
то такі дії не мали би своїм наслідком настання певних юридич-
них фактів. З огляду на те, що в більшості випадків, дослідже-
них судами, йшлося про незаконні реєстрації спадкових прав 
або права власності, здійснення цих дій невповноваженою на 
це особою було б швидко викрито вже на стадії отримання 
відповідних документів, які посвідчують право власності, або 
в результаті перевірки особою (тим самим спадкоємцем) відпо-
відного права у відкритому реєстрі, наприклад, у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вище ми згадували позицію В. Тація про те, що основним 
безпосереднім об’єктом злочину є ті суспільні відносини, які 
насамперед і головним чином намагався поставити під охо-
рону законодавець, приймаючи кримінальний закон [10, с. 96].  
На наш погляд, визначення пріоритетності в кримінально-пра-
вовій охороні того чи іншого об’єкта має серед інших критеріїв 
спиратись на ті фактори, які стають визначальними для сус-
пільно небезпечної поведінки особи.

Також вище ми виокремили спонукальну ознаку для проти-
правної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, 
які здійснюють нотаріальні функції, а саме відповідні повно-
важення та законні можливості виконати певні нотаріальні дії. 
Тут також пригадаємо позицію В. Кириченка, яку ми виділили 
окремо, про функціональний зміст діяльності, здійснюваної 
службовою особою.

Отже, фактично не службове становище посадової особи 
місцевого самоврядування, а функціональне наповнення її 
діяльності створює організаційні можливості для можливих 
протиправних діянь, а визначальним фактором для суспільно 
небезпечної поведінки є не службове становище посадової 
особи місцевого самоврядування, а вповноваженість на вчи-
нення нотаріальних дій.

Наприклад, якщо б законом передбачалась можливість 
покладання нотаріальних функцій не на посадову особу міс-
цевого самоврядування, а через певні процедури (наприклад, 
таємне голосування мешканців певної місцевості) на будь-яку 
дієздатну особу (додатково можна було би передбачити віковий 
і освітній ценз та/або якесь мінімальне навчання), то питання 
кваліфікації злочинів за статтями, суб’єктами яких є посадові 
особи місцевого самоврядування, відпало би само собою. При 
цьому спонукальна ознака (фактично виділений В. Тацієм 
визначальний фактор для суспільно небезпечної поведінки 
особи) у вигляді можливості здійснення нотаріальних функцій 
нікуди б не поділась, а навпаки, підтвердила би свій криміноу-
творюючий характер.

Фактично ми виходимо на можливість здійснювати окремі 
нотаріальні дії за спеціальним повноваженням за анало-
гією зі службовими особами у зв’язку з приміткою до ст. 364  
КК України: «особи, які постійно, тимчасово чи за спеці-
альним повноваженням (курсив наш – О. Ч.) здійснюють  
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функції представників влади чи місцевого самоврядування» 
Більш того, самі посадові особи місцевого самоврядування 
вчиняють нотаріальні дії за спеціальним повноваженням, 
передбаченим у ст. 37 ЗУ «Про нотаріат» і процедурно уточ-
неним у Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими осо-
бами органів місцевого самоврядування.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що виокремлення 
наведеної спонукальної ознаки як криміноутворюючої було б  
логічним за подальшого розвитку кримінального законодав-
ства в цій сфері. До того ж така логіка й зараз проглядається 
у ст. 3652 КК України. З одного боку, під час прив’язки в дис-
позиції норми діяння у вигляді зловживання повноваженнями 
до конкретних суб’єктів, а саме аудитора, нотаріуса, оціню-
вача, уповноваженої особи або службової особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб, із іншого боку, законодавець 
у самій назві статті наголошує на тому, що тим фактором, який 
є вирішальним у визначенні суспільної небезпечності цих 
діянь, є особлива діяльність певних осіб, а саме надання ними 
публічних послуг. Також цей підхід розвивається у диспозиції, 
де говориться про «іншу особу, яка не є державним службов-
цем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здій-
снює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 
послуг» (курсив наш – О. Ч.).

В актуальному тексті проєкту КК України найбільше для 
розміщення пропонованої нами норми підходить книга сьома 
«Злочини та проступки проти держави», а саме розділ 7.7 «Зло-
чини та проступки проти порядку публічної служби». У про-
єкті також наведено можливі варіанти назви «проти порядку 
здійснення повноважень [публічними] службовими особами» 
та «проти доброчесності». Сама ж стаття, на наш погляд, ціл-
ком можлива в такому формулюванні.

«Стаття 7.7. Зловживання повноваженнями особами, які 
надають публічні послуги.

Особа, яка, здійснюючи професійно або за спеціальним 
повноваженням діяльність, пов’язану з наданням публічних 
послуг, зловживала своїми повноваженнями, – вчинила…».

Висновки. Отже, підбиваючи підсумок наведеного, маємо 
зазначити таке. Щодо безпосереднього об’єкта злочину, то він 
фактично являє собою більш конкретизовані суспільні відно-
сини, тобто конкретизований вид родового об’єкта. Фактично 
це ті конкретні суспільні відносини, яким завдається шкоди або 
створюється реальна загроза її заподіяння.

Виходячи з приписів чинного кримінального законодав-
ства, безпосереднім об’єктом службових злочинів, вчинюваних 
посадовими особами місцевого самоврядування під час вико-
нання ними нотаріальних функцій, маємо визнавати суспільні 
відносини, зміст яких полягає в реалізації такою посадовою 
особою свого службового становища виключно в інтересах 
служби та в рамках чинного законодавства.

Обов’язковими додатковими безпосередніми об’єктами 
таких злочинів є, по-перше, авторитет органу місцевого само-
врядування, у якому обіймає посаду особа, наділена правом 
здійснювати нотаріальні функції, по-друге, суспільні відносини 
у сфері нотаріальної діяльності. Факультативним додатковим 
об’єктом злочину тут виступають усі інші суспільні відносини, 
які зазнають злочинного впливу або щодо яких створюється 
реальна загроза спричинення шкоди в результаті таких зло-
чинних дій посадової особи місцевого самоврядування. Як 
ілюструє судова практика в цій сфері, таким факультативним 

безпосереднім об’єктом найчастіше є суспільні відносини, 
у межах яких забезпечується право власності.

До речі, у разі реалізації пропонованої нами редакції статті 
Кримінального кодексу, яка передбачатиме відповідальність за 
зловживання своїми повноваженнями особою, яка здійснює 
професійно або за спеціальним повноваженням діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг, то в разі здійснення 
посадовими особами місцевого самоврядування нотаріальних 
функцій суспільні відносини у сфері нотаріальної діяльно-
сті визнаватимуться обов’язковим додатковим безпосереднім 
об’єктом, а авторитет органу місцевого самоврядування 
разом із деякими іншими суспільними відносинами (зокрема, 
суспільними відносинами, у межах яких, наприклад, забезпе-
чується право спадкування та в подальшому право власності на 
спадкове майно) – факультативним.
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Chyzhykov O. Theoretical and practical features of the 
direct object of crimes of local self-government officials 
carrying out notarial actions

Summary. The article analyzes some problematic issues 
of the direct object of crimes committed by local government 
officials, who in the manner prescribed by the legislation 
of Ukraine are authorized to perform certain notarial acts. 
The author emphasizes the theoretical significance of the object 
of the criminal offense in general, as well as the practical – 
the applied significance of the immediate object of the crime. 
The results of the analysis of law enforcement practice – 
verdicts of courts of Ukraine on cases of crimes of the officials 
of local government performing notarial functions are resulted. 
Based on this, standard law enforcement markers are identified; 
using which, a list of articles of the Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine is formed, which usually qualify the illegal 
actions of these local government officials. The direct objects 
of criminal offenses typical for the selected situations are 
considered, among which abuse of power or official position 
(Article 364 of the Criminal Code of Ukraine) and official 
forgery (Article 366 of the Criminal Code of Ukraine) are given 

a separate priority. The views of different forensic scientists on 
this issue are considered. The fundamental way of evolution 
of theoretical approaches in coverage of this question is 
illustrated, and also the last large-scale scientific works within 
the limits of the declared problems are analyzed. Narrow 
profile issues of the direct object of certain criminal offenses 
in the field of official activities and professional activities 
related to the provision of public services are considered 
through the prism of the general doctrine of the object 
of crime, taking into account the specific features of various 
concepts of the object of crime. Based on the theoretical 
analysis, the author formulates clarifying questions and, using 
the deductive method, finds reasonable answers to them. On 
the basis of the analysis of doctrinal heritage and judicial 
practice the corresponding conclusions are made, and also 
offers to the concept of the project of the new Criminal code 
of Ukraine on further development of the criminal legislation 
of Ukraine are formulated.

Key words: object of crime, object of criminal offense, 
local government officials, notarial acts, abuse of power or 
official authority, forgery, liability of notaries.
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ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ 

ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню особи 

злочинця у злочинах проти статевої свободи та статевої 
недоторканості дітей як елемента криміналістичної харак-
теристики через дослідження його основних структурних 
елементів.

У статті зроблено висновок, що вивчення криміналіс-
тично значущих властивостей особи злочинця набувають 
особливого прикладного, практичного значення.

Констатовано, що з точки зору криміналістики ста-
новлять інтерес ті типові характерні особливості особи 
злочинця, знання яких сприяє встановленню суб’єкта, 
винного у вчиненні певного виду злочину, та визначено, 
що особу злочинця, який вчинив злочин проти статевої 
свободи та статевої недоторканості дітей, ми розглядати-
мемо особу злочинця згідно з такою структурою: 1) соці-
ально-демографічні ознаки; 2) психологічні властивості 
та моральні якості; 3) біологічні ознаки.

На підставі проведених досліджень зроблено висно-
вок, що здебільшого це особа чоловічої статі, найчастіше 
повнолітня, віком від 25 до 45 років, рідше – неповнолітня, 
яка мають середню базову освіту, рідше – професійно-тех-
нічну освіту, здебільшого непрацююча, часто така, яка 
раніше притягалася до кримінальної відповідальності.

Щодо наступної групи ознак, притаманних особам, які 
вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недотор-
каності дітей, встановлено, що моральність і психологія особи 
формує потреби, інтереси та мотивацію, що й породжують 
злочинну поведінку. На мотив вчинення злочину проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості дітей може впливати 
наявність психічного відхилення у вигляді педофілії.

Розглянуто біологічні ознаки особи злочинця у вигляді 
органічного ураження мозку, психічних захворювань та алко-
голізму; констатовано, що натепер цілісна теорія, що пояснює 
причини виникнення сексуальних відхилень та їх взаємозв’я-
зок з учиненням статевих злочинів щодо дітей, ще не вироб-
лена. Однак біологічний компонент особи злочинця, який 
вчиняє злочин проти статевої свободи та статевої недоторка-
ності дітей, пов’язаний з наявністю психічних та органічних 
захворювань, може виступати допоміжним криміналістичним 
механізмом звуження кола запідозрених осіб.

На підставі проведених досліджень запропоновано кри-
міналістичний портрет особи, яка вчинила злочин проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості дітей: здебільшого 
такими особами є повнолітні чоловіки, які часто мають пси-
хічне захворювання чи органічне ураження мозку, малоосві-
чені, працездатні, але не працюючі, нерідко мають судимість 
за вчинення кримінальних правопорушень.

Ключові слова: злочини проти статевої свободи 
та статевої недоторканості дітей, особа злочинця, струк-
тура особи злочинця, криміналістична характеристика.

Постановка проблеми. Особа злочинця є міждисциплінар-
ним поняттям, ключовим елементом у розслідуванні будь-якого 
злочину.

Інформація про особу злочинця дозволяє визначити напрям 
і способи її пошуку, вибрати найоптимальніші методи роз-
слідування злочинів, спрогнозувати поведінку особи в тій чи 
іншій ситуації, установити зв’язок між даними про особу зло-
чинця, спосіб досягнення злочинного результату та обставини 
вчинення нею злочину, отримати дані про тих, хто найчастіше 
вчиняє злочини такого виду.

Дані про типові ознаки поведінки суб’єктів злочинів доз-
воляють слідчому чи оперативному працівникові виявити 
схильних до протиправної поведінки осіб, значно звузити коло 
підозрюваних, з’ясувати мету та мотив вчинення злочину, побу-
дувати версії та спланувати тактичні операції, визначити лінію 
поведінки стосовно них.

Тому вивчення криміналістично значущих властивостей, 
які притаманні особі злочинця, під час розслідування та роз-
криття злочинів набувають особливого прикладного, практич-
ного значення.

Враховуючи стрімке зростання кількості вчинюваних зло-
чинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, 
натепер гостро стоїть проблема дослідження особи злочинця 
у такому виді злочинів, виділення її характерних ознак та фор-
мування криміналістичного портрету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми роз-
слідування злочинів проти статевої свободи та статевої недо-
торканості дітей були предметом наукових досліджень у пра-
цях М. В. Корнієнка [1], А. Ю. Лісової [2], Є. С. Хижняка [3].

Особу злочинця досліджували у своїх роботах також 
М. В. Костенко [4], А .М. Полях [5], О. В. Курман [6], В. П. Голо-
віна [7], В. В. Білоус [8] та інші.

Метою статті є дослідження структури особи злочинця як 
елемента криміналістичної характеристики злочинів проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості дітей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особа зло-
чинця – це поняття, що виражає сутність особи, яка вчинила 
злочин. У цьому зв’язку можна говорити про типові ознаки 
особи, схильної до вчинення тих або інших видів злочинів. Уза-
гальнені дані про найбільш поширені мотиви злочину дозво-
ляють визначати коло потреб злочинця, що штовхнули його на 
вчинення злочину, і тим самим встановлювати основні напрями 
розслідування [9, с. 278-279].

У характеристиці особи злочинця як елемента криміна-
лістичної характеристики злочинів відображається комплекс 
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відомостей, у тому числі визначених у кримінально-правовій, 
кримінологічній, психологічній його характеристиках.

Криміналістично значущі особливості особи, яка вчинила 
злочин, є невід’ємним елементом криміналістичної характери-
стики певної групи злочинів. Криміналістика встановлює уза-
гальнений портрет потенційного злочинця, а не персоналізова-
ний стосовно конкретної особи, і під час конструювання такого 
портрета обов’язково використовують емпіричні джерела 
інформації – матеріали кримінальних проваджень, за якими 
буде вирішено основне питання розслідування, дані офіційної 
статистики тощо [10, с. 247-248].

У наукових дослідженнях постійно робляться спроби дати 
вичерпний перелік криміналістично значущих властивостей 
і ознак особи злочинця. Теорія і практика показують, що не існує 
якого-небудь одного типу злочинців, і що в дійсності існує багато 
типів, які значно відрізняються один від іншого. Проте для кри-
міналістичного вчення про особу злочинця важливе значення 
має визначення її структури та складових елементів.

З точки зору криміналістики становлять інтерес ті типові 
характерні особливості особи злочинця, знання яких сприяє 
встановленню суб’єкта, винного у вчиненні певного виду 
злочину. Вони дають можливість розкрити властивості особи 
уявного злочинця, що безпосередньо виразилися у конкретній 
події злочину [11, с. 13].

Виходячи з мети криміналістичного дослідження особи 
злочинця, який вчинив злочин проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканості дітей, а саме: виділення таких властивос-
тей та ознак особи, які надалі допоможуть звузити коло під-
озрюваних під час розслідування такої категорії злочинів, ми 
розглядатимемо особу злочинця згідно з такою структурою: 
1) соціально-демографічні ознаки; 2) психологічні властивості 
та моральні якості; 3) біологічні ознаки.

Соціально-демографічні ознаки властиві будь-якій особі. 
Ті, що мають криміналістичне значення у розслідуванні злочи-
нів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, на 
наш погляд, виглядають таким чином: відомості про стать, вік, 
освіту, зайнятість та наявність попередньої судимості.

Слід констатувати, що статеві злочини здебільшого вчиня-
ються чоловіками. Однак, на думку польських кримінологів 
Т. Коларчук, Ю. Кубяк, П. Вербицького, нині відбувається зміна 
стереотипів і такі явища, як зростання самосвідомості жінок 
і усунення суттєвих відмінностей в соціалізації статей відо-
бражаються і на участі жінок у сексуальній злочинності – від-
бувається їх вторгнення в такі види злочинів, які раніше були 
«зарезервовані» за чоловіками [12, с. 658].

Згідно з відомостями Єдиного звіту про осіб, які вчинили кри-
мінальні правопорушення[13], за 2020 рік обліковано 6 осіб жіно-
чої статі, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості, з них 4 вчинили зґвалтування, 1 вчинила розбе-
щення неповнолітніх, 1 – інші злочини проти статевої свободи 
та статевої недоторканості. Водночас за минулі роки обліковується 
лише 2 кримінальних провадження за такою категорією справ, 
які вчинили жінки. Згідно з Єдиним звітом про осіб, які вчинили 
правопорушення у 2021 році, станом на жовтень 2021 року було 
обліковано 1 кримінальне провадження у злочинах проти статевої 
свободи та статевої недоторканості, вчинених жінкою.

Таким чином, статистичні відомості підтверджують той 
факт, що, незважаючи на зростаючу кількість кримінальних 
проваджень, які скоєні жінками, злочини проти статевої сво-

боди та статевої недоторканості дітей вчиняються здебільшого 
чоловіками.

Така ситуація, на думку Л. Г. Козлюк, пояснюється високим 
рівнем латентності та психологічним зв’язком жінки з дити-
ною, адже вона є матір’ю [14, с. 245]. З позиції С. С. Косенко, 
жінки у разі вчинення статевих злочинів можуть виконувати 
роль організаторів, підбурювачів та пособників [15, с. 28].

Досліджуючи питання віку осіб, які вчинили злочин проти 
статевої свободи та статевої недоторканості дітей, то, на думку 
М. О. Ісаєва, можна говорити про їх «омолодження»: за його 
дослідженнями, у 15 % випадків такі злочини вчиняються 
неповнолітніми у віці 14–18 років [16, с. 287].

Про це так само свідчить і статистичні відомості, наведені 
у Єдиному звіті про осіб, які вчинили кримінальні правопо-
рушення у 2020 році [13]. У звітному періоді було обліковано 
8 осіб віком до 14 років, які скоїли злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості. У віці від 14-15 років ана-
логічні злочини були вчинені 12 особами, у віці 16-17 років –  
18 особами. Тоді як осіб, які вчинили аналогічні злочини 
у минулих роках у віці до 14 років, не обліковується жодного, 
у віці від 14-15 років – 4, у віці від 16-17 років – 5. Згідно з Єди-
ним звітом про осіб, які вчинили правопорушення у 2021 році, 
станом на жовтень 2021 року було обліковано 2 особи віком до 
14 років, яким було вручено підозру у вчиненні злочину проти 
статевої свободи та статевої недоторканості, у віці 14-15 років – 
5 осіб, у віці 16-17 років – 6 осіб.

Іншою соціально-демографічною ознакою особи, яка вчи-
нила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості 
дітей, є освіта. Превалює думка, що такий вид злочинів коре-
лює з низькою культурою та проблемами інтелектуального роз-
витку [17, с. 658].

Згідно з відомостями Єдиного звіту про осіб, які вчинили 
кримінальні правопорушення у 2020 році [13], з 389 осіб, які 
вчинили злочин проти статевої свободи та статевої недоторка-
ності, 219 осіб мали базову середню освіту, 75 осіб мали про-
фесійно-технічну освіту, 23 особи – початкову середню освіту, 
18 осіб – вищу освіту та 7 осіб були без освіти. Станом на жов-
тень 2021 року з 352 осіб, яким вручено підозру у вчиненні 
злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості,  
161 особа мала базову середню освіту, 44 особи мали про-
фесійно-технічну освіту, 10 осіб – початкову середню освіту,  
21 особа – вищу освіту та 5 осіб були без освіти.

Таким чином, можна стверджувати, що особи, які вчинили 
злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 
дітей, здебільшого не мають вищої освіти та характеризуються 
низькими інтелектуальними здібностями.

Аналіз трудової діяльності осіб, які вчинили злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості, свідчить, що здебіль-
шого вказаний вид злочинів вчиняється особами працездатного 
віку, які, однак, не працюють та не навчаються. Так, згідно з відо-
мостями Єдиного звіту про осіб, які вчинили кримінальні право-
порушення у 2020 році [13], серед 389 осіб, які вчинили злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості, 233 особи 
працездатного віку, але ніде не навчаються і не працюють, 20 осіб 
є безробітними, 30 осіб навчаються. Згідно з Єдиним звітом про 
осіб, які вчинили правопорушення у 2021 році, станом на жовтень 
2021 року серед 352 осіб, яким вручено підозру у вчиненні стате-
вих злочинів, 170 осіб працездатного віку, але ніде не навчаються 
і не працюють, 13 осіб є безробітними.



130

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

Щодо наявності попередньої судимості за вчинення зло-
чину, то проведений нами аналіз матеріалів кримінальних про-
ваджень свідчить про те, що у 20,1% випадків злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості дітей вчинялися 
особами, які раніше притягалися до кримінальної відповідаль-
ності за вчинення кримінальних правопорушень.

Це також підтверджується відомостями, наведеними 
у Єдиному звіті про кримінальні правопорушення Офісу 
Генерального Прокурора за 2018 рік [13]: серед 817 кримі-
нальних проваджень злочини проти статевої свободи та стате-
вої недоторканості були вчинені особами, які раніше вчиняли 
кримінальні правопорушення у 166 кримінальних проваджен-
нях (20,3%), за 2019 рік – серед 747 облікованих криміналь-
них проваджень за вчинення злочинів проти статевої сво-
боди та статевої недоторканості 135 були вчинені особами, 
які раніше вчиняли кримінальні правопорушення (18,07%), 
у 2020 році серед 740 кримінальних проваджень у 135 випад-
ках злочини були скоєні особами, які раніше притягались до 
кримінальної відповідальності (18,2%), станом на жовтень 
2021 року обліковано 847 кримінальних проваджень за вчи-
нення злочинів проти статевої свободи та статевої недотор-
каності, 80 були вчинені особами, які раніше вчиняли кримі-
нальні правопорушення (9,4%).

