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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 340.5

Бакаєв Д. І.,
аспірант

Одеського національного університету «Одеська юридична академія»

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

COMPARATIVE LAW IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW

У статті аналізуються проблеми, які підкреслюють необхідність порівняльно-правових досліджень як традиційного на-
пряму наукового аналізу, так і достатньо нового наукового зосередження, що визначається тими складними міжнародно- 
інтеграційними процесами, які відбуваються на сучасному етапі розвитку людства. Звернення до цієї проблематики дає змогу 
встановити, що порівняльне правознавство може використовуватися і як самостійний напрям наукового пізнання, і як кон-
кретний метод здійснення такого дослідження. Багато в чому це залежить від встановлення об’єкта і предмета порівняльного 
правознавства, тому що ті визначення, які наявні на цей час, мають дискусійний характер стосовно такого визначення. Ці за-
гальні визначення мають свої прояви під час проведення досліджень на рівні конкретної галузі права, в нашому випадку – на 
рівні кримінального права. Потрібно підкреслити, що порівняльно-правові дослідження у галузі кримінального права необ-
хідні не тільки для використання на національному рівні. Вони мають свій необхідний вплив на співпрацю України з іншими 
державами, наддержавними установами, громадськими організаціями та іншими структурами у сфері протидії злочинності. 
Порівняльне кримінальне право має такі функції: науково-пізнавальна функція, практико-прикладна функція, інтеграційна 
функція, освітня функція тощо. 

Важливо враховувати, що дослідження, які проводяться в цій галузі права, зазвичай мають загальний характер, однак 
можуть проводитися і для здійснення порівняльно-правового аналізу на рівні окремих видів злочинів. До таких злочинів слід 
віднести і статеві злочини. Їх аналіз показує, що вони, поруч з ознаками, які характерні для всіх злочинів, мають і свої суто 
«оригінальні» характеристики – детермінанти. Причому кожен із вказаних складників має свої відмінності. Наприклад, детер-
мінанти статевих злочинів багато в чому залежать від морального стану в суспільстві, ідеології, яка домінує, певною мірою 
від психологічних ознак, які характеризують суб’єкта відповідних кримінально-заборонених статевих дій. 

Тому при проведенні порівняльно-правових теоретичних досліджень потрібно в загальному плані розуміти і бути готови-
ми пояснити сутність і зміст основних юридичних понять, категорій, інститутів, які характерні для різних правових систем, 
використовувати при цьому наявні методи порівняльного аналізу, застосовувати функції таких досліджень тощо. 

Ключові слова: порівняльне правознавство, порівняльне кримінальне право, завдання внутрішньодержавного криміналь-
ного права і його предмет, предмет порівняльного кримінального права.

В статье анализируются проблемы, которые подчеркивают необходимость сравнительно-правовых исследований как тра-
диционного направления научного анализа, так и достаточно нового научного сосредоточения, которое определяется теми 
сложными международно-интеграционными процессами, которые происходят на современном этапе развития человечества. 
Обращение к этой проблематике позволяет установить, что сравнительное правоведение может использоваться и как самосто-
ятельное направление научного познания, и как конкретный метод осуществления такого исследования. Во многом это зави-
сит от установления объекта и предмета сравнительного правоведения, потому что те определения, которые сейчас существу-
ют, имеют дискуссионный характер по отношению к такому определению. Эти общие определения имеют свои проявления 
при проведении исследования и на уровне конкретной отрасли права и, в нашем случае, – на уровне уголовного права. Нужно 
подчеркнуть, что сравнительно-правовые исследования в области уголовного права необходимы не только для использования 
на национальном уровне. Они имеют свое необходимое воздействие на сотрудничество Украины с другими государствами, 
надгосударственными учреждениями, общественными организациями и другими структурами в сфере противодействия пре-
ступности. Сравнительное уголовное право выполняет такие функции: научно-познавательная, практико-прикладная, инте-
грационная, образовательная и другие.

Важно учитывать, что исследования, проводимые в этой области права, обычно имеют общий характер, но также могут 
проводиться и для осуществления сравнительно-правового анализа на уровне отдельных видов преступлений. К таким пре-
ступлениям следует отнести и половые преступления. Их анализ показывает, что они, помимо признаков, которые характерны 
для всех преступлений, имеют и свои чисто «оригинальные» характеристики – детерминанты. Причем каждая из указанных 
составляющих имеет свои отличия. Например, детерминанты половых преступлений во многом зависят от морального со-
стояния в обществе, доминирующей идеологии, психологических признаков, характеризующих субъекта соответствующих 
уголовно-запрещенных половых действий.