Наведене свідчить про те, що кожний п’ятий злочин проти 
статевої свободи та статевої недоторканості вчиняється осо-
бами, які раніше скоювали злочин.

Підсумовуючи наведені статистичні дані щодо соціаль-
но-демографічних ознак осіб, які вчинили злочини проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості дітей, можна ствер-
джувати, що здебільшого це особи чоловічої статі, найчастіше 
повнолітні, віком від 25 до 45 років, рідше – неповнолітні, які 
мають середню базову освіту, рідше – професійно-технічну 
освіту, як правило, не працюючі, часто такі, які раніше притя-
галися до кримінальної відповідальності.

Наступну групу ознак, притаманних особам, які вчинили 
злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 
дітей, становлять моральні та психологічні якості злочинця.

На думку А .Б. Сахарова, особа злочинця включає в себе 
певну систему моральних властивостей – поглядів і переко-
нань, потреб та інтересів, життєвих цілей та очікувань, інтелек-
туальних, емоційних і вольових особливостей [18, с. 89].

Моральність і психологія особи формує потреби, інтереси 
та, нарешті, мотивацію, що й породжують злочинну поведінку 
[19, с. 104].

З криміналістичної точки зору з’ясування мотиву вчинення 
злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей 
становить найбільшу складність у їх розслідуванні. У конкрет-
ному злочині нерідко є ціла група мотивів, заснованих на осо-
бистих потребах (від сексуального задоволення до помсти, рев-
нощів і т. д.). Спектр якостей особистості злочинця, який вчиняє 
статеві злочини проти дітей, різноманітний, і, як правило, саме 
деформована структура його особистості визначає мотив злочину 
і спосіб його вчинення. В однієї категорії осіб мотив вчиненого 
ними діяння можна розглядати як прагнення самоствердитися 
в очах товаришів. Іншу категорію у вчиненні злочину меншою 
мірою цікавить сексуальний аспект, а більшою – самоповага.

Варто зауважити, що на мотив вчинення злочину проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості дітей може впливати 
наявність психічного відхилення у вигляді педофілії.

Серед моральних якостей особи, яка вчиняє статеві злочини 
проти малолітніх, насамперед виокремлюють жорстокість, яка 
проявляється у тому, що особа задовольняє власні потреби не лише 
незвважаючи на страждання жертви, а й часто тільки через це.

Отже, можна дійти висновку, що діапазон моральних 
та психологічних характеристик особи, яка вчиняє злочин 
проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, 
є досить широким. Однак вибір дій у конкретній ситуації зале-
жить від її внутрішньої мотивації, на яку можуть впливати такі 
фактори, як алкогольне сп’яніння, ситуаційна зумовленість, 
імпульсивність та наявність у особи психічного відхилення 
у вигляді педофілії.

Фізичні та біологічні властивості особи злочинця мають 
значення в слідчій ситуації, коли особа зникла з місця події. 
Однак не завжди можна визначити залежність між певними 
фізичними (наприклад, статурою) або біологічними (напри-
клад, голосом) властивостями та особою, яка вчинює злочини 
зазначеної категорії.

Тим не менше, розслідуючи злочини проти статевої сво-
боди та статевої недоторканості дітей, необхідно звернути 
увагу на біологічний компонент особи злочинця. Виділити 
явні фізичні ознаки злочинців, які вчиняють статевий злочин 
стосовно дитини, неможливо. Проте, базуючись на досягнен-
нях сексології та психіатрії, можна визначити наявність пси-
хічних захворювань, які притаманні такій категорії злочинців 
та мають значення для розслідування такої категорії злочинів.

Результати наукового дослідження А. В. Іванова, засновані на 
вивченні висновків експертів психолого-психіатричних експер-
тиз, дозволило виявити, що здебільшого у сексуальних ґвалтівни-
ків виявляються ознаки органічного ураження головного мозку 
складного генезу, залишкові явища ураження головного мозку 
з різними відхиленнями [20, с. 165].

У своїх дослідженнях З. Стратович виділяє такі причини 
сексуальної злочинності: стать (як правило, такі злочини вчиня-
ються чоловіками), агресія (як біологічно, так і психічно та соці-
ально зумовлена), алкоголізм, наркоманія та патологічний розви-
ток особистості (наявність психічних відхилень) [21, с. 154].

Провокуючий фактор стану алкогольного сп’яніння та наяв-
ності в особи, яка вчинила статевий злочин щодо дитини, 
захворювання на алкоголізм підтверджується також даними 
Єдиного звіту про кримінальні правопорушення Офісу Гене-
рального прокурора, а саме: у 2018 році обліковано 817 зло-
чинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, з них 
117 було вчинено у стані алкогольного сп’яніння; у 2019 році – 
747 кримінальних проваджень, при цьому у стані алкогольного 
сп’яніння перебували 108 осіб, у 2020 році – 740 кримінальних 
проваджень, 117 з яких були вчинені у стані алкогольного сп’я-
ніння; станом на жовтень 2021 року з 847 кримінальних прова-
джень 81 було вчинено особами у стані алкогольного сп’яніння 
[13]. Тобто, за даними офіційної статистики, 15,8% злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканості вчиняються 
особами у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо біологічних ознак особи злочинця у вигляді орга-
нічного ураження мозку та наявності психічних захворювань 
та алкоголізму можна констатувати, що натепер цілісна тео-
рія, що пояснює причини виникнення сексуальних відхилень 
та їх взаємозв’язок зі скоєнням статевих злочинів щодо дітей, 
ще не вироблена. Так само як і наявність психічних захворю-
вань у особи не може виступати як ознака, спрямована на її 
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подальшу ідентифікацію. Тим не менше біологічний компо-
нент особи злочинця, який вчиняє злочин проти статевої сво-
боди та статевої недоторканості дітей, пов’язаний з наявністю 
психічних та органічних захворювань, може виступати допо-
міжним криміналістичним механізмом звуження кола запідоз-
рених осіб.

Висновок. Проаналізувавши структуру особи злочинця, 
який вчиняє злочини проти статевої свободи та статевої недо-
торканості дітей, можна скласти його криміналістичний пор-
трет. Так, здебільшого такими особами є повнолітні чоловіки, 
які часто мають психічне захворювання чи органічне ураження 
мозку, малоосвічені, працездатні, але не працюючі, нерідко 
маючі судимість за вчинення кримінальних правопорушень. 
Здебільшого таким особам притаманна фемінна модель пове-
дінки, злочин ними вчиняється переважно для самоствер-
дження у чоловічій ролі у поєднанні із сексуальними моти-
вами. Нерідко такі особи самі були жертвами статевих злочинів 
у дитинстві.
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Nikitina-Dudikova H. The identity of the offender as 
an element of forensic characterization in crimes against 
sexual freedom and sexual integrity of children

Summary. The article is devoted to the study of the identity 
of the offender in crimes against sexual freedom and sexual 
integrity of children as an element of forensic characteristics 
through the study of its basic structural elements.

The article concludes that the study of criminologically 
significant properties of the offender’s personality acquire 
special applied, practical significance.

It is stated that from the point of view of criminology 
the typical characteristic features of the criminal’s personality are 
interesting, the knowledge of which helps to establish the subject 
guilty of a certain type of crime and it is determined that we will 
consider the criminal the offender in relation to the following 
structure: 1) socio-demographic characteristics; 2) psychological 
properties and moral qualities; 3) biological characteristics.

Based on the research, it was concluded that in most cases 
it is a male person, most often adults, aged 25 to 45 years, less 
often – minors with secondary basic education, less often – 
vocational education, in most cases not working, often those 
who have previously been prosecuted.

It is determined that the next group of features inherent in 
persons who have committed crimes against sexual freedom 
and sexual integrity of children are the moral and psychological 
qualities of the offender. Morality and psychology of the person 
form needs, interests and, finally, motivation, which give rise to 
criminal behavior. The motive for committing a crime against 
sexual freedom and sexual integrity of children may be influenced 
by the presence of a mental disorder in the form of pedophilia.

The biological characteristics of the offender in the form 
of organic brain damage and the presence of mental illness 
and alcoholism are considered and it is stated that currently 
a holistic theory explaining the causes of sexual deviations 
and their relationship with sexual crimes against children has 
not yet been developed. However, the biological component 
of the identity of the offender who commits a crime against 
the sexual freedom and sexual integrity of children associated 
with the presence of mental and organic diseases may serve as 
an auxiliary forensic mechanism to narrow the circle of suspects.

Based on the research, a forensic portrait of a person who 
has committed a crime against sexual freedom and sexual 
integrity of children is proposed: in most cases, such persons 
are adult men who often have mental illness or organic brain 
damage, uneducated, able to work but not working, often with 
criminal record for committing criminal offenses.

Key words: crimes against sexual freedom and sexual 
integrity of children; the identity of the offender; the personality 
structure of the offender; forensic characteristics.
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провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності  
та захисту прав інтелектуальної власності

Національної академії внутрішніх справ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню актуаль-
них проблем правового регулювання оперативно-розшу-
кової тактики в сучасній Україні. Зазначено, що провідне 
місце в системі нормативно-правових актів, які регулюють 
здійснення оперативно-розшукової діяльності, посідає 
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». 
Однак слід зауважити, що цей нормативно-правовий акт 
не містить конкретних (чітких) приписів щодо оператив-
но-розшукової тактики. Це стосується також інших зако-
нів.

Натомість детально окремі положення, що склада-
ють основу оперативно-розшукової тактики (порядок дій 
(алгоритм) виявлення та документування, тактичні при-
йоми вжиття заходів оперативного (ініціативного) пошуку, 
застосування оперативно-технічних засобів, організацій-
но-тактичні особливості підбору та залучення особи до 
негласного співробітництва, способи введення та виве-
дення з оперативної розробки тощо), визначено у відомчих 
підзаконних нормативно-правових актах, які, як правило, 
мають обмежений доступ (гриф секретності).

Встановлено, що сучасний стан нормативно-правового 
регулювання оперативно-розшукової діяльності загалом 
та її тактики зокрема відстає від потреб практики та потре-
бує кардинального перегляду і суттєвого вдосконалення на 
законодавчому рівні. Вивчення матеріалів практики діяль-
ності оперативних підрозділів та узагальнення даних опи-
тування респондентів свідчать про те, що відсутність чіт-
кого закріплення саме на законодавчому рівні положень, 
які регулюють організацію і тактику оперативно-розшуко-
вої діяльності, спричиняє серйозні недоліки та порушення 
законності у цій діяльності, що негативно позначається на 
результатах протидії злочинності (про що зазначило 76% 
опитаних).

Крім того, недооцінювання правових проблем опе-
ративно-розшукової тактики або їх ігнорування на прак-
тиці приведе до нівелювання реалізації наступальності як 
одного з найважливіших спеціальних принципів оператив-
но-розшукової діяльності (про що зазначило 80% опита-
них).

Наголошено на тому, що для розв’язання системних 
правових проблем організації і тактики оперативно-роз-
шукової діяльності необхідно формувати та втілювати 
стратегію оперативно-розшукової діяльності.

Зазначено, що надзвичайно важливим кроком у про-
цесі формування оперативно-розшукової стратегії стане 
ухвалення принципово нового нормативно-правового 
акта, який би регулював організацію і тактику оператив-
но-розшукової діяльності.

Ключові слова: правове регулювання, тактика, орга-
нізація, проблеми, шляхи удосконалення, оперативні під-
розділи.

Постановка проблеми. Ефективність тактики як осново-
положної категорії оперативно-розшукової діяльності значною 
мірою визначається станом її законодавчого та відомчого нор-
мативно-правового забезпечення.

Як зазначається у науковій літературі, одним із напрямів 
удосконалення будь-якої діяльності є належне унормування її 
правової основи [1].

Стан наукового розроблення. На різних питаннях удос-
коналення нормативно-правової регламентації організації 
і тактики оперативно-розшукової діяльності неодноразово 
акцентували увагу такі вчені, як О.М. Бандурка, В.О. Біляєв, 
В.І. Василинчук, Н.П. Водько, М.Л. Грібов, О.Ф. Должен-
ков, І.П. Козаченко, Є.Д. Лук’янчиков, Д.Й. Никифорчук, 
Ю.Ю. Орлов, В.Л. Ортинський, М.А. Погорецький, Н.Є. Філі- 
пенко, С.І. Халимон, С.С. Чернявський, В.В. Шендрик, 
І.Р. Шинкаренко.

Водночас у зв’язку з прийняттям нового Кримінального 
процесуального кодексу України нормативно-правові акти, 
які регулюють організацію і тактику оперативно-розшукової 
діяльності, потребують теоретичного обґрунтування та науко-
вого осмислення, що зумовлює актуальність дослідження.

Метою статті є дослідження актуальних проблем правового 
регулювання оперативно-розшукової тактики в сучасній Україні 
та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Розпочинаючи наше дослі-
дження, зауважимо, що правову основу оперативно-розшукової 
тактики становлять нормативно-правові акти, які регулюють 
оперативно-розшукову діяльність загалом.

Як зазначалось нами в попередніх публікаціях [2, с. 153], 
тактика є однією з основних категорій оперативно-розшукової 
діяльності.

Підтвердженням того, що тактика є невід’ємною частиною 
оперативно-розшукової діяльності, можуть слугувати визна-
чення окремих учених [3, с. 4; 4, с. 8; 5, с. 35–36; 6, с. 80], які, 
на наш погляд, слушно вважають, що правове регулювання 
оперативно-розшукової діяльності у вузькому значенні необ-
хідно розглядати як сукупність нормативно-правових актів, які 
регламентують її організацію і тактику.

З огляду на вкладене можна констатувати, що нормативно-
правове регулювання безпосередньо оперативно-розшукової 
тактики може бути умовним, оскільки тактика й організація 
тісно взаємопов’язані.

Зокрема, як зазначається у науковій літературі, у самій так-
тиці оперативно-розшукової діяльності особливе місце посіда-
ють елементи організаційного характеру, а в організації – так-
тичного [4, с. 13].
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Сьогодні триває дискусія щодо класифікації нормативно-
правових актів, які становлять правову основу оперативно-роз-
шукової діяльності.

Так, одні вчені до нормативно-правових актів, що регулю-
ють оперативно-розшукову діяльність, відносять лише зако-
нодавчі акти [7], інші вважають, що, крім законодавчих актів, 
правове регулювання оперативно-розшукової діяльності здійс-
нюється на підставі відомчих нормативно-правових актів [8].

Зрештою, не вдаючись до детального аналізу зазначених 
позицій, можемо зауважити, що обидва твердження є певною 
мірою обґрунтованими, оскільки сучасну правову основу скла-
дають нормативно-правові акти, які за юридичною силою поді-
ляються на законодавчі (Конституція України, Закони України, 
що визначають загальні положення діяльності оперативних під-
розділів, наприклад «Про Національну поліцію», «Про Службу 
безпеки України», «Про Національне антикорупційне бюро 
України», «Про Державне бюро розслідувань», закони України, 
які визначають напрями оперативно-розшукової протидії окре-
мим видам злочинів, зокрема «Про заходи протидії незакон-
ному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів та зловживанню ними», «Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочинністю»), міжвідомчі 
та відомчі підзаконні нормативно-правові акти (інструкції, 
положення, накази), значний перелік яких становить державну 
таємницю.

Безперечно, провідне місце в системі нормативно-право-
вих актів, які регулюють здійснення оперативно-розшукової 
діяльності, посідає Закон України «Про оперативно-розшукову 
діяльність».

Однак слід зауважити, що цей нормативно-правовий акт не 
містить конкретних (чітких) приписів щодо оперативно-розшу-
кової тактики. Це стосується також інших зазначених законів.

Натомість детально окремі положення, що складають 
основу оперативно-розшукової тактики (порядок дій (алго-
ритм) виявлення та документування, тактичні прийоми вжиття 
заходів оперативного (ініціативного) пошуку, застосування опе-
ративно-технічних засобів, організаційно-тактичні особливості 
підбору та залучення особи до негласного співробітництва, 
способи введення та виведення з оперативної розробки тощо), 
визначено у відомчих підзаконних нормативно-правових актах, 
які, як правило, мають обмежений доступ (гриф секретності).

Водночас вивчення матеріалів практики діяльності опера-
тивних підрозділів та узагальнення даних опитування респон-
дентів свідчать про те, що відсутність чіткого закріплення саме 
на законодавчому рівні положень, які регулюють організацію 
і тактику оперативно-розшукової діяльності, спричиняє сер-
йозні недоліки та порушення законності у цій діяльності, що 
негативно позначається на результатах протидії злочинності 
(про що зазначило 76% опитаних).

Крім того, на нашу думку, після прийняття чинного Кри-
мінального процесуального кодексу України у 2012 році 
положення окремих нормативно-правових актів з обмеженим 
доступом (грифом секретності), які безпосередньо регулю-
ють організацію і тактику оперативно-розшукової діяльності, 
потребують кардинального перегляду.

Слушною щодо цього є думка В.О. Біляєва про те, що необ-
хідно визначитися, які саме нормативні положення організації 
і тактики оперативно-розшукової діяльності потребують відне-
сення до державної таємниці, а також зрозуміти, чи є дотри-

мання такого загального принципу доцільним у сучасних умо-
вах [9, с. 254].

Крім того, існує низка інших важливих правових проблем 
оперативно-розшукової діяльності, які впливають на ефек-
тивність її організації і тактики та потребують вирішення на 
законодавчому рівні. Зокрема, узагальнений аналіз останніх 
публікацій [10–12] з означеної проблематики доводить, що 
серед основних проблем слід виділити такі, як недостатнє 
нормативно-правове регулювання повноважень суб’єктів опе-
ративно-розшукової діяльності [10, с. 282]; недосконалість 
законодавчого визначення ОРД, поняття та переліку опера-
тивно-розшукових заходів; відсутність правових підстав про-
ведення ОРЗ задля виявлення та припинення злочинів, які готу-
ють і вчиняють в умовах конспірації (ч. 1, ч. 3 ст. 6, ч. 1, ч. 3 
ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»); 
нечіткість критеріїв достатності інформації для здійснення 
ОРД; недостатнє врегулювання сприяння здійсненню ОРД 
[11, с. 9–10]; неповний обсяг завдань оперативно-розшукової 
діяльності; відсутність спеціальних та деяких загальних прин-
ципів оперативно-розшукової діяльності [12].

Такої ж думки дотримується О.М. Бандурка, який ствер-
джує, що сучасний стан оперативно-розшукової діяльності 
характеризується певною недосконалістю актів усіх рівнів, 
відсутністю офіційно визнаної концепції розвитку нормативно-
правової бази щодо організації та функціонування системи 
боротьби зі злочинністю, роз’єднаністю суб’єктів, невиправда-
ним дублюванням окремих функцій, недостатнім рівнем взає-
модії і координації їх діяльності [13].

Крім того, неузгодженість кримінально-процесуального 
та оперативно-розшукового законодавства привела до низки 
правових проблем, які потребують свого розв’язання на зако-
нодавчому та науковому рівнях [12, с. 228], зокрема таких, 
як втрата оперативними підрозділами ініціативи в кримі-
нальному провадженні (ст. 41 КПК України); брак чіткого 
законодавчого унормування можливості провадження в ОРС 
у разі виявлення ознак злочину (без внесення відомостей до 
ЄРДР); встановлення законом прямого зв’язку між порядком 
проведення ОРЗ і нормами КПК України (замість окремого 
самостійного унормування їх змісту й порядку проведення); 
неможливість у межах оперативного розроблення осіб, при-
четних до злочинів, вжиття низки важливих розвідуваль-
них заходів (моніторинг банківських рахунків; спеціаль-
ний слідчий експеримент; імітування обстановки злочину) 
[11, с. 9–10].

Як слушно зазначають щодо цього видатні фахівці у сфері 
оперативно-розшукової діяльності С.М. Князєв, С.С. Чер-
нявський і М.Л. Грібов, нині маємо розбалансовану гібридну 
модель діяльності оперативних підрозділів із нечіткими зміс-
том і критеріями співвідношення оперативно-розшукової, 
кримінальної процесуальної, пошукової діяльності. Зазначена 
концептуальна неузгодженість перманентно виявляє наявні 
прогалини та спричиняє нові проблеми законодавчого, відом-
чого (міжвідомчого) нормативно-правового та організаційного 
характеру, які на практиці потребують невідкладного й ефек-
тивного розв’язання [11, с. 9].

Особливого значення в контексті нашого дослідження 
набувають питання щодо розмежування (співвідношення) 
тактики негласних слідчих (розшукових) дій і тактики опера-
тивно-розшукових заходів.
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Передусім варто наголосити на тому, що з прийняттям чин-
ного КПК України (2012 рік) [14] законодавець уповноважив 
слідчого або за його дорученням працівника оперативного під-
розділу фактично здійснювати «негласну діяльність» шляхом 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій у криміналь-
ному провадженні. До прийняття цієї законодавчої правової 
новели такі дії уповноважені на те оперативні підрозділи про-
водили винятково під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності [15, с. 15].

На переконання М.В. Даньшина, ця норма стимулювала 
взаємопроникнення криміналістики й теорії оперативно-роз-
шукової діяльності [16]. Через це дослідники [17] стикаються 
із суто практичним питанням стосовно того, положеннями якої 
науки мають керуватися оперативні працівники під час вико-
нання доручень слідчого, прокурора на проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій. Це питання є дискусійним і потребує 
якнайшвидшого вирішення. Спробуємо розібратися в ньому 
більш детально.