Поэтому при проведении сравнительно-правовых теоретических исследований необходимо в общем плане понимать 
и быть готовыми объяснить сущность и содержание основных юридических понятий, категорий, институтов, характерных 
для различных правовых систем, использовать при этом существующие методы сравнительного анализа, применять функции 
таких исследований и другое.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, сравнительное уголовное право, задачи внутригосударственного уголов-
ного права и его предмет, предмет сравнительного уголовного права.

The article analyzes issues that emphasize the need for comparative legal studies of both the traditional direction of scientific 
analysis and the rather new scientific trend, which is determined by the current complex international integration processesglobally. 
Consideration of that problematicissue allows identifying the ways comparative law can be used in: as an independent direction of sci-
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entific knowledge and as a specific method of research. This largely depends on how an object and a subject of comparative law are de-
fined, as the established definitions are of a controversial nature. These general definitions have their manifestations when conducting 
research at the level of a specific branch of law, in particuler – in the sphere of criminal law. It should be emphasized that comparative 
legal research in the field of criminal law is to be employed not only for the national needs, it as well has the impact on the cooperation 
of Ukraine with other countries, supranational institutions, public organizations and other structures in the field of combating crime. 
Comparative criminal law has its own functions, in particular: scientific-cognitive, practical-applied, integration, educational, etc.

It is important to bear in mind that research conducted in this area of law may be of a general nature, as well as they may be con-
ducted to carry out a comparative legal analysis of certain types of crimes, incleding, for example, sexual offenses. Analysis of that type 
of crimes shows that, along with the features common to all crimes, they have their own  specificfeatures, their own determinants, etc. 
For example, the determinants of sexual crimes largely depend on the moral state in society, ideology, the psychological characteristics 
of the subject of this crime etc.

Therefore, when conducting comparative legal theoretical studies, it is necessary in general terms to understand and be prepared 
to explain the essence and content of the basic legal concepts, categories, institutions, characteristic of different legal systems, to apply 
the existing methods of comparative analysis etc.

Key words: comparative law, comparative criminal law, tasks and subject of domestic criminal law, subject of comparative  
criminal law. 

Порівняльне правознавство (порівняльна компа-
ративістика) завжди було необхідним складником 
наукових досліджень, які виконуються на націо-
нальному та міжнародному рівнях. Але останнім 
часом дослідження цього напряму в правознавстві 
набули додаткової актуальності. Багато в чому це 
пов’язано з тими процесами світової інтеграції, які 
відбуваються сьогодні на міждержавному рівні та 
на рівні самостійних державних утворювань, для 
яких проведення таких досліджень виглядає конче 
необхідним. Але, підкреслюючи необхідність роз-
витку цього напряму досліджень, водночас потрібно 
звернути увагу на те, що певне спрощення підходу 
до проведення таких досліджень не тільки сприяє 
втраті ними необхідної змістовності, а й може прямо 
«погіршити» якість таких досліджень [1]. Саме тому 
при проведенні порівняльно-правових досліджень 
потрібно, на нашу думку, звертати особливу увагу на 
низку важливих положень, які повинні враховуватись 
у будь-якому науковому аналізі такої спрямованості. 

Насамперед варто мати на увазі, що порівняльне 
правознавство може використовуватися у декіль-
кох значеннях. Наприклад, у площині загального 
напряму, загального метода порівняння, що дає 
змогу визначити його порівняльну природу як 
самостійної правової науки – порівняльного пра-
вознавства. Водночас на більш конкретному рівні 
порівняльне правознавство може використовува-
тися більше як конкретний прийом пізнання пра-
вового об’єкта, який може застосовуватися всіма 
галузевими юридичними науками вже «всередині» 
себе, що дозволяє вважати його відповідним мето-
дом порівняння [2, с. 5].

Проводячи такі дослідження, також потрібно 
визначитися з об’єктом порівняльного правознав-
ства. При цьому необхідно відштовхуватися від того 
постулату, що об’єкт науки – це те, на що спрямо-
ване наукове пізнання, а саме якісний певний «зріз» 
об’єктивної реальності, тобто явище, подія, процес 
або фрагмент цієї реальності, а предмет науки – 
це те, що в об’єкті пізнається, підлягає вивченню, 
постійно знаходиться в процесі наукового пізнання, 
а саме – певна цілісна сукупність найбільш істот-
них аспектів, сторін, властивостей і закономірнос-
тей об’єкта, заданих його змістом та специфічним 
ракурсом його розгляду. 

Існують декілька підходів до визначення такого 
об’єкта. З одного боку, об’єкт порівняльного право-
знавства – це правова реальність. Стосовно такого 
визначення можна сказати, що з погляду загального 
підходу об’єкт порівняльного правознавства може 
виступати у вигляді правової реальності. Але водно-
час визнано, що правова реальність виступає загаль-
ним об’єктом усіх правових наук, а не тільки порів-
няльного правознавства. Тому такий підхід, за усієї 
своєї, безумовно, загальної корисності, не дозволяє 
виявити власний об’єкт, так би мовити, безпосередній 
об’єкт (отже, і предмет) порівняльного правознавства, 
його специфіку. З іншого боку, об’єкт порівняльного 
правознавства – це особлива «порівняльно-пра-
вова реальність», тобто і тут категорія «реальність» 
присутня. Але, незважаючи на певні уточнення, 
за такого підходу існує, на нашу думку, певне змі-
шання гносеологічного з онтологічним, адже при-
кметник «порівняльне» походить від поняття «порів-
няння», яке є одним із логічних прийомів пізнання, 
інакше кажучи, поняттям гносеологічного порядку. 

В таких умовах на передній план теоретико-мето-
дологічних пошуків висувається питання про так 
звану «одиницю виміру». Рішення цієї проблеми 
бачиться у виборі об’єктом порівняльного правознав-
ства певного правового інституту. Таким інститутом 
є: «правові традиції», «правова культура», «право-
порядок», «правова система», «юридичний режим» 
і так далі. Із зазначених понять найбільш поширеним 
є поняття «правова система», і це виглядає обґрунто-
ваним, оскільки серед понять, які вище згадувались, 
найбільш формалізованим виглядає саме це поняття. 
Тому об’єктом порівняльного правознавства «зруч-
ніше», на нашу думку, вважати «правову систему», 
причому не тільки якусь одну правову систему, а всі 
правові системи світу, в тому числі національні, 
інтеграційні та міжнародні.

Отже, все вищевикладене дозволяє на загаль-
ному рівні вважати, що об’єктом порівняльного пра-
вознавства як комплексної науки є вираз правової 
реальності, який включає в себе: всі правові системи 
як ціле, окремі правові системи як частини цього 
цілого, а також зону міжсистемних правових зв’язків 
і відносин [3]. 

Водночас кожна правова галузь вже на своєму 
рівні (національному, зарубіжному, наднаціональ-
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ному, інтеграційному) має, поруч із її загальними 
характеристиками, і свої особливості, які багато 
в чому пов’язані з галузевим предметом. Визна-
чення галузевого предмета полягає у встановленні 
кола питань, категорій, інститутів та інших право-
вих явищ, які вона, так би мовити, аналізує. Предмет 
порівняльного правознавства дозволяє отримати від-
повіді на певні питання, зокрема: що воно вивчає як 
навчальна дисципліна і що досліджує як самостійна 
галузь наукових знань?

При цьому необхідно звернути увагу, що триває 
постійна дискусія відносно однозначного визна-
чення предмету порівняльного правознавства. Така 
ж дискусія триває щодо співвідношення такого 
предмета з об’єктом, з методами тощо [4, с. 18]. Так, 
одна група дослідників під предметом порівняль-
ного правознавства розуміє процес порівняльно-
правових досліджень. Інші дослідники предметом 
порівняльного правознавства називають загальні 
закономірності (принципи) виникнення, розвитку 
та функціонування правових систем: вони, скоріше 
за все, не вбачають у порівняльному правознавстві 
самостійної галузі юридичних знань, тому що таке 
окреслення предмета зазначеної дисципліни веде до 
її розуміння тільки як складової частини загальної 
теорії держави і права [5, с. 23]. 