Аналіз положень окремих нормативно-правових актів [14; 
18; 19; 20], у тому числі з обмеженим доступом, свідчить про те, 
що тактика негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-
розшукових заходів фактично поєднана спільною метою, якою 
є запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, за винят-
ком випадків, передбачених КПК України.

Беззаперечним є висновок про те, що слідчі дії (гласні 
та негласні) мають спільні з оперативно-розшуковими захо-
дами ознаки (йдеться про прийоми та методи отримання інфор-
мації, що має значення для доказування чи провадження, схожі 
пізнавальні засоби, терміни, підстави) [21, с. 110]. Слід також 
зауважити, що в основу тактики слідчих дій і тактики опера-
тивно-розшукових заходів покладено схожі за змістом тактичні 
прийоми, засновані на спільних галузях різних наук (логіки, 
психології, педагогіки, математики) та інших галузях знань 
[15, с. 15].

Незважаючи на окремі спільні ознаки тактики проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових 
заходів, слід пам’ятати, що тактику слідчих дій традиційно роз-
глядають у межах криміналістики, натомість оперативно-роз-
шукові заходи є предметом вивчення теорії оперативно-розшу-
кової діяльності [15, с. 15].

Більш того, окремі дослідники зауважують [22], що опера-
тивно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії сут-
тєво різняться між собою за метою і завданнями; фактичними 
та юридичними підставами проведення; правовим статусом 
суб’єктів їх здійснення і, відповідно, характером правовідносин, 
що виникають під час їх здійснення; сферами здійснення; проце-
суальним значенням отриманих результатів; об’єктом, формами 
й методами відомчого контролю та прокурорського нагляду за їх 
здійсненням, чим зумовлена їх відособленість [22].

Вартою уваги в цьому контексті є думка А.А. Коваля, який 
уважає негласні слідчі (розшукові) дії новою правовою кате-
горією, наділеною власними ознаками, що, попри однорідну 
з оперативно-розшуковими заходами природу, не є до них 
ідентичною [21]. Відповідно, тактика проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій має певні особливості, відмінні від 
тактики оперативно-розшукових заходів [15, с. 16].

Зважаючи на викладене, доходимо висновку, що сучасний 
стан нормативно-правового регулювання оперативно-розшуко-
вої діяльності загалом і її тактики зокрема відстає від потреб 

практики та потребує кардинального перегляду й суттєвого 
вдосконалення на законодавчому рівні.

Зрештою, аналіз наукової літератури [4] та узагальнення 
результатів опитування працівників оперативних підрозділів 
доводять, що недооцінювання зазначених правових проблем 
оперативно-розшукової тактики або їх ігнорування на практиці 
приведе до нівелювання реалізації наступальності як одного 
з найважливіших спеціальних принципів оперативно-розшуко-
вої діяльності (про що говорить 80% опитаних).

У цьому контексті, на нашу думку, для розв’язання наве-
дених системних правових проблем організації і тактики опе-
ративно-розшукової діяльності необхідно формувати та втілю-
вати стратегію оперативно-розшукової діяльності.

Як зазначається в теорії оперативно-розшукової діяльності, 
саме оперативно-розшукова стратегія включає заходи щодо 
вдосконалення законодавства [23, с. 111].

Такої ж думки дотримуються вчені-криміналісти, які наго-
лошують на тому, що криміналістична стратегія, як і будь-яка 
інша юридична стратегія, будується на основі взаємозв’язку із 
законами та іншими нормативно-правовими актами [24].

При цьому В.П. Шиєнок переконаний у тому, що стратегія 
як категорія поки що не знайшла свого сталого застосування 
та місця в теорії оперативно-розшукової діяльності [25, с. 108].

Проте основні питання цієї проблематики не отримали 
належного висвітлення серед науковців. Зокрема, аналіз 
спеціальної наукової літератури свідчить про те, що за часів 
незалежності України безпосередньо монографічні дослі-
дження, присвячені теоретичним, правовим та праксеологіч-
ним основам стратегії в оперативно-розшуковій діяльності, 
не видавалися.

Можна говорити про окремі, фрагментарні випадки вико-
ристання цього поняття [23; 25, с. 108].

Так, аналіз наукової літератури доводить, що цій пробле-
матиці присвячені лише окремі публікації, зокрема стаття 
згадуваного білоруського вченого В.П. Шиєнка з теми «Опе-
ративно-розшукова стратегія» (2005 рік) [23] та дослідження 
вітчизняних учених О.Ф. Долженкова і Р.В. Тарасенка з теми 
«Стратегія як категорія теорії криміналістики та оператив-
но-розшукової діяльності» (2017 рік) [26].

При цьому значення наукової розробки оперативно-розшу-
кової стратегії для теорії та практики ОРД важко переоцінити.

Слушною щодо цього є думка О.Ю. Шумилова про те, що 
в теорії оперативно-розшукової стратегії передусім підлягають 
вивченню оперативно-стратегічний характер впливу на зло-
чинність та інші об’єкти сучасної ОРД, закономірності, прин-
ципи, зміст і форми здійснення ОРД у стратегічному масштабі 
(на загальнодержавному рівні і, можливо, рівнях відповідних 
суб’єктів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність) 
[27, с. 195–196].

На переконання В.В. Бірюкова, основною рисою стратегії, 
чим вона відрізняється від тактики, є те, що порівняно з нею 
вона охоплює глобальні стратегічні завдання [28, с. 68].

Стратегічні рішення в оперативно-розшуковій діяльності 
спрямовані на вирішення складних основоположних завдань 
сфери боротьби зі злочинністю, що значно виходять за межі 
окремих кримінальних чи оперативно-розшукових прова-
джень. Такі рішення приймаються урядом держави, вищим 
керівництвом Міністерства внутрішніх справ України та Наці-
ональної поліції України [26, с. 155].
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Отже, як зазначають О.Ф. Долженков та Р.В. Тарасенко, 
оперативно-розшукова тактика є інструментом реалізації опе-
ративно-розшукової стратегії та підпорядкована основній меті 
цієї стратегії [26, с. 155].

Яскравим прикладом наших аргументів може слугувати 
вислів давньокитайського стратега і мислителя Сунь-цзи, який 
наголошував на тому, що «тактика без стратегії – це просто 
метушня перед поразкою» [29].

Водночас, незважаючи на важливість такого напряму, ана-
ліз практики оперативних підрозділів свідчить про неналеж-
ний рівень стратегії в оперативно-розшуковій діяльності, що 
передусім виявляється у застарілості (неактуальності) окре-
мих законних та підзаконних відомчих нормативно-правових 
актів, які регулюють негласну роботу та оперативно-розшукову 
діяльність оперативних працівників і не враховують сучасні 
методи злочинної діяльності організованої злочинності.

З огляду на викладене можна констатувати, що надзвичайно 
важливим кроком у процесі формування оперативно-розшуко-
вої стратегії стане ухвалення принципово нового нормативно-
правового акта, який би регулював організацію і тактику опе-
ративно-розшукової діяльності. У цьому контексті заслуговує 
на увагу думка окремих учених про необхідність прийняття 
оперативно-розшукового кодексу, який би став результатом 
систематизації норм узагальненого Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність»; норм, що визначають статус 
оперативних підрозділів кримінальної поліції; положень відом-
чих нормативних актів, що регламентують організацію і так-
тику ОРД відповідних оперативних підрозділів [30; 31, с. 155].

Як слушно зазначають щодо цього деякі вчені, повноцінна 
законодавча регламентація діяльності оперативних підрозділів 
має не тільки заповнити порожні місця в законодавстві, але 
й усуне підґрунтя для маніпулювань стосовно незаконності 
ОРД і поширених порушень у цій сфері [7, с. 94; 9, с. 254].

Звісно, стратегія в оперативно-розшуковій діяльності – це 
більш широке поняття, ніж тактика в оперативно-розшуковій 
діяльності, однак, як не парадоксально це звучить, оператив-
но-розшукова тактика має свій стратегічний напрям, такий як 
протидія організованій злочинності [32].

Водночас результати аналізу наукової літератури та вивчення 
матеріалів практики доводять, що з огляду на зміцнення позицій 
організованої злочинності, зумовлене підвищенням рівня її профе-
сіоналізму, технічної оснащеності, розширенням мережі корумпо-
ваних зв’язків, першочергового значення набуває якісне оновлення 
положень загальної та спеціальної оперативно-розшукової так-
тики. Наприклад, опитування працівників оперативних підрозділів 
засвідчує, що надзвичайно актуальним є методичне забезпечення 
практичних працівників оперативних підрозділів тактичними 
рекомендаціями щодо тактики оперативно-розшукової протидії 
окремим видам кримінальних правопорушень, пов’язаних із тор-
гівлею людьми (78%); нелегальною міграцією (74%); кіберзло-
чинністю (73,2%); незаконним збутом наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів (70,1%); етнічною злочинністю 
(69%); екстремізмом (67,3%); тероризмом (64,7%); іншими видами 
кримінальних правопорушень, що є наслідком організованої зло-
чинної діяльності (68%). Особливого значення набувають шляхи 
вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової 
протидії протиправній діяльності осіб, які перебувають у статусі 
суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі 
«злодія в законі», про що зазначило 89% опитаних [15, с. 14].

Слід також погодитися з твердженнями окремих науковців 
[23, с. 111] про те, що центральне місце в стратегії розвитку 
оперативно-розшукової діяльності мають посідати заходи зі 
створення стійкого професійного ядра оперативних працівни-
ків, що відповідають найвищим морально-етичним вимогам. 
Саме люди є тим безцінним потенціалом, що здатні створити 
і реалізувати стратегічні плани будь-якої складності. На ство-
рення та відтворення кадрової складової частини оператив-
но-розшукової стратегії потрібні роки напруженої праці вче-
них, практиків, педагогів тощо.

З огляду на це правильним є висновок, що професіоналізм 
та належна підготовка поліцейських (працівників оперативних 
підрозділів) мають бути визначальними чинниками в умовах 
реформування системи освіти МВС відповідно до європей-
ських стандартів [33].

Висновки і пропозиції. На підставі узагальнення основних 
положень проблем правового регулювання оперативно-розшу-
кової тактики отримані такі результати.

Констатовано, що сучасний стан нормативно-правового 
регулювання оперативно-розшукової діяльності загалом та її 
тактики зокрема відстає від потреб практики та потребує кар-
динального перегляду й суттєвого вдосконалення на законодав-
чому рівні. Крім того, існує низка інших важливих правових 
проблем оперативно-розшукової діяльності, які впливають на 
ефективність її організації і тактики та потребують вирішення.

Вивчення матеріалів практики діяльності оперативних під-
розділів та узагальнення даних опитування респондентів свід-
чать про те, що відсутність чіткого закріплення саме на законо-
давчому рівні положень, які регулюють організацію і тактику 
оперативно-розшукової діяльності, спричиняє серйозні недо-
ліки та порушення законності у цій діяльності, що негативно 
позначається на результатах протидії злочинності (про що 
зазначило 76% опитаних).

Наголошено на тому, що для розв’язання системних пра-
вових проблем організації і тактики оперативно-розшукової 
діяльності необхідно формувати та втілювати стратегію опера-
тивно-розшукової діяльності.

Зазначається, що надзвичайно важливим кроком у про-
цесі формування оперативно-розшукової стратегії стане ухва-
лення принципово нового нормативно-правового акта, який 
би регулював організацію і тактику оперативно-розшукової 
діяльності.
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Pavlenko S. The current state and problems of legal 
regulation of operational and investigative tactics

Summary. The article is devoted to the study of current 
problems of legal regulation of operational and investigative 
tactics in modern Ukraine. It is noted that the leading place 
in the system of normative-legal acts, which regulate 
the implementation of operative-search activity, belongs to 
the Law of Ukraine “On operative-search activity”. However, 
it should be noted that this legal act does not contain specific 
(clear) instructions on operational and investigative tactics. 
This also applies to the other laws mentioned above.

Instead, in detail some provisions that form the basis 
of operational and investigative tactics (procedure) (algorithm) 
for detection and documentation, tactics of operational 
(initiative) search, use of operational and technical 
means, organizational and tactical features of selection 
and involvement of a person in covert cooperation, methods 
of input and output from operational development, etc.), are 
defined in departmental bylaws, which, as a rule, have limited 
access (classification).

It is established that the current state of regulatory 
and legal regulation of operational and investigative 
activities and its tactics in particular lags behind the needs 
of practice and needs to be radically revised and significantly 
improved at the legislative level. The study of the materials 
of the practice of operational units and generalized survey 
data show that the lack of clear enshrinement at the legislative 
level of the provisions governing the organization and tactics 
of operational and investigative activities causes serious 
shortcomings and violations of the law, which negatively 
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affects the results, crime prevention (as noted by 76% 
of respondents).

In addition, underestimating the legal problems 
of operational and investigative tactics or ignoring them 
in practice will lead to the leveling of the implementation 
of offensiveness as one of the most important special principles 
of operational and investigative activities (as noted by 80% 
of respondents).

It is emphasized that in order to solve systemic legal 
problems of the organization and tactics of operative-search 

activity it is necessary to form and implement the strategy 
of operative-search activity.

It is noted that an extremely important step in the process 
of forming an operational and investigative strategy will 
be the adoption of a fundamentally new legal act that 
would regulate the organization and tactics of operational 
and investigative activities.

Key words: legal regulation, tactics, organization, 
problems, ways of improvement, operative divisions.
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Академії адвокатури України

ПРОЦЕСУАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ СЛІДЧОГО  
ТА ВНУТРІШНЬОВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
Анотація. Стаття присвячена розкриттю проблемних 

аспектів процесуальної самостійності слідчого та про-
блемних аспектів внутрішньовідомчого контролю на ста-
дії досудового розслідування в кримінальному проце-
суальному праві України на сучасному етапі розвитку 
вітчизняної правозастосовної практики, які сформовані на 
основі наукового дослідження норм чинного криміналь-
ного процесуального законодавства, наукових положень 
правників, присвячених інститутам процесуальної само-
стійності слідчого та взаємодії з інститутом внутрішньо-
відомчого контролю. На основі дослідження наведено 
пропозиції щодо внесення змін до чинного Кримінального 
процесуального кодексу України. Встановлено, що керів-
ник органу досудового розслідування та його заступники, 
які разом науковцями називаються «внутрішньо відомчий 
контроль», мають право здійснювати контроль за процесу-
альною діяльністю слідчого, який провадить досудове роз-
слідування, викликати останнього на заслуховування разом 
із матеріалами кримінального провадження, надавати усні 
та письмові вказівки, які є обов’язковими до виконання 
слідчим. Внутрішньовідомчий контроль є багаторівне-
вим механізмом виявлення, усунення та превенції проце-
суальних помилок слідчого, який нівелює процесуальну 
самостійність слідчого в кримінальному провадженні і не 
дає змогу слідчому належним чином реалізовувати перед-
бачені Кримінальним процесуальним кодексом України 
повноваження. Вплив суб’єктів внутрішньовідомчого 
контролю на діяльність слідчого диференціюється на про-
цесуальний, який стосується кількості та якості проведення 
слідчим гласних або негласних слідчих (розшукових) дій 
у кримінальному провадженні, та наявність адміністра-
тивного механізму впливу на діяльність слідчого, останній 
кристалізується в призначенні, наприклад, премій, дис-
циплінарних стягнень, можливості присвоєння чергового 
спеціального звання, просування по службі відповідного 
слідчого на адміністративні посади, організації та відправ-
лення цього слідчого працівника у відрядження у сусідній 
або віддалений район держави з несприятливими умовами 
праці, залучення цього слідчого до позачергових добових 
нарядів у складі слідчо-оперативної групи, позачергового 
залучення до охорони громадського порядку під час масо-
вих маніфестацій, мітингів та інших соціальних завору-
шень. Механізм внутрішньовідомчого контролю матеріа-
лізується за допомогою вказівок, які є обов’язковими до 
виконання, однак чинним Кримінальним процесуальним 
кодексом України не передбачено механізму оскарження 
слідчим відповідних вказівок керівника органу досудового 
розслідування. Навіть за наявності на законодавчому рівні 
права слідчого оскаржувати ці вказівки останній через 

службову залежність від керівника органу досудового роз-
слідування не реалізовував це право належним чином.

Ключові слова: слідчий, досудове розслідування, про-
цесуальна самостійність слідчого, внутрішньовідомчий 
контроль, керівник органу досудового розслідування, про-
курор, службова залежність, підпорядкованість слідчого, 
вказівки керівника органу досудового розслідування.

Постановка проблеми. Чинним національним криміналь-
ним процесуальним законодавством, а саме статтею 2 Кримі-
нального процесуального кодексу України (далі – КПК), на 
органи досудового розслідування України покладені осново-
положні цілі та завдання «із захисту особи, суспільства та дер-
жави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод 
та законних інтересів учасників кримінального провадження, а 
також забезпечення швидкого, повного та неупередженого роз-
слідування <…>, щоб кожний, хто вчинив кримінальне право-
порушення, був притягнутий до відповідальності за ступенем 
своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засу-
джений, жодна особа не була піддана необґрунтованому проце-
суальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 
провадження була застосована належна правова процедура» [1].

Основоположним завданням правоохоронних органів 
завжди було дотримання належного рівня та якості досудового 
розслідування кримінальних правопорушень та боротьби зі 
злочинністю, однак із підвищенням рівня складності, техніч-
ного обладнання, «кадрового голоду» в лавах слідчих праців-
ників, як правило, недостатньо високий рівень професійної 
компетенції останніх, значне навантаження та інші фактори 
негативно впливають на ефективність, якість та швидкість 
досудового розслідування.

Основним суб’єктом проведення розслідування криміналь-
ного провадження виступає слідчий орган досудового розслі-
дування, перелік повноважень якого закріплено у статті 40 
КПК України.

Під час аналізу правового статусу, обсягу повноважень 
процесуально самостійного слідчого та ефективності роботи 
останнього необхідно пам’ятати про специфічно побудовану 
правоохоронну вертикаль, що проявляється у владно-імпера-
тивній вертикалі взаємовідносин між слідчим та його керів-
никами, де останні мають право процесуально незалежному 
суб’єкту, тобто слідчому, надавати, окрім письмових вказівок, 
про що законодавець говорить у пункті 3 частини 2 статті 39 
КПК, фактично надавати також усні вказівки, які є обов’язко-
вими до виконання слідчим, визначати конкретного слідчого, 
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який здійснюватиме досудове розслідування, визначати стар-
шого групи слідчих, відстороняти слідчого від проведення 
досудового розслідування, вживати заходів щодо усунення 
порушень вимог законодавства у разі їх допущення слідчим 
тощо [1].

Виникає закономірне питання про те, реальна юридична 
категорія «процесуальна самостійність слідчого» чи вона ніве-
люється внутрішньовідомчим контролем керівника органу 
досудового розслідування.

Актуальність теми. Під час проведення досудового роз-
слідування кримінального провадження наявні непоодинокі 
випадки незадовільної роботи слідчого, однак чи справедливо 
винити і в подальшому оскаржувати рішення, дії чи бездіяль-
ність саме слідчого, адже слідчий «поміщений» у певні правові 
рамки, коли він є залежним від волевиявлення керівника органу 
досудового розслідування.

Слідчий законодавчо може тільки виконувати усні та/або 
письмові вказівки керівника органу досудового розслідування, 
тобто є юридичним «посередником» між, наприклад, підозрю-
ваним, потерпілим, їх захисниками та відомчим керівництвом, 
однак таке «волевиявлення» керівника досудового розслідування 
матеріалізується в процесуальному рішенні або дії конкретного 
слідчого, який особисто, від власного імені друкує процесуальну 
позицію керівника органу досудового розслідування.

Юридичні аспекти процесуальної самостійності слідчого 
в кримінальному провадженні досліджували О.В. Баулін, 
В.Д. Берназ, В.Г. Гончаренко, В.П. Данєвський, Н.С. Карпов, 
В.О. Карлеба, М.І. Кулагін, В.Г. Кравченко, П.В. Лемента, 
А.О. Ляш, Г.М. Мамка, В.Т. Нор, Б.В. Романюк, С.В. Слинько, 
С.М. Смоков, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська.

Незважаючи на значну кількість науковців кримінального 
процесуального права, які досліджували проблемні питання 
забезпечення механізму стримувань і противаг, а саме само-
стійності діяльності слідчого в кримінальному провадженні, 
з одного боку, та наявності ефективного внутрішньовідомчого 
контролю за діяльністю слідчого, з іншого боку, не забезпечено 
практичного врегулювання наведених розбіжностей.

Метою статті є аналіз наукових точок зору правників 
стосовно поєднання процесуальної самостійності слідчого 
та внутрішньовідомчого контролю на стадії досудового розслі-
дування, здійснення пошуку шляхів вирішення й розширення 
автономії та процесуальної самостійності слідчого.

Завданням статті є висвітлення проблеми недосконалості 
та деградації правового статусу і процесуальної самостійності 
слідчого в кримінальному провадженні.

Об’єктом дослідження статті є особливості взаємодії про-
цесуальної самостійності слідчого та внутрішньовідомчого 
контролю.

Предметом статті є теоретичні та практичні аспекти, які 
впливають на взаємодію процесуальної самостійності слідчого 
та внутрішньовідомчого контролю.

Під час написання статті використовувались методи ана-
лізу, синтезу, дедукції, узагальнення.

Виклад основного матеріалу. Задля реалізації положень 
статті 3 Конституції України законодавець нібито зберігає 
систему стримувань і противаг, яка полягає в паралельному 
функціонуванні інститутів внутрішньовідомчого контролю 
та процесуальної самостійності слідчого в кримінальному про-
вадженні.

Під процесуальною самостійністю слідчого необхідно 
розуміти регламентовану кримінальним процесуальним зако-
нодавством можливість слідчого самостійно, тобто на власний 
розсуд, організовувати та проводити необхідний перелік глас-
них та негласних слідчих (розшукових) дій, а також самостійно, 
на власний розсуд, приймати процесуальні рішення в рамках 
кримінального провадження.

Відповідно до частини 5 статті 40 КПК України, слідчий 
є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручатися 
в яку особам, що не мають на те законних повноважень, забо-
ронено. Органи державної влади, органи місцевого самовряду-
вання, підприємства, установи та організації, службові особи, 
інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги 
та процесуальні рішення слідчого [1].

Однак у сфері правозастосування досить часто виникають 
ситуації, коли перед тим, як приймати певне процесуальне 
рішення під час досудового розслідування кримінального про-
вадження, слідчий на заслуховуванні у керівника органу досу-
дового розслідування коротко або більш детально розповідає 
останньому фабулу кримінального правопорушення, вказує на 
перелік слідчих (розшукових) дій, які було проведено, і перелік 
слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести.

Під поняттям «керівник органу досудового розслідування» 
в контексті можливості процесуального впливу на дії слідчого 
ми розуміємо керівника слідчого відділення, його заступни-
ків слідчого відділу, керівника територіального відділення 
органу досудового розслідування, його заступників, керівника 
обласного управління правоохоронного органу, його заступни-
ків, керівника слідчого управління головного управління, яке 
обслуговує область, його заступників, до того ж не можна забу-
вати про керівництво центрального апарату правоохоронного 
органу, а саме Головне слідче управління, наприклад, Націо-
нальної поліції або Державного бюро розслідувань.

Керівники слідчих управлінь головних управлінь облас-
ного значення правоохоронного органу, їх заступники можуть 
«тримати» на контролі хід досудового розслідування кримі-
нального провадження, яке провадить слідчий територіального 
управління районного значення, викликати слідчого на заслу-
ховування разом із матеріалами кримінального провадження, 
надавати усні та/або письмові вказівки, які є обов’язковими до 
виконання відповідним слідчим.

Така ж ситуація наявна щодо керівника Головного слідчого 
управління правоохоронного органу, який є головним началь-
ником усіх слідчих відповідного правоохоронного органу.

Наведений перелік суб’єктів, яких слід відносити до катего-
рії «внутрішньовідомчий контроль», є досить значним та бага-
торівневим, що, на нашу думку, абсолютно нівелює поняття 
«процесуально самостійний слідчий» і не дає змогу цьому пра-
вовому інституту належним чином функціонувати.

Так, А.О. Ляш, О.В. Баулін, вважають, що межі процесу-
альної самостійності слідчого в чинному КПК України чітко 
не визначено. Водночас низка посадових осіб (керівник органу 
досудового розслідування, прокурор, слідчий суддя) мають 
право в прядку, визначеному законом, втручатись у діяльність 
слідчого, що обмежує його процесуальну самостійність і неза-
лежність. Так, керівник органу досудового розслідування має 
право відсторонювати слідчого від проведення досудового 
розслідування з власної ініціативи або з ініціативи прокурора 
за наявності підстав, передбачених КПК України для відводу, 
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або в разі неефективного досудового розслідування, про що 
виносить вмотивовану постанову; давати слідчому письмові 
вказівки; погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій 
та продовжувати строк їх проведення у випадках, передбаче-
них цим Кодексом; вживати заходів щодо усунення порушень 
вимог законодавства в разі їх допущення слідчим (стаття 39 
КПК України) [2, с. 2].

Частково погоджуємося з науковою позицією О.М. Скря-
біна, який зазначає, що слідчий у своїй діяльності підпорядко-
ваний не лише керівнику органу досудового розслідування, але 
й керівнику територіального підрозділу [3, с. 253].

Тільки частково слід погодитися з науковою позицією 
О.М. Скрябіна з тих причин, що в цій позиції не сказано про 
наявність відносин підпорядкування не тільки щодо керівника 
органу досудового розслідування, керівника територіального 
підрозділу, але й стосовно керівника обласного управління, 
центрального апарату правоохоронного органу, які також 
можуть фактично в ручному режимі управляти процесуаль-
ними діями слідчого.

Здійснюючи аналіз юридичної природи впливу за діяль-
ністю слідчого під час проведення ним досудового розсліду-
вання, зазначаємо, що з боку керівника органу досудового роз-
слідування проявляється двоєдина природа впливу.

Такий вплив або важіль впливу на діяльність слідчого 
можна розділити на суто процесуальний, який стосується, 
наприклад, кількості та якості проведення слідчим гласних 
або негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному 
провадженні, та наявність адміністративного важеля впливу 
на діяльність слідчого працівника, який виявляється у призна-
ченні, наприклад, премій, дисциплінарних стягнень, можли-
вості присвоєння чергового спеціального звання, просування 
по службі відповідного слідчого на адміністративні посади, 
організації та відправлення цього слідчого працівника у відря-
дження у сусідній або віддалений район держави з несприятли-
вими умовами праці, залучення цього слідчого до позачергових 
добових нарядів у складі слідчо-оперативної групи, позачерго-
вого залучення до охорони громадського порядку під час масо-
вих маніфестацій, мітингів та інших соціальних заворушень.

Повертаючись до закріпленої в КПК процесуальної мож-
ливості впливу керівника органу досудового розслідування за 
процесуальною діяльністю слідчого, маємо зазначити про вка-
зівки.

Так, досліджуючи наявність чи відсутності письмових вка-
зівок, ми проаналізували 10 різних не пов’язаних між собою 
кримінальних проваджень і тільки в одному провадженні 
виявили письмові вказівки керівника органу досудового розслі-
дування, а в інших дев’ятьох провадженнях письмові вказівки 
відсутні. Цей факт наштовхує на думку про те, що керівник 
органу досудового розслідування, вірогідно, через відсутність 
часу або умисно надає усні вказівки слідчому, що унеможлив-
лює право слідчого на подальше оскарження цього процесуаль-
ного «волевиявлення» у встановленому законом порядку.

Цікавим є той факт, що оскаржити письмові вказівки керів-
ника органу досудового розслідування або рішення по кримі-
нальному провадженню останнього фактично неможливо з тих 
причин, що в чинному КПК частиною 1 статті 24 кожному 
гарантується право на оскарження процесуальних рішень, 
дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого 
в порядку, передбаченому цим Кодексом.

КПК не містить більше норм, які б надавали слідчому змогу 
оскаржувати рішення свого керівника, тобто керівника органу 
досудового розслідування.

Процесуальна самостійність слідчого в контексті оскар-
ження письмових вказівок керівника органу досудового розслі-
дування «руйнується» через психологічну перепону, а інколи, 
можливо, і страх, коли підпорядкований слідчий не хоче погір-
шувати службові відносини з керівником.

Виходячи з вищенаведеного, пропонуємо перейменувати 
параграф 3 глави 26 КПК і назвати його таким чином: «Оскар-
ження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності керів-
ника органу досудового розслідування і/або прокурора».

На противагу керівника органу досудового розслідування 
слід вказати на такого суб’єкта, як прокурор, який також має 
право надавати письмові вказівки слідчому, які є обов’язко-
вими до виконання і за невиконання яких слідчий, відповідно 
до положень частини 4 статті 40 КПК, зобов’язаний виконувати 
доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій 
формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень 
прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, 
тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Так, Постановою Балтського районного суду Одеської 
області від 20 січня 2020 року суддею було притягнуто до 
адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 185-8 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – 
КупАП), якою передбачено, що невиконання посадовою осо-
бою законних вимог прокурора тягне за собою накладення 
штрафу від двадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян, слідчого слідчого відділу Балтського ВП 
ГУНП в Одеській області за невиконання письмових вказівок 
у кримінальному провадженні прокурора Котовської місцевої 
прокуратури Одеської області [4].

Процесуальні рішення прокурора слідчий має право оскар-
жити, що підкріплює процесуальну самостійність слідчого, але 
в чинному КПК не закріплено те, яким чином слідчий має право 
оскаржувати відмову наглядаючого прокурора в погодженні 
клопотання до слідчого судді про вжиття заходів забезпечення 
кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) 
дій. Ініціювати розгляд питань, порушених слідчим у клопотанні 
до слідчого судді перед прокурором вищого рівня, може тільки 
керівник органу досудового розслідування [5, с. 147–151].

Однак у законодавстві не зазначено про можливість при-
тягнення до юридичної відповідальність суб’єктів, які нада-
ють відповідні вказівки, тобто вимальовується картина, коли 
слідчий зобов’язаний виконувати ці вказівки через страх під-
пасти під адміністративну чи дисциплінарну відповідальність 
за допомогою адміністративних важелів впливу, а суб’єкта 
«волевиявлення» цих вказівок притягнути до юридичної відпо-
відальності не виявляється можливим. У прокурора і керівника 
слідчого підрозділу є реальні права на керівництво слідчим 
і розслідування загалом, а в слідчого – тільки обов’язки і відпо-
відальність, включаючи кримінальну [6].

Приділивши увагу висвітленню фактичної слабкості інсти-
туту процесуальної самостійності слідчого в кримінальному 
провадженні та наявності досить серйозних позицій інституту 
внутрішньовідомчого контролю за процесуальною діяльністю 
слідчого, вважаємо необхідним законодавче закріплення нау-
кових позицій А.О. Ляш та О.В. Бауліна, які зазначають, що 
в чинний КПК слід внести такі положення:
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− передбачити його фактичну самостійність і незалеж-
ність, яка має полягати в його праві самостійно вирішувати 
основні питання досудового розслідування щодо повідомлення 
про підозру певної особи, кваліфікації кримінального правопо-
рушення, форми досудового розслідування, форми та підстав 
його закінчення;

− закріпити в законі його обов’язок під час досудового 
розслідування всебічно, повно й об’єктивно збирати обвину-
вальні та виправдувальні докази, а також докази, що пом’якшу-
ють чи обтяжують покарання;

− передбачити юридичну відповідальність службових 
та інших осіб (наприклад, процесуальну або адміністративну) 
за невиконання законних постанов слідчого і його законних 
вимог під час провадження слідчих (розшукових) дій;

− повноваження керівника органу досудового розслі-
дування обмежити організаційними функціями, а пункт 3 
частини 2 статті 39 КПК України після слів «письмові вказівки» 
доповнити такими словами: «які мають для слідчого рекомен-
даційний характер»;

− змінити частину 4 статті 40 КПК України і таким чином 
відновити право слідчого виступати проти будь-яких вказівок 
прокурора вищого рівня [2, с. 1–6].

Висновки. Таким чином, необхідно зазначити, що проце-
суальна самостійність слідчого є розмитою та абстрактною 
категорією, яка декларативно закріплена в положеннях КПК 
і нівелюється внутрішньовідомчим контролем великої кілько-
сті керівників усієї вертикалі правоохоронної системи.

Законодавче розширення обсягу повноважень слідчого при-
скорить досудове розслідування, спричинить розвантаження 
судів та органів прокуратури, що має позитивно вплинути на 
дотримання законних прав та інтересів учасників криміналь-
ного провадження.
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Koloda A. Procedural independence of the investigator 
and internal control at the stage of pre-trial investigation: 
problems of interaction

Summary. The article is devoted to the disclosure 
of problematic aspects of procedural independence 
of investigators and problematic aspects of internal 
departmental control at the stage of pre-trial investigation 
in criminal procedural law of Ukraine at the present stage 
of development of domestic law enforcement practice, 
investigator and interaction with the institute of internal 
control. On the basis of this study, proposals are made to 
amend the current Criminal Procedure Code of Ukraine. It is 
established that the head of the pre-trial investigation body, 
as well as his deputies, who are called “internal departmental 
control” by scientists, have the right to control the procedural 
activities of the pre-trial investigator, summon the latter for 
questioning together with criminal proceedings, provide 
oral and written instructions, which are mandatory for 
investigators. Internal departmental control is a multilevel 
mechanism for detecting, eliminating and preventing 
procedural errors of the investigator, which undermines 
the procedural independence of the investigator in criminal 
proceedings and prevents the investigator from properly 
exercising the powers provided by the Criminal Procedure 
Code of Ukraine. The influence of the subjects of internal 
control on the activities of the investigator is differentiated 
into procedural, which relates to the number and quality 
of investigators’ public or covert investigative (investigative) 
actions in criminal proceedings, as well as the administrative 
mechanism of influence on the activities of the investigator. 
bonuses, disciplinary sanctions, the possibility of assigning 
another special rank, promotion of the investigator to 
administrative positions, organization and sending 
of the investigator on a business trip to a neighboring or 
remote area of the state with unfavorable working conditions, 
involvement of the investigator in extraordinary daily shifts 
operative group, extraordinary involvement in the protection 
of public order during mass demonstrations, rallies and other 
social riots. The mechanism of internal control is materialized by 
means of instructions that are binding, but the current Criminal 
Procedure Code of Ukraine does not provide a mechanism for 
appeals against the relevant instructions of the head of the pre-
trial investigation. Even if the investigator has the right to 
challenge these instructions at the legislative level, the latter, 
due to his official dependence on the head of the pre-trial 
investigation body, did not exercise this right properly.

Key words: investigator, pre-trial investigation, procedural 
independence of the investigator, internal departmental control, 
head of the pre-trial investigation body, prosecutor, official 
dependence, subordination of the investigator, instructions 
of the head of the pre-trial investigation body.
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ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОВІДОМЛЕННЯ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Анотація. Статтю присвячено вивченню історичного 
становлення інституту повідомлення в кримінальному 
провадженні під час досудового розслідування, почина-
ючи з 25 травня 1922 р., коли Всеукраїнським центральним 
виконавчим комітетом було прийнято перший Криміналь-
но-процесуальний кодекс Української Радянської Соціа-
лістичної Республіки (КПК УРСР), і включаючи вивчення 
норм чинного Кримінально-процесуального кодексу.

Проведено аналіз законодавчих положень і досліджено 
низку наукових праць у кримінальному процесі за темати-
кою історії становлення кримінального процесу в Україні 
в цілому й окремо повідомлення в кримінальному про-
вадженні під час досудового розслідування. Установлено, 
що інститут повідомлення в кримінальному провадженні 
далеко не досконалий і потребує значного якісного пере-
осмислення.

Опрацьовано й розглянуто складові елементи змісту 
повідомлення в кримінальному провадженні в ретроспек-
тиві, здійснено порівняльний аналіз змісту повідомлення 
в кримінальному провадженні крізь призму генези його 
становлення, проведено статистичне порівняння кількіс-
них та якісних змін інституту повідомлення в криміналь-
ному провадженні на стадії досудового розслідування, 
виділено недосконалості в його формуванні, наголошено 
на необхідності розмежування та встановлення окремих 
вимог до повідомлень про проведення процесуальних дій 
і до повідомлень про прийняті слідчим, прокурором про-
цесуальні рішення.

Ураховуючи законодавчу базу, наукові положення, 
результати узагальнення та аналізу практичного дос-
віду й судових прецедентів, сформовано певні дефі-
ніції повідомлення в кримінальному провадженні під 
час досудового розслідування, наприклад, такі дефіні-
ції, як «традиція бланкетності» в здійсненні повідом-
лення та «переповідомлення». У ході написання статті 
виокремлено й описано особливі ознаки процесуальної 
форми повідомлення в кримінальному провадженні як 
окремого інституту кримінального процесу, які визна-
чено як такі: вперше повідомленню в кримінальному 
процесі присвячено окрему главу кримінального про-
цесуального кодексу – Главу 6; уперше повідомлення 
в кримінальному провадженні визначено саме як проце-
суальну дію (чим уперше йому надано чіткої процесу-
альної форми!); уперше окремо визначено випадки пові-
домлення в кримінальному провадженні; уперше чітко 
й деталізовано описано зміст повідомлення в криміналь-
ному провадженні тощо.

Проведеним ретроспективним дослідженням встанов-
лено, що поняття «повідомлення» та «виклик» у судовому, 
а потім і досудовому процесах на всіх етапах історії їх ста-
новлення «йшли» поруч, вони ніби тотожні у своїй юри-
дичній площині, поєднуються єдиною правовою приро-
дою, механізмом реалізації, а також загалом мають єдину 

«підвалину» – і те, і інше має в собі певний інформативний 
характер для учасників процесу.

Ключові слова: Кримінальний процесуальний кодекс 
України, повідомлення в кримінальному провадженні, 
учасники процесу, сторони кримінального провадження, 
слідчий, прокурор, інформування, підтвердження отри-
мання повідомлення, виклик.

Постановка проблеми. З метою впровадження в націо-
нальну систему законодавства міжнародних стандартів захисту 
прав та свобод людини у сфері кримінальних процесуальних 
відносин, гарантування належного дотримання прав людини 
у діяльності органів досудового розслідування, прокуратури 
та суду під час розслідування і судового розгляду криміналь-
них правопорушень після проголошення незалежності в Укра-
їні, а також з метою належного реформування кримінального 
процесуального законодавства України у 2012 р. було прийнято 
перший Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК) 
незалежної України, який спрямував діяльність органів досудо-
вого розслідування та прокуратури не лише на швидке, повне 
та неупереджене досудове розслідування кримінальних пра-
вопорушень, а й створив засади гарантування прав і законних 
інтересів учасників кримінального провадження.

Досліджуючи нововведення чинного КПК, особливої уваги 
на нашу думку заслуговує інститут повідомлення у криміналь-
ному провадженні (глава 6), який створив собою систему зако-
нодавчих положень щодо здійснення інформування учасників 
кримінального провадження, тим самим, значно демократизу-
вавши національне кримінально-процесуальне законодавство 
й підвівши його до міжнародних стандартів.

Наразі гостро потребують розв’язання як проблеми про-
цесуального порядку самого здійснення повідомлення у кри-
мінальному провадженні, підтвердження здійснення такого 
повідомлення, створення єдиної, крміналістично обґрунтова-
ної методики здійснення повідомлення учасникам криміналь-
ного процесу та порядку дій, що виникають при нестандартних 
ситуаціях, пов’язаних із таким повідомленням, розширення 
бази технічного забезпечення органів досудового розсліду-
вання, прокуратури, суду для уможливлення здійснення пові-
домлення, розробка та впровадження новітніх способів та мето-
дів здійснення повідомлення, закріплення їх на законодавчому 
рівні, тощо.

Узагальнення наявного стану наукового розроблення, 
проблем виникнення та розвитку інституту судових викликів 
і повідомлень на різних етапах історичного становлення судо-
чинства свідчить, що не можна залишати поза увагою солід-
ний історичний досвід науковців, добутий у цьому напрямі 
ще за часів існування Римського права (Закону XII таблиць), 
Польської Правди, Статуту Великого князівства Литовського,  
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а також Указу 1697 р., Зводу Правил, прийнятих у 1743 р. 
у Російській імперії, до складу якої входила й Лівобережна 
Україна, КПК Української Радянської Соціалістичної Респу-
бліки (далі – УРСР) 1922, 1927, 1960 рр. і КПК України 2012 р.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти цієї проблеми розкривалися у роботах вітчизня-
них науковців: Ю.П. Аленіна, О.М. Бандурки, В.І. Галагана, 
Ю.І. Грошевого, О.В. Капліної, Л.М. Лобойка, С.Д. Лук’янчи-
кова, В.Т. Маляренка, В.Т. Нора, М.А. Погорецького, Р.Д. Раху-
нова, Д.О. Савицького, Л.Д. Удалової, О.В. Фараон та інших.  
До зарубіжних науковців, які займалися дослідженням зазна-
чених питань, належать В.Л. Головков, О.С. Гречишников, 
Т.Г. Дудукін, В.В. Кальницький, С.С. Кузьмін, І.Д. Перлов, 
A.B. Шуваткін та інші. Під час написання дослідження вивча-
лися дисертації О.В. Іващенка «Інформування учасників кримі-
нального провадження» (2013 р.), О.В. Фараон «Повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення» 
(2016 р.); Д.Ю. Солов’я «Еволюція законодавства про кри-
мінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)» 
(2017 р.), які є вагомим внеском у вивченні проблем, прямо чи 
опосередковано пов’язаних із здійсненням повідомлення у кри-
мінальному провадженні.

Звісно ж, завдяки зусиллям науковців теорія інституту пові-
домлення у кримінальному провадженні збагатилась дослі-
дженнями, які сприяли покращенню практики кримінального 
провадження та вдосконаленню чинного законодавства, проте 
аналізом робіт вищевказаних авторів встановлено, що біль-
шість із них в основному присвячували свої роботи розкриттю 
проблематики здійснення повідомлення про підозру у кримі-
нальному провадженні, тобто досліджували інститут повідом-
лення у кримінальному провадженні у вузькому спектрі, інші 
ж займалися дослідженням проблематики здійснення способів 
повідомлення учасників кримінального провадження, проблем 
здійснення виклику, приводу у кримінальному процесі, тощо.

Мета й хронологічні межі дослідження. Метою статті 
є розкриття процедури історичного становлення повідомлення 
у кримінальному провадженні саме як окремого інституту кри-
мінального процесу. Хронологічні межі досліджуваного явища 
визначаємо з 25 травня 1922 р. коли Всеукраїнським централь-
ним виконавчим комітетом (далі – ЦВК) було прийнято перший 
Кримінально-процесуальний кодекс УРСР (КПК УРСР) і до 
прийняття чинного Кримінального процесуального кодексу 
України у 2012 р.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо торкну-
тися генези становлення повідомлення у кримінальному про-
цесі, тут слід відмітити, що воно у свій час мало кілька істо-
ричних форм, а до прийняття кримінального процесуального 
кодексу 2012 р. повідомлення як окремий інститут у криміналь-
ному процесі взагалі не існувало, не мало своєї окремої форми, 
визначення, законодавець не деталізував його зміст, суб’єктів, 
процедуру здійснення тощо.