Має свої особливості і кримінальне право, при-
чому як національна галузь права, так і галузь, 
в сфері якої порівняльні правові дослідження вигля-
дають об’єктивно необхідними. З одного боку, цієї 
галузі права притаманні всі ознаки, властиві україн-
ському праву в цілому, а з іншого, вона характери-
зується самостійним змістом, що випливає із специ-
фіки її галузевої приналежності. Кримінальне право 
належить до галузей публічного права.

Загалом на національному рівні предметом 
кримінального права визначається злочин і пока-
рання, які й є центральними інститутами цієї 
галузі права. Аналіз кола відносин, регламентацію 
регулювання яких здійснює кримінальне право, 
дозволяє виділити кілька видів таких суспільних 
відносин. До першого, основного виду слід відне-
сти охоронювані кримінально-правові відносини  
[6, с. 5]. Кримінальне право регламентує регулю-
вання таких суспільних відносин, які виникають 
у зв’язку з вчиненням злочину. Особа, яка вчиняє 
злочин, зобов’язана зазнати несприятливих наслід-
ків, які держава через відповідну діяльність орга-
нів і організацій застосовує до даної особи. Другий 
вид – це суспільні відносини, пов’язані з утриман-
ням осіб від вчинення злочинів за допомогою мож-
ливості застосування покарання та інших заходів 
кримінально-правового характеру, які передбачені 
в кримінально-правових нормах. Кримінально- 
правова заборона накладає на особу не тільки 
певні негативні наслідки, а й обов’язок утриматися 
від  скоєння нового злочину. Третій вид суспільних 
відносин, регламентування яких регулюється кри-
мінально-правовими нормами, надає громадянам 
право на необхідну оборону, крайню необхідність, 
затримання злочинця та інше.

Суспільні відносини, що випливають з кримі-
нально-правової заборони і пов’язані з покаранням 
та із загальним завданням утримання такої особи 
та інших осіб від вчинення злочину, регулюються 
шляхом встановлення такої заборони. Ця заборона 
має встановлюватися за найбільш суспільно небез-
печні діяння. Тому ще в далекій давнині кримінальне 
право визначали як “ultima ratio” (останній засіб) 
у протидії тим негативним явищам, які відбуваються 
в суспільстві. У зв’язку з цим державі ніколи не 
слід відразу застосовувати можливості криміналь-
ного права, вважаючи його єдиним засобом протидії 
негативним явищам. Такий засіб повинен застосову-
ватись тільки до тих суспільно небезпечних діянь, 
регламентацію регулювання яких неможливо здій-
сніти засобами інших галузей права чи будь-якими 
іншими засобами державного впливу. Все це під-
креслює необхідність обґрунтованого, дозованого 
і ретельно продуманого застосування кримінально-
правових заходів [7, с. 9–11].

Завдання кримінального права сформульовані 
безпосередньо в кримінальному законі. У ч. 1 ст. 1 
Кримінального кодексу України закріплено, що 
основним своїм завданням воно має правову регла-
ментацію правового забезпечення охорони прав і 
свобод людини і громадянина, власності, громад-
ського порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного ладу України від злочинних пося-
гань, забезпечення миру і безпеки, а також поперед-
ження злочинності. Таке формулювання є досить 
традиційним для українського кримінального права 
кінця ХХ – початку ХХI століття.

Однак і це слід підкреслити спеціально, почи-
наючи з 90-х років минулого століття, з моменту 
початку побудови української самостійної держав-
ності, «взаємини» національного кримінального 
права з міжнародно-правовими положеннями набу-
вають більш розвинутого значення. Отже, інтеграція 
до положень зарубіжних країн, взаємодія з положен-
нями міжнародного кримінального права стають все 
більш і більш предметними [8].

Все це своєю чергою вимагає обов’язкового 
звернення до використання порівняльного методу, 
до більш широкого залучення у теоретико-при-
кладні дослідження порівняльного правознавства, 
яке в даному випадку слід визначити як порівняльне 
кримінальне право. У будь-якому разі, вплив без-
посередньої правової інтеграції має свій реальний 
вплив на кримінальне право України [9]. 