Для прикладу, у КПК УРСР 1922 р. тільки згадується сам 
термін «повідомлення» (мовою оригіналу – «уведомление»), 
при чому цікавим є той факт, що згадується він всього двічі: 
у статті 230: «Получив от следователя уведомление, в порядке 
статьи 207 Процессуального кодекса о направлений дела в суд 
для прекращения, прокурор, если найдет, что дело не подле-
жит прекращению, входит в суд со своим возражением и может, 
если признает нужным, поддерживать лично свое возражение 

в распорядительном заседании суда» та в статті 389: «Копия 
заочного приговора должна быть послана подсудимому не 
позже трех суток со дня вынесения приговора; при этом под-
судимому должно быть послано также уведомление о порядке 
и сроках обжалования и подачи просьбы о новом рассмотрении 
дела» [1].

Проте буде несправедливим не відзначити той факт, що 
в КПК УРСР 1922 р. були й статті, що неопосередковано, але 
стосувалися здійснення повідомлення в кримінальному про-
цесі.

Так, це стаття 133: «Обвиняемый, находящийся на сво-
боде, вызывается телефонограммой или повестками по почте 
или через милицию. Повестки посылаются в 2 экземплярах, из 
которых первый вручается обвиняемому, а второй, с его распи-
ской, возвращается обратно. В случае временного отсутствия 
вызываемого повестка для передачи ему вручается его домаш-
ним или ближайшим соседям под расписку. Обвиняемый, 
находящийся под стражей, вызывается через заведующего 
местом заключения или допрашивается в месте заключения»; 
це стаття 134: «В случае неявки без уважительной причины 
обвиняемый подвергается приводу. Следователь вправе под-
вергнуть обвиняемого приводу без предварительного вызова 
в тех случаях, когда обвиняемый скрывается от следствия или 
не имеет определенного места жительства или места постоян-
ных занятий»; це стаття 135: «В тех случаях, когда обвиняемый 
лишен возможности явиться к следователю по болезни, сле-
дователь может отправиться для допроса в место нахождения 
обвиняемого»; це стаття 165: «Свидетели и эксперты допра-
шиваются на месте производства следствия, для чего вызыва-
ются к следователю. Вызов производится порядком, указанным 
в ст. 133 Процессуального кодекса. Следователь вправе, если 
признает более удобным, произвести допрос в месте нахожде-
ния свидетелей и экспертов»; це стаття 237: «Народный судья 
по делам, поступивши непосредственно в Народный суд, если 
не признает нужным производство дознания или предваритель-
ного следствия, либо выносит постановление о предании обви-
няемого суду и назначает дело к слушанию, при чем указывает 
в повестке, посылаемой обвиняемому, сущность обвинения, 
либо прекращает дело в порядке статьи 107 Процессуального 
кодекса. В этих случаях прекращение может иметь место только 
по определению суда в полном составе Народного судьи и  
2 народных заседателей»; це стаття 249: «Утвержденное судом 
обвинительное заключение сообщается под расписку в копии 
каждому из подсудимых не позднее, как за 3 суток до дня, наз-
наченного для слушания дела; по делам, где предварительное 
следствие не производится, но имеется предложение прокурора 
о предании суду (статья 227 Процессуального кодекса), таковое 
равным образом подлежит вручению обвиняемым. По делам, 
где нет предложения прокурора, обвинительное заключение 
заменяет повестка Народного суда с указанием в ней сущно-
сти обвинения (статья 237 Процессуального кодекса)»; та це 
стаття 269: «По делам о преступлениях, за которые назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 6 месяцев, а 
также по делам, рассматриваемым народным судом с участием 
6 народных заседателей, явка подсудимого обязательна, и слу-
шание дела в отсутствие подсудимого допускается лишь при 
прямо выраженном согласии подсудимого; если доказано, что 
подсудимый уклонился от вручения повестки о вызове в суд 
или скрывается от суда. По остальным делам явка подсудимого 
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необязательна. Суд вправе, однако, признать явку подсудимого 
по обстоятельствам дела необходимой, о чем обязан в таком 
случае сделать указание в повестке при вызове в судебное 
заседание»; а також це стаття 355: «Рассмотрение кассацион-
ных жалоб и протестов производится Советом народных судей 
в судебном заседании. К слушанию дела должны бать вызваны 
стороны; не розыск стороны, а также неявка стороны, получив-
шей своевременно повестку, не останавливает рассмотрения 
дела» [1].

Звідси робимо відповідний підрахунок: прямо у КПК УРСР 
1922 р. повідомлення згадується всього двічі у двох статтях 
(статті 230 та 389), а неопосередковано повідомлення стосу-
ються ще 8 статей (статті 133, 134, 135, 165, 237, 249, 269, 355).

На нашу думку, цікавим слід відзначити той факт, що, почи-
наючи з прийняття першого ж кримінального процесуального 
кодексу, тобто кодексу 1922 р., законодавець дотримується 
бланкетного поєднання, тобто так званої «бланкетної традиції» 
двох інститутів – виклику та повідомлення у кримінальному 
процесі, а саме встановлює єдиний порядок їх здійснення: 
стаття 165: «<…> Вызов производится порядком, указанным 
в статье 133 Процесуального кодекса <…>». Ця «бланкетна» 
традиція прослідковується і нині в КПК 2012 р. – частина 3 
статті 111: «Повідомлення у кримінальному провадженні здійс-
нюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, 
передбаченому главою 11 цього Кодексу».

Так, у КПК УРСР 1927 р. термін «повідомлення» згаду-
ється не частіше: декретом ВЦВК РСФСР від 22 листопада 
1926 р. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Р.С.Ф.С.Р.» при внесенні змін не зачіпало процесуальної 
форми та змісту повідомлення у кримінальному процесі.

На нашу думку, це дає підставу зробити висновок, що в той 
період часу інституту повідомлення у кримінальному процесі 
законодавцем не приділялося достатньо уваги та питання його 
розвитку не стояло, що в свою чергу свідчить про нівелювання 
на законодавчому рівні ряду демократичних засад, прав та сво-
бод учасників кримінального процесу.

Проте позитивні зміни уже слід відзначити в КПК УРСР (а 
після 1991 р. – і України) 1960 р. – тут уже саме поняття пові-
домлення згадується з внесенням змін і доповнень все частіше 
і частіше, а в останній його редакції (від 05 липня 2012 р.) 
всього поняття «повідомлення» згадується 45 разів.

Такий «процесуальний прорив» у розвитку інституту пові-
домлення у кримінальному процесі не можна не відмітити як 
позитивний. На нашу думку це свідчило про розвиток гласно-
сті і публічності (звісно, наскільки це було можливо у той час) 
самого кримінального процесу, при чому на законодавчому 
рівні.

Проте також слід відмітити, що так званий «процесуаль-
ний прорив» вищевказаного інституту був швидше кількісним, 
аніж якісним, оскільки аналіз статей КПК 1960 р., що стосу-
валися повідомлення, а це статті 52-1, 68, 85-1, 88, 88-1, 94, 
95, 96, 97, 99, 106, 122, 156, 161, 177, 190, 215, 217, 235, 236-1, 
236-5, 254, 351, 352, 387, 394, 400-24, 461, 479, дає можливість 
зробити висновки, що в даному кодексі повідомлення фігурує 
часто в контексті інформування зовнішніми джерелами пра-
воохоронних органів про певні події і факти (події злочину, 
тощо) та рідко коли законодавець визначає «повідомлення» як 
інструмент інформування правоохоронним органом (в конкрет-
ному випадку – слідчим) учасників процесу про певні події, 

що відбуватимуться в ході досудового розслідування. На нашу 
думку, це ще не опрацьована схема «зворотного повідомлення» 
обох сторін кримінального провадження, яка, якщо позначити 
його умовною формулою, приблизно виглядатиме не за схе-
мою «слідчий/прокурор ≤ інформування ≥ учасник процесу», тощо, 
а швидше за схемою «слідчий/прокурор ≤ інформування учасник 
процесу». При чому, як бачимо із виведеної нами умовної фор-
мули, така законодавчо сформована схема взаємоповідомлень 
практично не зобов’язувала сторону обвинувачення на якийсь 
зворотній зв’язок/відповідь/інформування/прийняття рішення, 
тощо, окрім кількох винятків, так як от, наприклад, обов’язок 
порушити кримінальну справу після отримання повідомлення 
про злочин тощо.

Натомість у КПК України 2012 р. поняття «повідомлення» 
уже згадується 139 раз, а умовна схема взаємоповідомлень між 
учасниками процесу дещо міняє свій вектор, що розглянемо 
нижче.

Таке прогресивне збільшення вжиття терміну «повідом-
лення» у кримінальному процесі на нашу думку свідчить як 
про розвиток науки кримінального процесу у векторі його глас-
ності та публічності, а отже і демократизації кримінального 
процесу в цілому, а також розвитку повідомлення як окремого 
елементу в науці кримінального процесу.

Якщо проаналізувати кожен випадок згадки повідомлення 
у КПК 2012 р., можна дійти висновку, що тепер вказаний кіль-
кісний прорив навряд чи вдасться назвати тільки кількісним, 
оскільки слід відмітити і значний якісний прорив у розвитку 
змісту і процесуальної форми повідомлення у кримінальному 
процесі.

Так, аналіз статей КПК 2012 р., в яких згадується повідом-
лення, дає змогу зробити висновок, що тепер уже добре опра-
цьована схема «зворотного повідомлення» обох сторін кри-
мінального провадження, яка, якщо позначити його умовною 
формулою, приблизно виглядатиме уже за схемою «слідчий/
прокурор ≤ інформування ≥ учасник процесу», тобто, як бачимо із 
виведеної нами умовної формули, тепер законодавчо сформо-
вана схема взаємоповідомлень практично завжди зобов’язує 
сторону обвинувачення на вчинення зворотнього інформацій-
ного зв’язку з учасниками процесу – обов’язок дати відповідь/
інформувати, тобто повідомити у відповідь чи прийняти / від-
мовити в прийнятті рішення тощо.

Крім того, обов’язково, на нашу думку, слід відзначити, що:
– вперше в історії кримінального процесу України КПК 

2012 р. на законодавчому рівні встановлює чітке визначення 
повідомлення в кримінальному процесі: «повідомлення у кри-
мінальному провадженні є процесуальною дією, за допомо-
гою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє 
певного учасника кримінального провадження про дату, час 
та місце проведення відповідної процесуальної дії або про 
прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну 
дію» – стаття 111 КПК 2012 р.;

– вперше повідомленню у кримінальному процесі при-
свячено окрему главу кримінального процесуального кодексу – 
Главу 6;

– вперше повідомлення у кримінальному провадженні 
визначено саме як процесуальну дію (чим вперше надано чіткої 
процесуальної форми!);

– вперше окремо визначено випадки повідомлення у кри-
мінальному провадженні;
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– вперше чітко та деталізовано описано зміст повідом-
лення у кримінальному провадженні;

– вперше повідомленню надано процесуальної форми 
рішення у кримінальному процесі – мається на увазі повідом-
лення про підозру (глава 22 КПК).

Таке кількісне та якісне збільшення повідомлення у кримі-
нальному процесі та його становлення як окремого інституту 
є на нашу думку яскравим свідченням демократизації кримі-
нального процесу України та його законодавчо визначеним век-
тором на європейську інтеграцію.

Як бачимо, інститут повідомлення у кримінальному про-
вадженні з 1922 р. зазнав значних якісних та кількісних змін, 
проте в окремих випадках законодавець продовжує дотримува-
тися одних і тих же принципів, наприклад «бланкетної тради-
ції», про яку ми описували вище: «Повідомлення у криміналь-
ному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим 
Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 КПК України, 
за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків 
неприбуття особи» – частина 3 статті 111 КПК, що, на нашу 
думку, є не зовсім позитивним досвідом і потребує осучасне-
них змін.

Висновки. Поняття «повідомлення» та «виклик» у судо-
вому, а потім і досудовому процесах на всіх етапах історії їх 
становлення ішли поруч, вони ніби тотожні у своїй юридич-
ній площині, поєднуються єдиною правовою природою, меха-
нізмом реалізації, а також в загальному мають єдину «підва-
лину» – і те і інше несе в собі певний інформативний характер 
для учасників процесу. З першого ж юридичного закріплення 
понять «повідомлення» і «виклик» у кримінально-процесуаль-
ному кодексі (тут мається на увазі КПК УРСР 1922 року), зако-
нодавець закріплює норму про те, що повідомлення і виклик 
здійснюються в одному процесуальному порядку, і вказана тен-
денція прослідковується і донині.

25 травня 1922 р. Всеукраїнським ЦВК було при-
йнято перший Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 
(КПК УРСР), який набрав чинності на території України 
з 20 вересня 1922 р., тобто майже на 2 роки швидше, ніж 
Цивільно-процесуальний кодекс УРСР, що був прийнятий 
30 липня 1924 р., саме Цивільно-процесуальний кодекс 
УРСР вперше на законодавчому рівні регулював та деталізо-
вано виклики до суду шляхом направлення судових рекомен-
дованих повідомлень із зворотною розпискою, їх доставки 
через розсильних або належну сільську раду чи іншу сто-
рону, тобто мав бланкетну форму для інших кодексів та поро-
джував у цьому правовому полі аналогію права. Згодом був 
прийнятий КПК УРСР 1960 р., що виявився законодавчим 
актом довготривалої дії. Він залишився і в період розбу-
дови Української незалежної держави (з 1991 р. по 2012 р.), 
з внесеними до нього численними змінами і доповненнями, 
на зміну якому прийшов у 2012 р. новий Кримінальний про-
цесуальний кодекс, побудований на демократичних заса-
дах відповідно до «Концепції судово-правової реформи 
в Україні», в якому вперше повідомлення було присвячено 
цілу главу таким чином надано йому форми відокремленого 
інституту в кримінальному процесі.

У такій процесуальній формі повідомлення у криміналь-
ному процесі, як воно існує зараз, існує вперше. Тут мається 
на увазі, що вперше кримінальним процесуальним кодексом 
2012 р. повідомленню у кримінальному процесі виділено 

окрему главу – Главу 6 (статті 111 та 112 КПК). Це свідчить 
про те, що вперше на законодавчому рівні визначено місце 
повідомлення у кримінальному процесі, деталізованого його 
форму, зміст, процес здійснення та тому подібне, а отже таким 
чином законодавець вперше визнає його важливе значення для 
самого кримінального процесу та науки кримінального про-
цесу в цілому та вперше виокремлює його як інститут кримі-
нального процесу.

Як бачимо, повідомлення у кримінальному процесі тепер 
має чітко окреслену процесуальну форму, визначену на зако-
нодавчому рівні.

Дана форма визначає сам термін повідомлення у кримі-
нальному процесі, коло суб’єктів, що його здійснюють, скла-
дові елементи, випадки його здійснення та саму процедуру.

Якщо проаналізувати історію становлення інституту пові-
домлення у кримінальному процесі починаючи з КПК 1922 р. 
і до КПК 2012 р. (із змінами і доповненнями, що діють на даний 
час), можна прийти до висновку, що вказаний інститут зробив 
кількісний і значний якісний прорив у розвитку змісту і про-
цесуальної форми повідомлення у кримінальному процесі, що 
свідчить про осучаснення та європейську інтеграцію науки 
кримінального процесу України в цілому, що не можна не від-
значити як позитивний досвід.

Література:
1. Постановление ВЦИК от 25 мая 1922 г. об уголовно-процессу-

альном кодексе (вместе с уголовно-процессуальным кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.). Право СССР. Левоневский Валерий Станиславович : 
веб-сайт. URL: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr7287.htm 
(дата звернення 10.06.2021).

Pryimak I. The genesis of the institution of 
communication in criminal proceedings

Summary. This article is devoted to the study 
of the historical formation of the institution of notification 
in criminal proceedings during the pre-trial investigation 
since May 25, 1922 when the All-Ukrainian CEC adopted 
the first Criminal Procedure Code of the USSR (CPC USSR) 
and including the study of the current CPC.

The analysis of legislative provisions and a number 
of scientific works in the criminal process on the history 
of the criminal process in Ukraine as a whole and separately 
the report in the criminal proceedings during the pre-trial 
investigation, which found that the institution of notification in 
criminal proceedings is far from perfect and requires significant 
qualitative rethinking.

The constituent elements of the content of the  
message in criminal proceedings in retrospect are processed 
and investigated, the comparative analysis of the content 
of the message in criminal proceedings is carried out 
through the prism of its genesis, the statistical comparison 
of quantitative and qualitative changes of the institute 
of the message in criminal proceedings is carried out. emphasis 
was placed on the need to differentiate and establish separate 
requirements for notifications of procedural actions and for 
notifications of procedural decisions made by the investigator 
and prosecutor.

Taking into account the legal framework, scientific 
provisions, results of generalization and analysis of  
practical experience and court precedents, certain definitions 
of notification in criminal proceedings during pre-trial 
investigation have been formed, such as definitions such as 
“tradition of blanketness” in notification and “re-notification”. 
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In the course of writing the article, special features 
of the procedural form of notification in criminal proceedings 
as a separate institution of criminal proceedings were noted 
and described, which are defined as follows: for the first time 
a separate chapter of the Criminal Procedure Code is devoted 
to notification in criminal proceedings – Chapter 6; for 
the first time a notification in criminal proceedings is defined 
as a procedural action (which for the first time gave a clear 
procedural form!); for the first time, cases of notification in 
criminal proceedings have been separately identified; for 
the first time the content of the message in criminal proceedings 
is clearly and in detail described, etc.

A retrospective study found that the concepts of “message” 
and “challenge” in court and then pre-trial proceedings at all 
stages of the history of their formation “went” side by side, 
they seem to be identical in their legal plane, combined by 
a single legal nature, implementation mechanism, and also in 
general have a single “foundation” – and both have a certain 
informative nature for the participants in the process.

Key words: Criminal Procedure Code of Ukraine,  
notification in criminal proceedings, participants in 
the proceedings, parties to criminal proceedings, investigator, 
prosecutor, informing, acknowledgment of receipt of the notice, 
summons.



МІЖНАРОДНЕ ПРАВО  
ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
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ПРАВА КОРІННИХ НАРОДІВ:  
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Анотація. Стаття присвячена аналізу стану правового 
регулювання проблематики корінних народів в Україні 
й визначенню перспектив розвитку питання з урахуванням 
міжнародного досвіду й правових стандартів Організації 
Об’єднаних Націй. Приділяється увага проблемі реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав кримських 
татар, караїмів і кримчаків як корінних народів України.

Підкреслюється важливе значення Декларації про 
права корінних народів, яка була прийнята Генеральною 
асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 2007 році 
й проголосила право корінних народів на самовизначення 
та автономію або самоуправління в питаннях, які нале-
жать до їхніх внутрішніх і місцевих справ, а також шляхів 
фінансування їхніх автономних функцій. Згадана Деклара-
ція була підтримана Україною лише у 2014 році, що було 
продиктовано подіями у вже окупованій на той час Авто-
номній Республіці Крим.

Окремої уваги заслуговує Конвенція Міжнародної 
організації праці № 169 1989 року про корінні народи, 
які ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах, 
адже вона вважається єдиним юридично зобов’язуючим 
міжнародним документом захисту прав корінних народів. 
Однак Україна поки не ратифікувала Конвенцію.

Проте у 2021 році був прийнятий Закон України «Про 
корінні народи України», що має надважливе значення 
з боку перспективних інструментів реалізації стратегії 
деокупації тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і визначає корінними народами крим-
ських татар, караїмів і кримчаків.

Зважаючи на прийняття вищезгаданого Закону, ще 
більшої актуальності набуває питання проголошення 
Кримськотатарської автономної республіки. У своїй 
резолюції від 11 лютого 2021 року Європейський парла-
мент закликав Україну внести зміни до Конституції щодо 
визнання національно-територіальної автономії кримсько-
татарського народу в складі України.

Окрім того, результати останнього Всеукраїнського 
соціологічного опитування доводять, що 57% респондентів 
підтримують утворення кримськотатарської національної 
автономії після звільнення Криму від російської окупації. 
Проте питання запровадження національно-територіальної 
автономії потребує подальшого дослідження з боку аналізу 
ймовірних ризиків порушення принципу унітаризму.

Ключові слова: корінний народ, права людини, 
система Організації Об’єднаних Націй, етнонаціональна 
політика, кримськотатарське питання, національні мен-
шини.

Постанова проблеми. Проблема прав корінних народів має 
надважливу актуальність для нашої держави. Це пояснюється 
як фактом мешкання таких народів на території України, так 
і хвилюючими подіями, що відбуваються на територіях нині.

23 липня 2021 року набув чинності Закон України «Про 
корінні народи України», який розглядається як один з перспек-
тивних інструментів реалізації стратегії деокупації тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим. Зазначена 
подія підкреслює актуальність наукових досліджень, пов’яза-
них з правами корінних народів – як в Україні, так і на міжна-
родному рівні.

Аналіз останніх досліджень. Дану тему у своїх нау-
кових працях досліджували Б.В. Бабін, М.О. Баймуратов, 
Н.В. Бекіров, М.В. Буроменський, В.Г. Буткевич, О.В. Задорож-
ній, О.Л. Копиленко, І.П. Лопушинський та інші.

Метою статті є аналіз правових стандартів ООН стосовно 
прав корінних народів, їх відображення у вітчизняному законо-
давстві та практиці, а також розгляд сучасного стану корінних 
народів України в аспекті реалізації ними права на самовизна-
чення та з’ясування подальших перспектив їх статусу з ураху-
ванням прийнятого Закону України «Про корінні народи Укра-
їни» й міжнародного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наша держава 
відверто запізно ухвалила рішення про визнання кримських 
татар, караїмів, кримчаків корінними народами України. Варто 
згадати, що категорія «корінні народи» з’явилася ще в тексті 
Конституції України, а саме в ст. ст. 11, 92 і 119 Основного 
Закону. Однак, як зазначає Наталя Беліцер, в них не було визна-
чено ні які етнічні групи підпадають під цю категорію, ані 
якими правами вони мають бути наділені. Передбачалося, що 
ці питання мають бути врегульовані окремими законодавчими 
актами [1, с. 77].