Багато в чому, якщо казати більш предметно, це 
пов’язано з тим, що сучасна злочинність не тільки 
значним чином впливає на добробут окремих країн, 
але і суттєво впливає на нормальний розвиток між-
народних відносин в цілому. Зараз вже можливо 
стверджувати, що стає дедалі менше злочинів, 
які раніше традиційно було віднесено до злочинів, 
які можуть вчинятися тільки в середині конкретної 
країни: все більше такі діяння «виходять» на міжна-
родний рівень. Співробітництво держав у протидії 
злочинності стає необхідною умовою для подальшої 
життєдіяльності світової спільноти [10, с. 7]. 
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Отже, порівняльне кримінальне право, незалежно 
від спрямованості конкретного дослідження, вклю-
чає в себе три основні блоки: теорію і методологію 
порівняльного кримінального права; кримінальне 
право зарубіжних держав;  порівняльний аналіз 
основних інститутів кримінального права [11]. 

Характеризуючи ці блоки, зазначають, що порів-
няльне кримінальне право являє собою науковий 
напрям, в рамках якого шляхом застосування порів-
няльно-правового методу досліджується загальне 
і особливе, типове і відмінне та інші положення 
кримінально-правової дійсності. Цей метод надає 
можливість дослідити: кримінально-правові сис-
теми різних держав, вплив міжнародного права на 
національні правові системи, кримінальну політику, 
кримінальне законодавство, судову практику, кри-
мінально-правові доктрини, а також інші предмети 
порівняння, взяті в історичній ретроспективі та 
з урахуванням їх сучасного стану. Такі дослідження 
проводяться для того, щоб, вивчивши зарубіжний 
досвід, виявити, а потім, з урахуванням національних 
правових традицій, запозичити кращі кримінально-
правові моделі (в повному обсязі або частково), які 
регламентують регулювання суспільних відносин. 
Тому завдання порівняльного кримінального права, 
на відміну від національного кримінального права, 
полягає насамперед у дослідженні зарубіжного і між-
народного кримінального законодавства, у вивченні 
специфіки кримінально-правових доктрин, в аналізі 
особливостей зарубіжної судової практики тощо для 
можливого (за умови дотримання необхідних умов) 
їх застосування на національному рівні.

З вищевказаними блоками тісно пов’язані функції 
порівняльного кримінального права, яких є декілька. 
Почнемо з науково-пізнавальної функції. Суть даної 
функції полягає в академічному використанні порів-
няльно-правового методу як ефективного способу 
наукового пізнання кримінального права. За допо-
могою цього методу пізнаються основні закономір-
ності кримінальної правової дійсності, еволюція 
зарубіжних і вітчизняних теорій про злочин і пока-
рання, особливості розвитку кримінальних правових 
систем різних країн світу, причини змін, які з  різ-
ною мірою «швидкості» відбуваються у чинному 
закордонному і міжнародному кримінальному зако-
нодавстві. Найбільш яскраво науково-пізнавальна 
функція порівняльного кримінального права вияв-
ляється під час проведення відповідних теоретичних 
досліджень, в тому числі при підготовці монографій,  
дисертацій тощо.

Практико-прикладна функція. Суть даної функ-
ції полягає в практичному використанні порів-
няльно-правового методу. Його застосування на 
практиці здійснюється за двома основними напря-
мами – у сфері правотворчості і правозастосування. 
В процесі правотворчості порівняльне правознав-
ство переважно використовується для вирішення 
питання про необхідність запозичення (рецепції) 
конкретного зарубіжного досвіду (в доктринальній, 
законодавчій або правозастосовній сфері), у нашому 
випадку – у сфері протидії злочинності. У правозас-

тосовній практиці порівняльне кримінальне право 
використовується, наприклад, фахівцем для підго-
товки висновку про зміст норми зарубіжного кримі-
нального права за необхідності застосування її поло-
жень на національному рівні; досудовим і судовим 
слідством – для якісної правової оцінки та, за необ-
хідності, обґрунтованого притягнення особи до кри-
мінальної відповідальності тощо.

Наступна – інтеграційна функція, яка також може 
накладатися на порівняльне кримінальне право 
в процесі глобалізації. Вона полягає у необхідності 
ведення всіма державами скоординованої боротьби 
зі злочинністю, зі схожими видами злочинної пове-
дінки на єдиній правовій основі. 

Функції, які вищи розкривались, якщо їх аналізу-
вати окремо або в сукупності, породжують питання 
про необхідність проведення уніфікації і гармоніза-
ції кримінального законодавства. Цілком очевидно, 
що в даній сфері необхідно не тільки прийняття 
міжнародно-правових актів кримінально-правового 
характеру, а й можлива розробка модельних кодек-
сів, які можуть мати єдині та взаємопогодженні 
(для більш менш загальної групи держав) стан-
дарти криміналізації і пеналізації злочинних діянь, 
застосування інших кримінально-правових заходів, 
питання звільнення від кримінальної відповідаль-
ності та покарання.

Кажучи про функції, слід обов’язково згадати і 
про освітянську функцію. Порівняльне кримінальне 
право є найважливішою навчальною дисципліною, 
яка формує правильний професійний юридичний 
світогляд. Багато в чому саме освітянська функція 
повинна формувати шанобливе ставлення до іно-
земної правової культури, іноземного знання і розу-
міння зарубіжного права і вміння зіставити його 
з національним правом, а також оволодіння компе-
тенціями, що дозволяють вигравати процеси в іно-
земних юрисдикціях, що й складає необхідні умови 
отримання високого рівня професійної кваліфікації 
сучасного юриста. Все це багато в чому стає доступ-
ним в результаті сумлінного вивчення курсу порів-
няльного правознавства.

Потрібно підкреслити, що порівняльно-правові 
дослідження в галузі кримінального права є необ-
хідними не тільки для використання їхніх результа-
тів на національному рівні. Результати таких дослі-
джень мають свій необхідний вплив і на співпрацю 
України з іншими державами, міжнародними струк-
турами в плані протидії злочинності [13].

Такі дослідження потрібно проводити не тільки 
на загальному рівні. Їх необхідно проводити і на 
рівні окремих видів злочинів і починати з найбільш 
суспільно небезпечних. Криміногенне становище, 
яке існує в кожній країні, в тому числі і в Україні, 
певною мірою відображає внутрішні проблеми, які 
існують в суспільстві і які мають свій, так би мовити, 
«вираз» у суспільно небезпечних вчинках. Якщо такі 
злочини є схожими для багатьох країн, то це свід-
чить і про схожість наявних у них складних соці-
альних проблем. До таких суспільно небезпечних 
діянь потрібно віднести групу статевих злочинів. 
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Слід відзначити, що деякі процеси останніх років, 
навіть негативні, певною мірою стримують зрос-
тання кількості «традиційних» статевих злочинів, 
але, по-перше, таке становище неможливо назвати 
благополучним, а, по-друге, все частіше з’являються 
нові види статевих злочинів, що підкреслює необ-
хідність реальної уваги до аналізу цих суспільно 
небезпечних діянь. До цього потрібно додати, що 
через зрозумілі причини статеві злочини постійно 
входять до так званої групи латентних злочинів, що 
свідчить про відносно умовні статистичні показники 
цих суспільно небезпечних діянь, що додатково під-
креслює важливість звернення до них з боку юри-
дичного середовища.

Питання кримінальної відповідальності за ста-
теві злочини висвітлювали такі українські науковці, 
як Ю.В. Александров, М.І. Бажанов, Л.В. Дорош, 
Т.Д. Лисько, П.С. Матишевський, В.О. Навроцький, 
В.В. Сташис, Є.В.Фесенко, С.Д. Шапченко та інші, 
але проблем з їх дослідженням не стає менше, що 
потребує продовження проведення наукового аналізу. 

При цьому, на нашу думку, є необхідним саме 
на порівняльно-правовому рівні дослідити низку 
складних питань, які мають сприяти вирішенню 
низки завдань. Це, наприклад, дослідження сучас-

них понять зґвалтування, інших суспільно небез-
печних дій сексуального характеру, їх об’єктивних 
і суб’єктивних ознак. Далі необхідно надати порів-
няльну характеристику кваліфікованих ознак скла-
дів таких злочинів. Потрібно встановити види 
покарання, які застосовуються у зарубіжних кра-
їнах за такі злочини. Також необхідно спробувати 
встановити, чи є в цих країнах встановлені законо-
давчі умови щодо звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності при вчиненні таких злочинів. 
Перелік таких питань можливо розширити, але 
важливою виглядає необхідність проведення науко-
вого дослідження саме на такому порівняльно-пра-
вовому рівні. 