20 березня 2014 року, тобто одразу після проведення неле-
гітимного «кримського референдуму», Верховна Рада України 
прийняла постанову, відповідно до якої визнала кримських татар 
корінним народом та заявила про свою підтримку Декларації 
Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів [2].

Декларація про права корінних народів, розробка якої три-
вала понад 20 років, була прийнята Генеральною асамблеєю 
ООН ще в 2007 року. Її підтримали 143 країни з 192. США, 
Канада, Нова Зеландія і Австралія проголосували проти,  
а 11 держав (в тому числі й Україна) утрималися.

Декларація проголошує право корінних народів на самови-
значення та на автономію або самоуправління у питаннях, які 
належать до їхніх внутрішніх і місцевих справ, а також шляхів 
фінансування їхніх автономних функцій. Вочевидь, саме зазна-
чене положення спонукало Україну утриматися при прийнятті 
згаданої Декларації. Однак 22 травня 2014 року, в рамках 
Постійного Форуму ООН із питань корінних народів, україн-
ська делегація зробила офіційну заяву, в якій просила вважати 
Україну державою, що офіційно підтримала Декларацію про 
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права корінних народів. Це було продиктовано подіями у вже 
окупованій на той час Автономній Республіці Крим.

Причому ч. 1 ст. 46 Декларації ООН про права корінних 
народів вказує: «Ніщо в цій Декларації не може бути витлума-
чене як таке, що санкціонує або заохочує до будь-якої дії, яка 
вела б до роз’єднання або до часткового чи повного порушення 
територіальної цілісності та політичної єдності суверенних 
і незалежних держав» [3].

Окремої уваги заслуговує й перший у цьому питанні все-
осяжний міжнародно-правовий акт, який був прийнятий в рам-
ках Міжнародної організації праці 5 червня 1957 року, а саме 
Конвенція про захист і інтеграцію корінного та іншого насе-
лення, що веде племінний і напівплемінний спосіб життя, 
у незалежних державах. Вищезазначена Конвенція № 107 була 
переглянута в 1989 році і на її основі була прийнята Конвенція 
про корінні народи, які ведуть племінний спосіб життя в неза-
лежних країнах (Конвенція № 169) [4, с. 35].

Конвенція Міжнародної організації праці № 169 вважається 
єдиним юридично зобов’язуючим міжнародним документом 
захисту прав корінних народів. Згадана Конвенція має вкрай 
важливе значення у контексті визнання наявності у корінних 
народів колективних прав, особливих прав на землі та тери-
торії, власних правових систем та низки обов’язків держави 
відносно корінних народів, а тому могла би підсилити нашу 
національну політику у сфері захисту корінних народів. Однак, 
як зауважує Анна Приходько, цей договір досі набув реальної 
значущості лише на регіональному рівні – а саме у державах 
Латинської Америки [5, с. 8]. Україна поки Конвенцію не рати-
фікувала, але останні події (приєднання до Конвенції навесні 
2021 року Німеччини, яка навіть не має корінних народів на 
своїй території) дають можливість прогнозувати подальше 
збільшення уваги до Конвенції з боку європейських держав.

У рамках європейського простору необхідно згадати при-
йняті Радою Європи Рамкову конвенцію про захист національ-
них меншин 1995 року та Європейську хартію регіональних 
мов національних меншин 1992 року, в яких, зокрема, перед-
бачений захист прав корінних народів. Проте дієвість їх поло-
жень залежить від національного законодавства та правозасто-
совчої практики конкретної держави.

Заслуговує на увагу й питання захисту правового статусу 
корінних народів в США й Канаді, де задля цього використо-
вується як законодавчий, так і судово-прецедентний інструмен-
тарій. Досвід надання судової та юридичної автономії корін-
ним народам у зазначених країнах у ХХ столітті не довів своєї 
ефективності, про що зазначав Борис Бабін. Тож важливого 
правового значення набули угоди, які укладаються між урядом 
цих держав та громадами корінних народів для врегулювання 
їхнього статусу, а також судові прецеденти з позовів представ-
ників корінних народів до уряду та місцевої влади [6, с. 10].

Що стосується Закону України «Про корінні народи 
України», який набрав чинності 23 липня 2021 року, то він 
нарешті надав визначення поняттю корінного народу Укра-
їни як автохтонної етнічної спільноти, яка сформувалася на 
території України, є носієм самобутньої мови і культури, має 
традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, 
самоусвідомлює себе корінним народом України, становить 
етнічну меншість у складі її населення і не має власного дер-
жавного утворення за межами України [7]. Відповідно до вище-
вказаного Закону, корінними народами України, які сформува-

лись на території Кримського півострову, є кримські татари, 
караїми, кримчаки (причому останні два є нечисленними –  
1 196 та 406 осіб відповідно, згідно даних Всеукраїнського 
перепису населення 2001 року). Корінні народи України мають 
право на самовизначення у складі України.

Отже, Законом захищаються саме ті корінні народи, яких 
не може захистити жодна інша держава, окрім України, адже 
вони сформувалися на території України та не мають власного 
державного утворення за межами України (саме це і відрізняє 
їх від національних меншин). Також зазначеним законом визна-
ються представницькі органи корінних народів, які набувають 
та втрачають права та обов’язки після прийняття Кабінетом 
Міністрів України рішення про закріплення їх правового ста-
тусу чи його позбавлення.

Зважаючи на прийняття вищезгаданого закону, ще більшої 
актуальності набуває питання проголошення Кримськотатар-
ської автономної республіки. У своїй резолюції від 11 лютого 
2021 року Європейський парламент закликав Україну внести 
зміни до Конституції щодо визнання національно-територіаль-
ної автономії кримськотатарського народу в складі України [8].

Відповідно до результатів Всеукраїнського опитування, 
проведеного в період із 29 липня по 4 серпня 2021 року, 57% 
респондентів підтримують утворення кримськотатарської 
національної автономії після звільнення Криму від російської 
окупації [9]. Попри те, відсоток опитаних, які виступають 
проти даної ідеї або утримуються від відповіді, теж доволі сут-
тєвий.

У контексті зазначених пересторог варто згадати вислів 
професора Школи права та дипломатії ім. Флетчера (Масса-
чусетс, США) Хьорста Ханнума, згідно якого право на авто-
номію – право меншин та спільнот корінних народів на здій-
снення виразного внутрішнього самовизначення і контролю 
над своїми справами у такий спосіб, який не перешкоджає 
вищому суверенітетові держави [10, с. 473].

Противники даної ідеї вважають, що у разі проголошення 
національно-територіальної автономії в Криму є ймовірність того, 
що це слугуватиме прикладом для інших районів компактного 
мешкання національних меншин в Україні: мовляв, аналогічні 
вимоги будуть лунати від угорської етнічної громади на Закарпатті 
або від представників румунської громади на Буковині.

«Публікації про подібні «вимоги» зазвичай є відвертими 
«фейками», спростованими самими організаціями етнічних 
меншин та їхніми лідерами», – переконує Наталя Беліцер 
[1, с. 86]. Адже право на таку автономію для національних мен-
шин, які мають власну державу за межами України, не перед-
бачене.

Однак у колективній праці «Питання автономії Кримського 
півострова. Дискусії, виклики, зміст», одним із авторів якої 
виступає Наталя Беліцер, знаходимо іншу сентенцію: «Це (ідея 
автономії – прим.) політично дуже сильна ініціатива, зважаючи 
на створення прецеденту національно-територіальної автоно-
мії, який могли б активно використовувати інші національності 
у місцях компактного проживання в Україні: румуни і мол-
довани у Чернівецькій та Закарпатській областях, болгари – 
в Одеській, угорці – в Закарпатській [11, с. 19].

У такому аспекті можна згадати науковий доробок Бориса 
Бабіна, який зазначав, що лише кримські татари, караїми 
та кримчаки мають певні підстави для отримання конститу-
ційного статусу корінних народів України. Однією з підстав 
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є виникнення та розвиток цих корінних народів як окремих 
етнічних груп на території України, відсутність у них іншої 
історичної батьківщини (крім України), а також іншої держави 
або державного утворення, з якими вони могли б пов’язувати 
власну національну ідентичність [12].

Подібні акценти у своїх твердженнях розставляє й Іван 
Лопушинський: «Сучасні тенденції надавати корінним народам 
інший корінний статус, ніж національним меншинам, можна 
розглядати як своєрідну компенсацію за відсутність власної 
державності [13, с. 88]. Процес законодавчого закріплення ста-
тусу корінних народів розглядається вченим як один із інстру-
ментів зменшення напруження в суспільстві та запобігання 
проявів сепаратизму.

Водночас є очевидні факти. На своїй прес-конференції 
у травні 2021 року президент України Володимир Зеленський 
розповідав щодо ситуації на Закарпатті та отримання місце-
вими жителями громадянства Угорщини: «Там є паспортизація. 
І багато років була… Я знаю деталі, я відчуваю ризики, відчу-
ваю вплив інших держав» [14]. Раніше своїми побоюваннями 
щодо Закарпаття ділився і колишній президент України Лео-
нід Кучма, вказуючи на те, що «в Україні є бажаючі розіграти 
«русинську карту», а саме зробити конфліктогенним регіоном 
мирну Закарпатську область» [15, с. 21].

Показово, що у 2021 році Закарпаття відвідав і Верховний 
комісар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі – 
ОБСЄ) у справах національних меншин Кайрат Абдрахманов 
[16]. Як відомо, Верховний комісар зосереджує свою увагу 
саме на тих питаннях, які можуть вплинути на безпеку в регіоні 
ОБСЄ. У своєму звіті від 4 листопада 2021 року Верховний 
комісар вказав, що під час зустрічей в містах Ужгород та Бере-
гове йому було приємно побачити, що різноманіття в регіоні 
розглядається як його сила, а також він був заспокоєний від-
чуттям безпеки співрозмовників у регіоні. Тим не менше, зва-
жаючи на «тиху дипломатію» як основний метод роботи Вер-
ховного комісара, важливим сигналом є сам факт його візиту на 
Закарпаття, а не дипломатичні формулювання у звіті.

Необхідно зазначити, що право на створення адміністра-
тивно-територіальних одиниць традиційно визнається за тими 
національно-етнічними спільнотами, які компактно проживають 
на певній території (хоча, наприклад, саамі в країнах Скандина-
вії займають територію в 400 тисяч квадратних кілометрів).

Окрім цього, такі спільноти мають становити більшість 
населення певної території. Можна привести приклад Гре-
нландії, автономії у складі Королівства Данія, що є територі-
альною автономією корінного народу інуїтів – 90% місцевого 
населення. Також доречно згадати Аландські острови у Фін-
ляндії, мешканці яких на 91,2% шведськомовні, або Південний 
Тіроль – автономну провінцію у складі Італії, створену для 
захисту прав і свобод німецькомовної більшості. До складу 
наших сусідів, Республіки Молдова, входить територіальна 
автономія Гагаузія, понад 80% населення якої вважають себе 
гагаузами. Зазначені приклади національно-етнічних спільнот 
відверто контрастують з кількісними показниками кримських 
татар, кримчаків і караїмів на території Кримського півострову.

Тож якості компромісного варіанту захисту національних 
меншин заслуговує на увагу пропозиція впровадження «націо-
нальних» адміністративно-територіальних одиниць (село, 
селище, сільський район, район в місті) на територіях компак-
тного проживання національних меншин [17, с. 12].

Висновки. Таким чином, ухвалений закон про корінні 
народи сприятиме забезпеченню прав кримських татар, крим-
чаків і караїмів, а також реалізації відповідних норм Конститу-
ції України. Вкрай показовою вважаємо і підтримку Україною 
Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних 
народів 2007 року, а наступним перспективним кроком може 
стати приєднання нашої держави до Конвенції Міжнародної 
організації праці № 169. Що стосується питання запровадження 
національно-територіальної автономії, то воно залишається 
дискусійним і потребує подальшого ґрунтовного дослідження 
з боку аналізу ймовірних ризиків порушення принципу уніта-
ризму.
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Renov I. The rights of indigenous peoples: foreign 
experience and Ukrainian realities

Summary. The article is devoted to the analysis 
of the state of legal regulation of indigenous issues in Ukraine 
and the definition of prospects for the development of this issue, 
considering international experience and UN legal standards. 
Attention is paid to the implementation of state policy to ensure 
the rights of Crimean Tatars, Crimean Karaites and Krymchaks 
as indigenous peoples of Ukraine.

The importance of the Declaration on the Rights 
of Indigenous Peoples, adopted by the UN General Assembly 
in 2007 and proclaiming the right of indigenous peoples to self-
determination and autonomy or self-government in matters 
relating to their internal and local affairs and ways to finance 
their autonomous functions, is emphasized. This Declaration 
was supported by Ukraine only in 2014, which was dictated 
by the events in the already occupied Autonomous Republic 
of Crimea at that time.

The International Labor Organization Convention  
No. 169 of 1989 on Indigenous Peoples, which leads a tribal way 
of life in independent countries, deserves special attention. This 
Convention is considered as the only legally binding international 
instrument for the protection of the rights of indigenous 
peoples. However, Ukraine has not yet ratified this Convention. 
Nevertheless, this year the Law of Ukraine “On the indigenous 
peoples of Ukraine” was adopted, which is important from 
the point of view of promising tools for implementing 
the strategy of de-occupation of the temporarily occupied territory 
of the Autonomous Republic of Crimea and defines Crimean 
Tatars, Crimean Karaites and Krymchaks as indigenous peoples.

In view of the above-mentioned Law, the issue 
of proclamation of the Crimean Tatar Autonomous Republic 
becomes even more relevant. In its resolution of 11 February 
2021, the European Parliament called on Ukraine to amend 
the Constitution to recognize the national-territorial autonomy 
of the Crimean Tatar people as part of Ukraine.

In addition, the results of the latest All-Ukrainian poll show 
that 57% of respondents support the formation of Crimean Tatar 
national autonomy after the liberation of Crimea from Russian 
occupation. However, the issue of introducing national-
territorial autonomy needs further research for analyzing 
the possible risks of violating the principle of unitarism.

Key words: indigenous population, human rights,  
UN system, ethnic national policy, Crimean Tatar issue, 
national minorities.
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КРАЩІ ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД АВСТРАЛІЇ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню досвіду 
зарубіжних країн у питаннях законодавчого забезпе-
чення криптовалют, зокрема Австралії. Актуалізовано 
роль та значення криптовалют у сучасному світі. Струк-
туровано моделі країн світу за рівнем впровадження 
криптовалют у контексті державної політики. Узагаль-
нено історико-правовий аспект становлення криптовалют 
в Австралії. Розглянуто австралійський досвід регулю-
вання криптоіндустрії з урахуванням принципу невтру-
чання. Деталізовано здобутки технології блокчейну щодо 
впровадження механізму ICO (Initial Coin Offering). Роз-
крито зміст та особливості краудфандінгу. Акцентовано 
увагу на викликах, які формують необхідність норматив-
ного врегулювання ICO у законодавстві Австралії. Визна-
чено особливості залучення фінансових ресурсів задля 
удосконалення блокчейн-стандартів на криптовалютному 
ринку Австралії. Регламентовано засади законодавчого 
забезпечення оподаткування операцій з криптовалютами 
та запобігання використанню криптовалют задля легалі-
зації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, 
та фінансування тероризму у Австралії. Розкрито загроз-
ливі тенденції кіберзлочинного змісту під час проведення 
криптовалютних операцій. Висвітлено доктрину австра-
лійського законодавства щодо недопущення використання 
криптовалют у злочинних цілях. Окреслено повноваження 
Федеральної поліції Австралії та Австралійської комісії 
кримінальної розвідки у зв’язку з посиленням криміналь-
ної відповідальності за використання програм-вимагачів 
у віртуальному середовищі. Визначено основні положення 
Плану врегулювання криптовалют, який було оприлюд-
нено урядом у 2021 році. Визначено виклики та ризики, 
пов’язані з повною легалізацією криптовалют у Австра-
лії. Розглянуто особливості діяльності криптобірж. Роз-
крито конкурентні засади розвитку криптовалютного 
ринку Австралії. Встановлено шляхи та напрями вдоско-
налення розвитку криптовалютних сервісів в умовах кон-
куренції між місцевими криптобіржами та міжнародними. 
Окреслено шляхи удосконалення правового забезпечення 
криптоіндустрії Австралії. Визначено передумови подаль-
шого розвитку австралійського ринку фінансових послуг 
та цифрових активів. Деталізовано інноваційний підхід 
та передумови створення у Австралії першого криптова-
лютного банку. Визначено загальні засади функціонування 
першого криптовалютного банку Австралії. Розкрито при-
чини та значення популяризації криптовалют у Австралії. 
Підсумовано, що участь великих австралійських банків 
у поширенні тренду криптовалют неможлива без впрова-
дження технологій блокчейну. Висвітлено наслідки побо-
ювання діяльності офшорних неліцензованих криптобірж 
на території Австралії на шкоду державним інтересам. 
Узагальнено шляхи подальшого розвитку австралійської 
криптоіндустрії та удосконалення її нормативно-право-
вого врегулювання. Визначено перспективи використання 
криптовалютних сервісів Австралії. Акцентовано увагу 

на здобутках австралійського досвіду криптовалютного 
регулювання та проголошено необхідність його практич-
ного впровадження в українських реаліях з урахуванням 
особливостей вітчизняного законодавства про віртуальні 
активи. На основі австралійського досвіду можна ствер-
джувати, що розвиток криптовалютної індустрії передба-
чає такі інновації, як обов’язкове ліцензування криптова-
лютних бірж, спрощене оподаткування біржових операцій, 
установлення нормативних вимог щодо зберігання циф-
рових активів, упорядкування взаємовідносин у просторі 
децентралізованих фінансів.

Ключові слова: технологія блокчейн, трансакція, 
криптоіндустрія, криптовалюта, криптовалютний ринок, 
віртуальні активи, IT-технології, краудфандінг, криптова-
лютна біржа, ринок фінансових послуг

Однією з інновацій сучасного світу стала поява особ-
ливого виду цифрових валют, які отримали назву «крип-
товалюта». Всесвітня популяризація цього феномена 
активно досліджується світовою спільнотою як з позиції 
базової теорії, так і з точки зору практичного спрямування 
її подальшого впровадження як інноваційного фінансо-
вого інструмента. Проте більшість дослідників та експер-
тів вивчає виключно технічні аспекти та особливості обігу 
криптовалют. Між тим одностороннє вивчення та опа-
нування криптовалют із позиції опису технічної моделі 
функціонування не дає можливості повністю розкрити 
їх зміст як сучасної фінансово-економічної інноваційної 
категорії. Як наслідок, виникає закономірний дисбаланс, 
коли економічні нововведення значно випереджають роз-
виток законодавства, яке має регулювати взаємовідносини 
між суб’єктами розрахунків та платежів, що посилює мож-
ливі ризики на макро- та мікрорівнях. Законодавче врегу-
лювання криптовалют є актуальним питанням, яке має 
вирішуватись як на рівні кожної держави окремо, так і на 
міжнародному рівні. Із зростанням популярності крипто-
валют країни у всьому світі поспішають побудувати нор-
мативні рамки.

Проте все ще не існує розроблених та встановлених між-
народних правил щодо обігу криптовалют. Динамічний розви-
ток криптоіндустрії провокує сучасні виклики, які мають бути 
вирішеними саме завдяки законодавчому врегулюванню обігу 
криптовалют на системній основі. Криптовалюти продовжують 
свій активний розвиток, викликаний потребами суспільства 
[11, с. 220]. Загальносвітовою тенденцією є те, що держави 
намагаються відійти від ситуації правової невизначеності щодо 
криптовалют [10]. З огляду на стрімкий розвиток та поширення 
віртуальних активів у світі не існує єдиного узагальненого 
визначення криптовалюти, яке б однозначно розкривало та тлу-
мачило її зміст, сутність та економічну природу. Певним чином 
це пояснюється новизною цього фінансового інструмента 
та різноманіттям технічних завдань і рішень, які реалізуються 
у системах міжнародних електронних розрахунків, тому у світі 
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політикуми країн по-різному ставляться до криптовалют. Так, 
у більшості держав світу криптовалюту сприймають як зви-
чайну цифрову валюту (Канада, США). Деякі країни світу розу-
міють криптовалюту виключно як товар (Австрія, Фінляндія, 
Німеччина), проте інші держави світу категорично забороня-
ють її обіг (Еквадор, Болівія).

За критерієм підходу держави до врегулювання криптова-
лют усі країни світу можна класифікувати на три такі основні 
групи:

− держави, в яких криптовалюти мають офіційно закріп-
лений правовий режим (США, Японія, Швейцарія, Німеччина, 
Естонія, Канада, Великобританія, Австралія, Швеція, Сінгапур 
тощо);

− держави, в яких відсутні як правовий режим криптова-
лют, так і відповідальність за діяльність у сфері ринку крипто-
валют (Литва, Греція, Камбоджа тощо);

− держави, в яких проведення операцій з криптовалютою 
заборонено на підставі норм законодавства (Еквадор, М’янма, 
Лаос, В’єтнам, Індонезія, Ліван, Іран тощо) [3, с. 17].

За таких умов доцільно висвітлити особливості зако-
нодавчого забезпечення врегулювання обігу криптовалют 
у провідних країнах світу, які останнім часом демонструють 
флагманські позиції у світових рейтингах щодо динамічного 
розвитку криптоіндустрії та криптовалютних операцій, зокрема 
в Австралії, де криптовалюти на державному рівні визнаються 
як легітимний засіб платежів і розрахунків, а кожен громадя-
нин може мати криптогаманець та бути активним учасником 
біржової торгівлі.

Результати аналізу останніх досліджень і публікацій. 
Результати та напрацювання зарубіжного досвіду державного 
регулювання ринку криптовалют перебували у фокусі уваги 
таких вітчизняних науковців, як С. Волосович [1], М. Гребе-
нюк, А. Черняк [2], В. Іванюк [3], І. Краснова [4], В. Михай-
ловський [7]. На монографічному рівні питання правового 
регулювання цифрових активів у світі досліджували О. Кудь, 
М. Кучерявенко, Є. Смичок [5]. Європейський досвід регулю-
вання криптовалют розглядали Т. Павленко та М. Дученко [9]. 
Т. Сміт узагальнював досвід правового врегулювання крипто-
валют у таких державах, як США, Канада, Великобританія, 
Японія, Сінгапур, Південна Корея, Китай, Індія [11]. Висвіт-
лення здобутків зарубіжного досвіду у сфері законодавчого 
забезпечення механізмів розвитку криптоіндустрії у такій про-
відній країні світу, як Австралія, жоден із зазначених фахівців 
предметно не здійснював, що посилює актуальність вибраної 
теми цієї наукової публікації.

Метою статті є визначення особливостей австралійського 
досвіду законодавчого забезпечення регулювання та обігу 
криптовалют, формування на підставі їх аналізу сучасних трен-
дів розвитку криптоіндустрії інноваційного характеру.

Виклад основного матеріалу дослідження. Станом на гру-
день 2021 року, на переконання міжнародних експертів, саме 
Австралія має усі шанси стати новим всесвітнім центром крип-
товалют. У цій країні активно розробляється новий регуляторний 
механізм задля впровадження спрощеної процедури залучення 
інвесторів у сферу криптоіндустрії. Останнім часом у Австралії 
спостерігається зростаючий інтерес до криптовалют та сучасних 
фінансових технологій на основі технології блокчейну. Мотива-
цією для цього стало побоювання австралійських парламента-
рів та урядовців того факту, що Австралія потенційно ризикує 

відстати від конкурентоспроможної азійської економіки, якщо 
країна втратить можливість захопити лідерство у впровадженні 
нової генерації фінансових інновацій та послуг. Принципове 
питання для Австралії полягає в тому, що країна більше не може 
конкурувати зі своїми азійськими сусідами, коли йдеться про 
виробництво дешевих товарів і послуг, однак може конкурувати, 
коли йдеться про фінансові послуги.

В сучасних умовах регулювання криптосектору у Австра-
лії засновано на принципі невтручання. Уряд виходить із того, 
що понад 1 млн. австралійців вже інвестували у токени, а будь-
які заборони будуть нераціональними та можуть привести до 
збільшення випадків шахрайства та дестабілізації криптова-
лютного ринку загалом. Це дає змогу технологічній платформі 
“Fintech” розвиватися швидкими темпами, що сприяє залу-
ченню іноземних суб’єктів господарювання, які мають намір 
реєструвати свої криптокомпанії саме в Австралії. У цій країні 
масштабне впровадження технології блокчейну створює спри-
ятливі передумови для розвитку механізму ICO (Initial Coin 
Offering) у рамках проєктів, які використовують криптовалюти, 
тобто це формалізований процес обміну криптовалюти на 
токени, а саме цифрову валюту всередині конкретного проєкту, 
біткойни, альткойни або смарт-контракти – аналог акцій фон-
дового ринку, які випускають стартапи для залучення коштів 
на розвиток своїх проєктів. Отже, ICO – це форма залучення 
інвестицій у вигляді продажу інвесторам фіксованої кіль-
кості нових одиниць криптовалют. У рамках реалізації ICO 
емітент токенів отримує необхідні інвестиції задля розвитку 
свого проєкту, пропонуючи інвесторам замість певних послуг 
у майбутньому, наприклад, програмне забезпечення. Проте 
відсутність чіткого законодавчого врегулювання і взаємодія 
учасників смарт-угоди онлайн робить інвестиції в ICO досить 
ризикованою справою. На цьому фоні правовий статус ICO, 
порядок проведення та вимоги до ІТ-компаній нині не регулю-
ються законодавством жодної країни світу. Це робить означе-
ний напрям залучення інвестицій більш простим і доступним 
способом, а також більш ризикованим. Водночас законодавче 
регулювання ICO є необхідним для його подальшого розвитку, 
і деякі кроки в цьому напрямі вже були здійснені. Так, у вересні 
2017 року Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії опу-
блікувала керівництво з юридичних обов’язків для компаній, 
які проводять краудфандінг, тобто спільне фінансування про-
єктів криптовалютного спрямування. Одночасно в тому ж році 
уряду Китаю і Південної Кореї повністю заборонили залучення 
інвестицій за допомогою ICO.

Австралія – одна з перших держав світу, яка суцільно при-
йняла та використовує технологію блокчейну та легалізувала 
криптовалюту, що надало потужний поштовх для появи під-
приємців нового класу. Саме тому Австралія, намагаючись 
забезпечити сприятливі умови для розвитку криптовалютного 
ринку та створення власних фінансово-технологічних потуж-
ностей, демонструє революційні наміри стати однією з най-
більш прогресивних юрисдикцій та не виключає масштабне 
використання технології децентралізованої мережі блокчейну 
у різних сферах державного регулювання. На цьому фоні від-
бувається системна робота на постійній основі щодо залучення 
фінансових ресурсів задля удосконалення блокчейн-стандартів, 
а Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій активно 
співпрацює зі стартапами, які займаються розробками у сфері 
технології розрахунків криптовалютою.
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Ще у 2013 році Резервний банк Австралії визначив крипто-
валюту як альтернативу валютам різних країн світу та сучасну 
платіжну систему. Фактично активний процес входження 
криптовалюти на австралійській ринок почався ще у грудні 
2013 року, коли головний регулятор – Резервний банк Австра-
лії – визнав її легальною. При цьому Комісія з цінних паперів 
та інвестицій Австралії спочатку не розглядала криптовалюту 
як фінансовий продукт, а також криптовалютна діяльність не 
підлягала обов’язковому ліцензуванню. Водночас спочатку 
Австралія тлумачила “bitcoin” як товар, а транзакції з ним – як 
бартер, з них стягувався податок на товари й послуги (ПДВ). 
Таким чином, податок на криптовалюту з австралійців стягу-
вався двічі: перший раз у момент покупки криптовалюти, а 
другий – під час використання її як платіжного засобу. Такий 
механізм багато разів піддавався критиці, й у березні 2016 року 
уряд Австралії пообіцяв вирішити цю проблему.

Однак лише 1 липня 2017 року Резервний банк Австралії 
розпочав розглядати біткойн як гроші і запропонував на роз-
гляд законопроєкт, покликаний вирішити проблему «подвій-
ного оподаткування» для криптовалюти. За результатами схва-
лення відповідного закону, податкова служба Австралії навіть 
скасувала можливість запровадження оподаткування криптова-
лютних операцій. З того часу операції з криптовалютою, крип-
товалютні трансакції в Австралії обкладаються стандартним 
податком та податком на прибуток. Водночас під час викори-
стання криптовалюти як інвестицій не виникає необхідність 
сплати податку на приріст капіталу.

Таким чином, уряд Австралії скасував податки за всі опе-
рації, здійснювані з використанням криптовалют. З 1 липня 
2018 року в цій країні для біткойну та інших криптовалют 
запровадили єдиний податок на товари та послуги. Цей крок 
пов’язаний із більш широким міжнародним обговоренням 
податкового оброблення віртуальних активів із прив’язкою до 
технології блокчейну. Такий стан речей досить вигідний як для 
торговців криптовалютою, оскільки їм не потрібно платити 
податки за кожну операцію, так і для австралійських грома-
дян, оскільки їм не потрібно платити податки за будь-яку свою 
покупку. Також законодавчо встановлено, що усі доходи від 
операцій з біткойнами потрібно включати у податкові декла-
рації.

У 2018 році Австралійська біржа цінних паперів (ASX) ого-
лосила, що технологія блокчейну буде повністю застосована 
в економічній системі країни через два роки після завершення 
періоду тестування. На цьому фоні в Австралії існує легальна 
можливість виплачувати заробітну плату у криптовалюті, проте 
тільки за умови наявності відповідного договору між праців-
ником та роботодавцем. З 2018 року в цій країні навіть дозво-
лили видавати кредити під заставу криптовалют. Окрім того, 
з 2016 року в Австралії активно розробляється законодавство 
у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, здобутих зло-
чинним шляхом, та фінансування тероризму, особливо в кон-
тексті виявлення правопорушень під час діяльності криптова-
лютних бірж.

Таким чином, після визнання біткойна грошовим засобом 
австралійці, окрім податкового, зіткнулися з іще одним регулю-
ванням, а саме внесенням криптовалюти до законодавства про 
боротьбу з відмиванням коштів та тероризмом. Прискіплива 
увага при цьому приділяється жорстким санкціям за нелегальні 
операції з біткойнами. Так, кримінально-правова політика 

Австралії передбачає покарання не лише для провайдерів, які 
працюватимуть без ліцензій, але й для їх клієнтів за користу-
вання отриманою з неліцензованих джерел криптовалютою  
(в результаті операцій із незареєстрованим цифровим провай-
дером обміну валют).

У жовтні 2021 року законодавці Австралії представили 
План урегулювання криптовалют, який мав окреслити баланс 
між захистом інвесторів та розвитком криптовалютної галузі. 
У його положеннях чітко зафіксовано такі інновації, як 
запровадження нового ліцензування діяльності криптобірж, 
створення методологічних засад задля зберігання цифрових 
активів, упорядкування взаємовідносин у просторі децентралі-
зованих фінансів. Також у 2021 році в Австралії було схвалено 
Закон «Про боротьбу з кіберзлочинністю» [12], відповідно до 
положень якого уповноважені правоохоронні органи можуть 
накладати арешт на цифрові активи або заморожувати крипто-
валютні трансакції, пов’язані з кіберзлочинністю, незалежно 
від країни походження. Також Федеральний уряд Австралії вніс 
поправку до чинного законодавства цієї країни, яка передбачає 
посилення кримінальної відповідальності за використання 
програм-вимагачів. Законодавчо передбачено також створення 
«Реєстру цифрових валют», який би підпорядковувався Центру 
звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC), головним агент-
ством фінансової розвідки Австралії. Підставами для цього 
стали масові кібератакі на австралійські підприємства та дер-
жавні установи у 2020 році. Цей сплеск злочинності привів 
до потужних збитків економіки держави у розмірі 1,4 млрд. 
австралійських доларів. Таким чином, Федеральна поліція 
Австралії (AFP) та Австралійська комісія кримінальної роз-
відки (ACIC) отримали нові повноваження.

Законодавчо встановлено, що криптовалюти в Австралії 
повністю легалізовані, а законодавство класифікує крипто-
валюти як власність, яка у подальшому обкладається подат-
ком на приріст капіталу. Криптовалютні біржі мають право 
працювати безкоштовно за умов, що вони обов’язково зареє-
стровані в Австралійському центрі звітів та аналізу трансакцій 
(AUSTRAC). Проте у цій країні спостерігається неабияка кон-
куренція на криптовалютному ринку між місцевими криптова-
лютними біржами, такими як “Swyftx”, “CoinSpot”, “CoinJar”, 
“BTC Markets”, та великими торговельними міжнародними 
площадками, такими як “Kraken”, “Gemini”, “Binance”, які 
тільки зайшли на відповідний ринок Австралії задля його опа-
нування.

Наприклад, у 2020 році біржа “Kraken” викупила австралій-
ську торгову платформу “Bit Trade”, щоб розширити свій вплив 
у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Міжнародна криптова-
лютна біржа “Binance” за прикладом “Kraken” відкрила свій 
підрозділ у Австралії, який керується компанією “InvestbyBit 
Pty Ltd”. Задля запровадження доступних та сприятливих умов 
для місцевих громадян навіть міжнародна криптовалютна 
біржа “Binance” ще у 2019 році оголосила про запуск плат-
форми “Binance Lite Australia”, через яку мешканці Австралії 
зможуть купувати біткойни у більш ніж 1 300 газетних кіосках 
по всій країні, при цьому комісія за такі операції складе 5%. 
Перед використанням сервісу клієнтам буде необхідно верифі-
кувати аккаунт і пройти усі необхідні процедури погодження. 
Верифіковані користувачі зможуть розміщувати онлайн-замов-
лення, вносити гроші і отримувати біткойни на свої адреси про-
тягом декількох хвилин.
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У такій ситуації саме конкуренція стимулює та провокує 
місцеві криптовалютні біржі постійно удосконалювати свої 
сервіси надання послуг у сфері купівлі-продажу цифрових 
активів, адже австралійські користувачі поки що віддають 
суттєву перевагу місцевим криптовалютним біржам, навіть 
в умовах проведення міжнародними біржами, представленими 
у Австралії, потужних рекламних кампаній на свою користь. 
Однак великі міжнародні гравці на криптовалютному ринку 
Австралії мають серйозний намір посісти лідерські місця 
у цьому сегменті, намагаючись звести нанівець місцевий бір-
жовий криптобізнес. Це засвідчує той факт, що Австралія зали-
шається важливим стратегічним та привабливим ринком поши-
рення криптовалют у світових масштабах.

Таким чином, австралійський ринок фінансових послуг 
та цифрових активів залишається стабільним до конкуренції 
з боку міжнародних криптовалютних гравців. Конкуренція між 
криптовалютними біржами залишається важливою складовою 
частиною, яка сприяє більш якісному обслуговуванню корис-
тувачів. При цьому місцеві криптовалютні біржи не відчува-
ють загрози з боку названих великих міжнародних бірж, таких 
як “Kraken”, “Gemini”, “Binance”. Проте на цьому фоні уряд 
Австралії не поспішає розробляти чіткі нормативні вимоги 
щодо криптовалют та затверджувати правила регулювання 
обігу криптоактивів. Очікується, що до криптовалют будуть 
застосовуватися такі ж нормативні вимоги, які і до традицій-
них фінансів, але з урахуванням певних особливостей, таких як 
посилення складових частин зовнішнього аудиту, контроль за 
відповідною рекламою, правила надання звітності.

У 2021 році “Commonwealth Bank of Australia” (CBA) став 
першим комерційним банком у країні, який запустив крипто-
валютні послуги для своїх клієнтів. Ця банківська установа 
надає послуги з купівлі, продажу та зберігання криптовалют 
та співпрацює з нью-йоркською компанією “Gemini Trust” 
щодо надання послуг з обміну та зберігання. Рішення щодо 
впровадження нових послуг було схвалено у зв’язку зі зроста-
ючим попитом клієнтів банку отримувати доступ до криптоак-
тивів саме як інвестицій. Очікується, що цей крок банку при-
несе криптовалютні надходження 6,5 мільйонам його клієнтів, 
а пілотна програма нових криптосервісів активізує попит на 
криптовалюту. На переконання уповноважених осіб цієї банків-
ської структури, зростаючий попит на цифрові активи з боку 
клієнтів створює як певні проблеми, так і можливості для роз-
витку сектору фінансових послуг, у якому з’явилася значна 
кількість нових гравців та бізнес-моделей, які впроваджують 
інновації в цій сфері. У рамках реалізації цього проєкту також 
планується підтримка десяти криптовалют, зокрема біткойну, 
ефіріуму, літекойну.

Шалена популяризація криптовалют в Австралії приму-
сила банки змінити тактику з простого спостереження за цією 
індустрією до необхідності проведення рішучих та оператив-
них дій, тобто ті банківські установи, які будуть відставати від 
інтеграції блокчейн-технологій у своїй діяльності, матимуть 
потенційні збитки. Навіть генеральний директор “Blockchain 
Australia” С. Валас повідомив про неминучість приєднання 
інших великих австралійських банків до тренду криптова-
лют під егідою “Commonwealth Bank of Australia” (CBA). Тим 
часом австралійський національний регулятор фінансових 
ринків також проявляє великий інтерес до зростаючого крип-
топростору. Нещодавно було оприлюднено застереження щодо 

діяльності офшорних неліцензованих криптобірж, які зазвичай 
пропонують операції з криптодеривативами. На цьому фоні 
клієнти висловлюють занепокоєння стосовно функціонування 
деяких сумнівних криптосервісів, які представлені на цьому 
ринку, включаючи ризик шахрайства та відсутність довіри до 
деяких нових постачальників [14]. Враховуючи такі побою-
вання, держава має намір протягом 2022 року ліцензувати абсо-
лютно усі свої криптовалютні біржі, які функціонують у юрис-
дикції Австралії. Невиконання цих умов передбачає штрафні 
санкції, включаючи кримінальне переслідування засновників 
та визнання таких торговельних площадок незаконними. Про-
гнозується, що Австралія може використати досвід таких країн, 
як Канада та Бразилія, щодо створення власного біржового 
фонду “Ethereum-ETF” (Exchange Traded Fund), адже безпосе-
редньо з цифровими грошима цей біржовий фонд не працю-
ватиме, а це означає, що активи перебуватимуть під надійним 
захистом. На відміну від звичайних бірж, які неодноразово зла-
мували та грабували хакери на сотні мільйонів доларів США, 
емітенти біткойн – ETF нестимуть відповідальність за збере-
ження заощаджень клієнтів та їх страхування. Такі інститути 
заохочують та стимулюють залучення до сегменту ринку інсти-
туційних інвесторів, які прагнуть отримати спрощений доступ 
до криптовалют.

Таким чином, популярність біржових фондів на основі 
криптоактивів серед інвесторів має тенденцією до постійного 
динамічного зростання. На цьому фоні компанії, які спеці-
алізуються на криптовалютах, використовують технологію 
блокчейну та активно сприяють укладанню смарт-контрактів. 
Послуги, пов’язані з віртуальними валютами, відповідно до 
місцевого законодавства, підпадають під визначення «фінансо-
вий продукт», у зв’язку з чим отримання ліцензії щодо надання 
фінансових послуг в Австралії – обов’язкова умова для роботи 
криптообмінників та криптовалютних бірж. У цій країні існує 
два види торгівлі криптовалютою, а саме централізований 
та децентралізований. Обидва мають свої переваги та недоліки 
щодо забезпечення безпеки та надійності відповідних операцій. 
На відміну від централізованих бірж, децентралізовані біржі не 
мають зручного інтерфейсу та досить складні у використанні. 
Хоча більшість трансакцій відбувається на централізованих 
біржах криптовалют, децентралізовані біржі є кращими з точку 
зору запобігання маніпуляціям на ринку та мінімізують ризики 
злому криптогаманців. У зв’язку з цим в Австралії усі крипто-
валютні біржі мають бути ліцензовані.

Висновки. Проаналізований досвід Австралії переконливо 
засвідчує, що процес легалізації та визначення статусу крип-
товалюти набагато вигідніший для держави, ніж для корис-
тувачів, оскільки для першої створює додаткові можливості 
контролю та отримання додаткового прибутку, а для інших 
учасників лише накладає додаткові обмеження. Залишаючись 
одним зі світових лідерів у сфері розвитку світової криптоін-
дустрії, Австралія робить важливі кроки щодо розроблення 
власної нормативно-правової бази задля підтримання кон-
курентного середовища на криптовалютному ринку країни 
та посилення захисту цифрових активів громадян, серед яких 
понад 1 млн. мають власні криптовалютні заощадження.

Розвиток криптовалютного ринку Австралії перебуває 
в умовах формування жорстких конкурентних засад, постій-
ного удосконалення сприятливого інструментарію віртуаль-
них активів та динамічного розвитку відповідних сервісів.  
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Вбачається, що для України досвід Австралії у сфері законо-
давчого забезпечення обігу криптовалют є корисним та має 
бути запозиченим з урахуванням національних особливостей 
вітчизняного законодавства про віртуальні активи.
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Lukianchuk R. The best practices in legal enforcement 
of cryptocurrencies: the current experience of Australia

Summary. The article is devoted to the study 
of the experience of foreign countries in the legislative 
support of cryptocurrencies, in particular Australia. The role 
and significance of cryptocurrencies in the modern world 
are actualized. The models of the countries of the world on 
the level of introduction of cryptocurrencies in the context 
of the state policy are structured. The historical and legal aspect 
of the formation of cryptocurrencies in Australia is generalized. 

The Australian experience of regulating the cryptoindustry 
taking into account the principle of non-interference is 
considered. The achievements of blockchain technology on 
the implementation of the ICO (Initial Coin Offering) mechanism 
are detailed. The content and features of crowdfunding are 
revealed. Emphasis is placed on the challenges that shape 
the need for ICO regulation in Australian law. The peculiarities 
of attracting financial resources in order to improve blockchain 
standards in the cryptocurrency market of Australia are 
identified. The principles of legislative support for the taxation 
of cryptocurrency transactions and the prevention of the use 
of cryptocurrencies for the purpose of legalization (laundering) 
of proceeds from crime and terrorist financing in Australia 
are regulated. Threatening trends in cybercrime during 
cryptocurrency transactions have been identified. The doctrine 
of the Australian legislation on prevention and prevention 
of use of cryptocurrencies for criminal purposes is covered. 
The powers of the Australian Federal Police and the Australian 
Criminal Intelligence Commission have been outlined in 
connection with the strengthening of criminal liability for 
the use of ransomware programs in a virtual environment. 
The main provisions of the Ransomware action plan of Australia 
2021 are outlined. The challenges and risks associated with 
the full legalization of cryptocurrencies in Australia have 
been identified. Features of cryptocurrency exchange activity 
are considered. Competitive principles of development 
of the cryptocurrency market of Australia are revealed. 
The directions of improving the development of cryptocurrency 
services in the conditions of competition between local 
cryptocurrencies and international ones are established. 
The directions of the improvement of the legal support 
of the Australian crypto industry are outlined. The preconditions 
for further development of the Australian market of financial 
services and digital assets have been identified. The innovative 
approach and preconditions of creation of the first 
cryptocurrency bank in Australia are detailed. The general 
principles of functioning of the first cryptocurrency bank 
of Australia are defined. The reasons and significance 
of cryptocurrency popularization in Australia are revealed. It 
is concluded that the participation of large Australian banks in 
the spread of the cryptocurrency trend is impossible without 
the introduction of blockchain technology. The consequences 
of fears of offshore unlicensed cryptocurrencies in Australia to 
the detriment of public interests are highlighted. The directions 
of the further development of the Australian crypto industry 
and improvement of its normative-legal regulation are 
generalized. The prospects for the use of cryptocurrency 
services in Australia have been identified. The emphasis is 
placed on the achievements of the Australian experience 
of cryptocurrency regulation and the need for its practical 
implementation in the Ukrainian realities, taking into account 
the peculiarities of domestic legislation on virtual assets. 
Based on the Australian experience, it can be argued that 
the development of the cryptocurrency industry involves 
such innovations as: mandatory licensing of cryptocurrency 
exchanges, simplified taxation of exchange transactions, 
setting regulatory requirements for the storage of digital assets, 
streamlining relationships in decentralized finance.