Підсумовуючи, зазначимо, що застосування 
під час теоретичних досліджень та використання 
на практиці основних правових і кримінально-пра-
вових понять українського, зарубіжного і міжна-
родного права дає змогу не тільки більш якісно їх 
розуміти, а й бути належним чином готовим пояс-
нити сутність і зміст основних юридичних понять, 
категорій, інститутів, які використовуються на рівні 
зарубіжного та міжнародного кримінального права, 
що ще раз принципово підкреслює необхідність про-
ведення порівняльно-правових досліджень.
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У статті дається історико-правова характеристика літописам ХІ–XV століть як писемним наративним джерелам, які вмі-
щують у собі інформацію про міське самоврядування Русі. Установлено, що князівські літописні зводи, будучи особливими 
історичними творами, описують конструкцію та компетенцію самоврядної вічової організації стародавніх вітчизняних міст 
періоду середньовіччя.

Ключові слова: історичні джерела, міське самоврядування, літописи, віче, міста, повноваження, громада.

В статье дается историко-правовая характеристика летописям ХІІ–XV веков как письменным наративным источникам, 
которые содержат в себе информацию о городском самоуправлении Руси. Установлено, что княжеские летописные своды, 
будучи особыми историческими произведениями, описывают конструкцию и компетенцию самоуправляющейся вечевой ор-
ганизации древних отечественных городов периода средневековья.

Ключевые слова: исторические источники, городское самоуправление, летописи, вече, города, полномочия, общество.

The article gives a historical and legal characterization of the chronicles of the XI–XV centuries as written narrative sources con-
taining information about the city self-government of Rus. It is established that the princely chronicles, being special historical works, 
describe the design and competence of the self-governing veche organization of ancient domestic cities of the Middle Ages.

Key words: historical sources, city self-government, chronicles, veche, cities, authorities, community.

Активізація процесу збільшення соціально-полі-
тичної ролі міст у суспільстві як центрів економіч-
ного та культурного життя з початку ХХІ століття 
як по всій Європі, так і в Україні, знаходить своє 
закріплення в нових міжнародних і національних 
нормативних актах, які є юридичною основою мо-
дерних реформ місцевого самоврядування, особливо 
у східноєвропейських державах. Під час підготовки 
сучасних перебудовчих законопроектів місцевого 
самоврядування взагалі та міського зокрема рефор-
матори повинні усвідомлювати, що насамперед по-
трібно враховувати національні традиції народів 
кожної з держав. Тільки тоді нові закони мають шанс 
природно закріпитися в суспільстві та впливати на 
впорядкування міських громадських відносин. Без-
умовно, витоки правових традицій громадського са-
моврядування українських міст мають більш ніж ти-
сячолітню історію, що бере свій початок від вічового 
міського устрою, який виразно відображений пере-
дусім у давніх вітчизняних літописних пам’ятках 
ХІ–XV століть. 

Новизна обраної теми аргументується тим, що 
хоча останнім часом окремі дослідження, пов’язані 
з характеристикою організації середньовічного цен-
трального та місцевого управління Русі (Руської зем-
лі) на основі цілого комплексу історичних джерел, 
проводили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
І. Бойко, П. Гураль, В. Заруба, В. Козюба, М. Кот-
ляр, П. Лукін, І. Минникес, В. Нестерович, О. Но-
викова, І. Терлюк, О. Толочко, С. Фоллін, В. Фран-
чук, О. Хомко, О. Шодра, О. Штанько й інші, однак 
в історико-правовому аспекті атестація літописних 
творів ХІ–ХV століть як носіїв історичної інформа-

ції про міське самоврядування давньоруських міст 
спеціально не проводилася.

Метою статті є об’єктивний історико-правовий 
аналіз циклу літописів ХІ–ХV століть як сукупного 
джерела пізнання міського самоврядування давніх 
вітчизняних міст Руської землі та виявлення у зміс-
ті літописних зводів достовірних оповідей про осо-
бливості функціонування міської вічової організації 
середньовічної доби.