Key words: blockchain technology, transaction, 
cryptocurrency industry, cryptocurrency, cryptocurrency 
market, virtual assets, IT-technologies, crowdfunding, 
cryptocurrency exchange, financial services market.



ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ  
І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ



158

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

УДК 343.163
DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.53.31

Мироненко Т. Є.,
кандидат юридичних наук, доцент

Сумського національного аграрного університету

ДОЗВОЛИ І ЗАБОРОНИ ПРОКУРОРА  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Анотація. У статті представлений аналіз діяльно-
сті прокурора під час кримінального провадження, яка 
включає в себе надання дозволів і заборон на проведення 
слідчим процесуальних дій. Саме дозвільно-забороняюча 
діяльність є основою наглядової діяльності прокурора 
під час досудового провадження за фактами криміналь-
них правопорушень, а також підставою підтримання дер-
жавного обвинувачення в суді. Автором конкретизовані 
поняття прокурорських дозволів і заборон, а також про-
аналізовано, у яких саме формах прокурор здійснює доз-
воли і заборони на проведення процесуальних дій. Під 
прокурорським дозволом автор розуміє згоду на прове-
дення процесуальної дії під час досудового розслідування. 
Відсутність дозволу прокурора на проведення процесу-
альних дій є відмовою в погодженні і відмовою у затвер-
дженні та свого роду забороною на проведення слідчої 
(розшукової) дії. Під забороною автор розуміє установ-
лену актами законодавства, нормативними документами 
або рішеннями відповідних керівників неможливість 
виконання певних дій, робіт, операцій. Заборона виходить 
із положень законодавства і запобігає вчиненню дій, які 
могли би порушувати чинне законодавство. Тому через 
здійснення функції нагляду прокурор має право на відвер-
нення таких дій, тобто на заборону їх через встановлені 
кримінальними процесуальними нормами положення. 
Будь-яка відмова у задоволенні клопотання слідчого, на 
думку автора, є забороною на проведення (продовження) 
слідчих дій, і постанова про це у відповідь на клопотання 
має заборонний характер. Про згоду або заборону проку-
рора можна говорити лише у тому разі, якщо не йдеться 
про діяльність прокурора як слідчого, який за своїми пов-
новаженнями має право контролювати свою діяльність 
і відповідати за неї. Згода прокурора на проведення про-
цесуальних дій може виражатись у двох формах залежно 
від способу вираження: письмовій і усній. Усна форма не 
тягне за собою юридичних наслідків для прокурора і має 
консультативний характер. Письмові форми надання згоди 
або дозволу прокурором мають чотири основні форми: 
вказівка, доручення; затвердження, погодження, а також 
постанова. Заборону про проведення процесуальних дій, 
які погоджуються прокурором, на думку автора, слід вино-
сити у формі постанови про заборону.

Ключові слова: вказівка, державне обвинувачення, 
клопотання, кримінальне провадження, прокурор, слід-
чий.

Вступ. До прокурорських повноважень під час досудового 
слідства належить нагляд за проведенням слідчих (розшуко-
вих) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, що здійсню-
ється через безпосередній доступ до матеріалів провадження, 
надання письмових вказівок, постановлення строків виконання 
процесуальних дій, а також розгляд клопотань слідчого і вине-
сення важливих процесуальних рішень у провадженні. Окреме 

місце у прокурорській діяльності займають рішення про задо-
волення і відхилення клопотань слідчого, які мають ознаки 
дозволу на проведення необхідних заходів або заборони. Доз-
воли і заборони мають вирішальне значення під час не тільки 
здійснення прокурором процесуального керівництва досудо-
вим розслідуванням, а і реалізації засад законності і верховен-
ства права.

Постановка завдання. Завдання статті – дослідити зміст 
і форми дозволів і заборон, які здійснює прокурор під час досу-
дового слідства у зв’язку з реалізацією наглядових функцій, а 
також узагальнити таку діяльність, визначивши її через пра-
вове термінологічне формулювання, а також через внесення 
доповнень до наявних положень Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, пов’язаних зі здійсненням прокурор-
ських повноважень.

Результати дослідження. Вивчення процесуальної діяль-
ності прокурора під час досудового розслідування є однією 
з центральних тем у працях таких науковців, як М. М. Бурбика, 
Ю. М. Грошовий, В. М. Ісаєнко, В. І Шинда, П. В. Шумський, 
та інших. Але у зв’язку зі зміною, удосконаленням законодав-
ства, приведенням його до європейських стандартів виникає 
потреба в конкретизації деяких положень нормативних актів, 
які регулюють прокурорську діяльність у кримінальному про-
цесі, й узагальненні понять, які фактично цю діяльність харак-
теризують. Такими поняттями є дозволяюча і забороняюча 
діяльність прокурора під час досудового слідства.

Відповідно до законодавчих норм прокуратура здійснює 
повноваження контролю і керівництва за роботою слідчих під-
розділів. Але в слідчі підрозділи входять не тільки органи Наці-
ональної поліції, Служби безпеки, органів контролю за подат-
ковим законодавством, органів державного бюро розслідувань, 
детективи Національного антикорупційного бюро та інших 
правоохоронних структур України, але й слідчі підрозділи без-
посередньо прокуратури.

Порядок організації роботи прокурорів і слідчих органів 
прокуратури у кримінальному провадженні, затверджений 
наказом ГП України від 28.03.2019 р. № 51, визначає проце-
дуру організації діяльності слідчих прокуратури, керівників 
досудового розслідування органів прокуратури. Серед питань, 
які регулюються, – організація досудового розслідування, 
керівництво досудовим розслідуванням, нагляд за проведенням 
слідчих (розшукових і негласних) дій, підтримання обвинува-
чення (публічного і державного) в суді.

Прокурор несе відповідальність, тобто забезпечує, нагляд 
за додержанням законів під час досудового розслідування, здій-
снює керівництво досудовим розслідуванням, реагує на вияв-
лені порушення закону, відповідальний за остаточне рішення 
у кожному кримінальному провадженні [1].
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Наглядову діяльність під час кримінального провадження 
здійснюють Генеральний прокурор, його заступники, керів-
ники регіональних, місцевих, військових прокуратур, їхні 
перші заступники.

Особливої уваги заслуговує погоджувальна (дозволяюча) 
і забороняюча діяльність прокурора, яка є основою взаємодії 
прокуратури і слідчих підрозділів для найбільш ефективного 
виконання завдань кримінального судочинства.

Перед погодженням клопотань (або не погодженням) про-
курор перевіряє наявність правових підстав для прийняття 
таких процесуальних рішень, відповідність законодавству 
і фактичним матеріалам і обставинам провадження [1].

Надання дозволу прокурором є однією з форм наглядової 
прокурорської діяльності. Поняття надання згоди або дозволу 
прокурором під час досудового розслідування потребує деталь-
ного розгляду й узагальнення.

Під дозволом ми розуміємо згоду, що дає право на здій-
снення чого-небудь; документ, який посвідчує таке право [2]. 
Тобто погодження співвідноситься з поняттям «надавати доз-
віл». Відсутність дозволу прокурора на проведення процесу-
альних дій є відмовою в погодженні і відмовою у затвердженні 
та свого роду забороною на проведення слідчої дії.

Під забороною розуміється установлена актами законодав-
ства, нормативними документами або рішеннями відповідних 
керівників неможливість виконання певних дій, робіт, опера-
цій. Заборона випливає із положень законодавства і запобігає 
вчиненню дій, які могли б, на думку прокурора, порушувати 
чинне законодавство. Тому через здійснення функції нагляду 
прокурор має право на відвернення таких дій, тобто на забо-
рону їх через встановлені кримінальними процесуальними 
нормами положення.

Так, наприклад, щодо встановлених законодавством визна-
чених строків досудового розслідування забороною на їх про-
довження відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України буде не 
задоволення (відхилення) клопотання слідчого або прокурора 
керівником – прокурором місцевої прокуратури, що фактично 
означає заборону на продовження строку досудового розсліду-
вання.

Таким чином, слід зазначити, що будь-яке незадоволення 
клопотання слідчого є забороною на проведення (продовження) 
слідчих дій, і постанова про це у відповідь на клопотання має 
заборонний характер.

На нашу думку, цей факт слід окреслити у законодавстві 
через зміни у ст. 295 КПК України, виклавши у такій редакції 
п. 8: «Прокурор відмовляє у задоволенні клопотання та продов-
женні строку досудового розслідування і виносить постанову про 
заборону у разі, якщо слідчий, прокурор, який звернувся з кло-
потанням, не доведе наявність підстав, передбачених частиною 
шостою цієї статті, а також якщо досліджені під час вирішення 
цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх під-
став вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, 
яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрю-
ваний причетний до цієї події кримінального правопорушення». 
Таким чином зміст постанови буде конкретизовано.

Заборону про проведення процесуальних дій, які погоджу-
ються прокурором, теж, на нашу думку, слід виносити у формі 
постанови про заборону.

Дозвіл прокурора як погодження може стосуватись прове-
дення процесуальних дій як ним, так і слідчим. У разі, якщо 

прокурор сам здійснює процесуальну діяльність, його згода 
на це відображена у самих діях і їх змісті, вони мають на меті 
досягнення конкретного результату [3].

У тому випадку, якщо прокурор погоджує (санкціонує) 
слідчу діяльність, таке погодження має суто письмовий харак-
тер. Процесуальний кодекс України регламентує обов’яз-
кове виконання доручень і вказівок прокурора, наданих лише 
у письмовій формі [4, ст. 40 п. 4].

Про згоду або заборону прокурора можна говорити лише 
у тому разі, якщо не йдеться про діяльність прокурора як слід-
чого, який за своїми повноваженнями має право контролювати 
свою діяльність і відповідати за неї.

Згода прокурора може бути визначена у таких формах.
1. Початок досудового розслідування за визначених зако-

нодавством підстав (ст. 36 ч. 2. п. 1 КПК України), а також пере-
дача матеріалів про порушення кримінального провадження до 
органу досудового розслідування після внесення відомостей до 
ЄРДР (ст. 214 ч. 1 КПК України). Прокурор зобов’язаний при-
йняти і зареєструвати заяву або повідомлення про кримінальне 
правопорушення, а сама відмова у прийнятті не допускається 
(ст. 214 ч. 4 КПК України) [4].

2. Письмові вказівки слідчому, органу досудового розслі-
дування, оперативним підрозділам у встановлений строк про-
ведення процесуальних дій, доручення про проведення проце-
суальних дій (ст. 36 ч .2 п. 4 КПК України). Форма доручення 
являє собою письмовий документ, складений прокурором, який 
пройшов реєстрацію органами діловодства. Доручення містить 
інформацію про кримінальне провадження, про процесуальні 
дії, а також містить визначення виконавця і строки виконання. 
Письмові вказівки слідчому, органу досудового розслідування 
щодо проведення процесуальних дій містять у собі обов’язко-
вий для виконання слідчим перелік процесуальних і непроце-
суальних дій.

3. Прийняття процесуальних рішень, регламентоване ст. 36 
ч. 2 п. 9 КПК України (закриття кримінального провадження, 
продовження строків досудового розслідування). У випадках, 
коли слідчий має право закрити кримінальне провадження 
особисто, згода прокурора не потрібна. В інших випадках про-
курор повинен висловити свої позицію через прийняття про-
цесуального рішення особисто або через погодження процесу-
альних документів, які передаються до суду.

4. Погодження клопотань слідчого до слідчого судді про 
проведення процесуальних дій (ст. 36. ч. 2. п. 10, 13 КПК Укра-
їни). Клопотання слідчого викладаються у письмовій, проце-
суальній формі, а прокурор, розглядаючи клопотання, може 
дати згоду на ініціативу слідчого, а може не підтримати таке 
клопотання. Так, наприклад, прокурор може не дати згоду щодо 
клопотання слідчого до суду на продовження строку тримання 
під вартою, якщо недостатньо доказів для причетності саме цієї 
особи до вчинення злочину.

5. Повідомлення особі про підозру (ст. 36 ч. 2 п. 11 
КПК України), складання такого повідомлення або пого-
дження, вручення повідомлення про підозру або його зміна 
(ст. 276-279 КПК України). Підозра є початковим етапом 
вступу до кримінального провадження підозрюваного, і саме 
прокурор несе відповідальність за правильність такого 
рішення, і саме в його повноваженнях затвердити або забо-
ронити підозру, а також віддати слідчому її на доопрацю-
вання, змінити або доповнити її.
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6. Затвердження обвинувального акта, який складається 
слідчим, є прямою формою погодження з викладеними слідчим 
обставинами щодо провадження.

7. Погодження постанови слідчого про закриття кримі-
нального провадження (ст. 284 п. 6 КПК України).

8. Погодження запиту органу досудового розслідування 
про міжнародну правову допомогу. Слідчий за погодженням 
з прокурором, відповідно до положень п. 1 ст. 551 КПК Укра-
їни, або прокурор з власної ініціативи, або суд надсилає до 
уповноваженого органу України запит про міжнародну правову 
допомогу. Генеральна прокуратура скеровує після цього запит 
до Міністерства юстиції України. Прокурор виражає свою 
згоду, якщо форма і зміст заяви про правову допомогу відпові-
дають положенням ст. 552 КПК України і якщо є підстави для 
звернення [5, с. 728-729].

Також прокурор може здійснювати консультативну діяль-
ність за досудовим провадженням. Усна згода його на про-
ведення процесуальних і непроцесуальних дій має консуль-
тативний або рекомендаційний характер і не тягне за собою 
юридичних наслідків, тому що відповідальність за проведену 
процесуальну дію за усною згодою прокурора несе особа, яка 
діє за своїми службовими обов’язками.

Керуючись наведеними положеннями, слід зазначити, що 
згода прокурора на проведення процесуальних дій може вира-
жатись у двох формах залежно від способу вираження: письмо-
вій і усній. Усна форма не тягне за собою юридичних наслідків 
для прокурора і має консультативний характер.

Письмові форми надання згоди або дозволу прокурором 
мають чотири основні форми: вказівка, доручення; затвер-
дження, погодження, а також постанова.

Згода прокурора на проведення процесуальних дій також 
виражається у безпосередньому вчиненні таких дій, а також 
у прийнятті процесуальних рішень (закриття кримінального 
провадження, складання обвинувального акта тощо). Існує 
низка процесуальних дій, які прокурор здійснює, вчиняє за 
власною ініціативою. Такими, наприклад, є внесення відомо-
стей до ЄРДР, клопотання до слідчого судді тощо.

Ініціювання перевірок органів досудового розслідування 
прокуратурою також, на нашу думку, є формою погодження або 
заборони певного виду діяльності, як-от, на нашу думку, може 
бути перевірка камери речових доказів. Так, органи прокура-
тури організовують щоквартальне проведення перевірок стану 
та умов зберігання речових доказів, схоронності вилученого 
та арештованого майна і документів. Такі перевірки, як і інші 
перевірки законності дій співробітників органів досудового 
розслідування, перевіряють законність, а тому являють собою 
форму погодження або заборону прокурором певних дій, яке 
має відображатись у формі – підсумку такої перевірки.

Прокурорське погодження має також форму відмітки про 
законність і обґрунтованість рішень підконтрольних (піднаг-
лядних) органів у вигляді постанови. Форма відмітки – це резо-
люція, підпис на документі, який затверджується.

До форм погодження належить контроль за виконанням 
письмових вказівок і розпоряджень прокурором. У разі не 
виконання прокурор приймає рішення, яке стосується усунення 
виявлених недоліків, і в деяких випадках це пов’язано з осо-
бою, яка не виконала розпорядження прокурора. Винесення 
рішення за невиконанням є формою непогодження з діями 
учасника досудового розслідування, якому такі вказівки нада-

вались письмово. На цій підставі слідчий може бути притяг-
нутим до дисциплінарної відповідальності. На жаль, вичерпне 
виконання вказівок прокурора слідчим не передбачає заходів 
заохочення за це.

Заборона на проведення процесуальних дій оформлюється 
у формі постанови, і це єдина форма, в якій прокурор мотивує 
прийняття свого рішення. Постанова може містити інформацію 
про скасування, зміну, відсторонення, закриття, заборону, пере-
дачу тощо.

Серед інших суб’єктів, на кого може поширюватись дозво-
ляюча і забороняюча діяльність прокурора, – оперативні під-
розділи, їхні співробітники, що регламентується ч. 5 п. 2 ст. 36 
КПК України. Спірним залишається питання про здійснення 
забороняючої діяльності прокурора в аспекті оскарження і не 
оскарження судових рішень. Прокурор наділений повнова-
женнями подання апеляційної або касаційної скарги. Незгоду 
з ухваленим рішенням можна розцінювати як прояв заборони, 
яку демонструє прокурор. Але прийняття чи відхилення такої 
заборони залежить від остаточного рішення по суті.

Висновки. Кримінальний процесуальний кодекс України 
містить вказівку про те, у яких процесуальних діях має право 
брати участь прокурор, але така інформація потребує подаль-
шого узагальнення. Процесуальна діяльність прокурора зде-
бульшого відбувається у вигляді дозволів на проведення тих чи 
інших процесуальних дій або у вигляді заборон. Дозволи мають 
процесуальну і непроцесуальну форму, серед яких: вказівки, 
доручення, затвердження, погодження, а також постанови. 
Заборона оформлюється у формі постанови і містить рішення 
про скасування, зміну, відсторонення, закриття, заборону, пере-
дачу тощо. Дозволяюча і заборонна діяльність прокурора під 
час досудового слідства потребує подальшого дослідження 
й узагальнення.

Ми пропонуємо внести зміни у ст. 295 КПК України 
з метою конкретизації дозволяючого або забороняючого змісту 
діяльності прокурора, виклавши у такій редакції п. 8: «Проку-
рор відмовляє у задоволенні клопотання та продовженні строку 
досудового розслідування і виносить постанову про заборону 
у разі, якщо слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням, 
не доведе наявність підстав, передбачених частиною шостою 
цієї статті, а також якщо досліджені під час вирішення цього 
питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав 
вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка 
дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюва-
ний причетний до цієї події кримінального правопорушення».

Література:
1. Порядок організації роботи прокурорів і слідчих органів про-

куратури у кримінальному провадженні, затверджений наказом 
ГП України від 28.03.2019 р. № 51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0363-19 (дата звернення: 12.02.2020).

2. Словник української мови : в 11 томах. URL: https://www.slovnyk.ua/ 
index.php?swrd=дозвіл  (дата звернення: 02.01.2020).

3. Законодательство Украины. Термин «Заборона». URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/8940:49855 (дата звернення: 
12.02.2020).

4. Кримінальний процесуальний кодекс України / Верховна Рада 
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата 
звернення: 12.02.2020).

5. Тертишник В.М. Наукoвo-практичний кoментар Кримінальнoгo 
прoцесуальнoгo кoдексу України. 12-те вид., дoпoвн. і перерoб. 
Київ : Алерта, 2016. 810 с.



161

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53

Mironenko T. Permits and prohibitions of the 
prosecutor in criminal proceedings

Summary. The article presents an analysis of the prosecutor’s 
activities during criminal proceedings, which includes 
the issuance of permits and prohibitions for investigators 
to conduct procedural actions. Permissive and prohibitive 
activity is the basis of the prosecutor’s supervisory activity 
during pre-trial proceedings on the facts of criminal offenses, 
as well as the basis for maintaining the state prosecution in 
court. The author concretizes the concepts of prosecutorial 
permits and prohibitions, as well as analyzes in what forms 
the prosecutor carries out permits and prohibitions to conduct 
procedural actions. Under the prosecutor’s permission, 
the author means consent to conduct a procedural action during 
the pre-trial investigation. The absence of the prosecutor’s 
permission to conduct procedural actions is a refusal 
and approval and refusal to approve, and is a kind of prohibition 
to conduct an investigative (search) action. By prohibition 
the author understands the impossibility of performing certain 
actions, works, operations established by acts of legislation, 
normative documents or decisions of the relevant managers. 
The prohibition is based on the provisions of the law and prevents 

the commission of actions that could violate current legislation. 
Therefore, through the exercise of the function of supervision, 
the prosecutor has the right to prevent such actions, ie to 
prohibit them due to the provisions established by criminal 
procedure. Any refusal to satisfy the investigator’s request, 
in the author’s opinion, is a ban on conducting (continuation) 
of investigative actions and the decision to do so in response 
to the request is prohibitive.The consent or prohibition 
of the prosecutor may be indicated only if it is not a question 
of the activity of the prosecutor as an investigator, who by his 
powers has the right to control his activity and be responsible 
for it. The prosecutor’s consent to conduct procedural actions 
may be expressed in two forms depending on the method 
of expression: written and oral. The oral form does not entail 
legal consequences for the prosecutor and is advisory in nature. 
Written forms of consent or permission by the prosecutor have 
four main forms: instruction, power of attorney; approval, 
approval, as well as in the form of a resolution. According to 
the author, the ban on conducting procedural actions agreed by 
the prosecutor should be made in the form of a ban decision.

Key words: instruction, state prosecution, petition, 
criminal proceedings, prosecutor, investigator.
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