Атрибути правової системи Русі визначаються 
науковцями з правових пам’яток і писемних історич-
них творів, найавторитетнішими з яких є вітчизняні 
літописи, зарубіжні аннали й хроніки та мемуари чу-
жоземців, які в період високого середньовіччя відвід-
ували давньоруські землі та міста. Якщо про станов-
лення цивільного, кримінального, процесуального 
й інших галузей українського права (у сучасному ро-
зумінні) ІХ – початку XIV століть здебільшого мож-
на мати уяву з таких правових пам’яток, як Руська 
правда, церковні устави, судні грамоти, рециптовані 
збірники візантійського права (Номоканон, Еклога, 
Прохірон, Закон судний людям, Книга Законія), так 
звані русько-німецькі договори ХІІІ–ХІV століть 
тощо, то джерельною основою пізнання суспільного 
устрою, державного ладу, судоустрою та сільського 
й міського громадського самоврядування Русі, без-
умовно, є літописні зводи (зведення). Поняття «літо-
пис» (корінь якого «літа» – період часу в кілька ро-
ків; роки) має стародавнє походження. Як зазначено 
в тлумачному словнику, літопис – це хронологічно 
послідовний запис історичних подій, зроблений їх 
сучасником, або послідовний запис будь-яких подій; 
історія чогось, літописець в Русі – той, хто писав лі-
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топис [1, с. 451]. Літописи займають унікальне ста-
новище в дослідженні історії держави та права Русі 
взагалі і їх окремих інститутів, оскільки в аспекті 
української історіографії літописи – це історично- 
художні твори, а з позицій джерелознавства вони на-
лежать до оповідних (наративних) історичних дже-
рел. Тому в історико-правових роботах, зважаючи 
на задану тему, літописам можна давати характерис-
тику або під час висвітлення історіографії з тої чи 
іншої проблеми, або в переліку історичних джерел. 
У цій статті ми відносимо літописи XI–XV ст. саме 
до своєрідної групи джерел пізнання міського само-
врядування, ураховуючи при цьому їх особливий 
творчий і літературний зміст.

Літописання в Руській землі не було якимось 
виключно вітчизняним феноменом. Як зазначає 
Н. Дейвіс, середньовічна історіографія зостається 
цариною хроністів і літописців – чоловіків, пере-
важно ченців, що прагнули занотувати події минув-
шини, але не пояснювали їх. Цей автор указує, що 
корпус середньовічних хронік містить кілька сотень 
великих праць, деякі з яких, наприклад «Англосак-
сонська хроніка» в Англії або Несторова «Повість 
минулих літ» із Києва (ХІ ст.), написані живими 
розмовними мовами, так само, як і низка видатних 
французьких хронік, у яких хроністи відображали 
або церковні погляди на події, або погляди того чи 
іншого володаря [2, с. 456]. Сучасне історичне дже-
релознавство відносить літописи до основних дже-
рел найдавнішої та середньовічної історії України як 
один із різновидів наративних джерел у вигляді опо-
відей, у яких події викладаються здебільшого за хро-
нологією [3, с. 348], хоча іноді в літописах є відступи 
від хронологічного порядку для пояснення природи 
тих чи інших подій.

Наукове дослідження вітчизняних літописних 
зводів середньовіччя розпочинається з 1830 р. і про-
довжується досі не тільки науковими установами 
України, але й закордоном. Рукописні літописні тек-
сти вчені поділяють на списки, комплекси та редак-
ції. Усього науковцями досліджено й оприлюднено 
близько 200 списків літописів, значна кількість яких 
опублікована у збірці «Повне зібрання руських літо-
писів» під умовними назвами Лаврентіївський (Т. 1), 
Іпатіївський (Т. 2), Новгородський (Т. 3–4), Псков-
ський і Софійський (Т. 5-8), Никонівський (Т. 9–14), 
Львівський (Т. 20), Никанорівський (Т. 27), Радзіві-
лівський (Т. 38) тощо, усього в 43-х томах [4]. Крім 
того, деякі тексти літописів опубліковані в окремих 
книгах. У 1989 р. у м. Києві був виданий перекла-
дений українською мовою «Літопис руський» (Іпа-
тіївський список «Літопису руського» приблизно 
1425 р.), який складається з «Повісті минулих літ», 
Київського літопису та Галицько-Волинського літо-
пису [5, с. VI].

Як правило, дослідники розрізняють два періо-
ди літописання у східних слов’ян, а саме до й після 
XVI століття, оскільки дійшли висновку, що почи-
наючи з XVI ст. літописання як особливий жанр іс-
торичної оповіді згасає, а йому на зміну приходять 
інші види історичної оповіді: хронографи, синопси-

си тощо [6, с. 238]. Ми підтримуємо цю періодиза-
цію та визначаємо хронологічними рамками своєї 
роботи саме ХІ–XV століття.

Крім того, слід зазначити, що українські вчені 
виділяють особливу категорію історичних творів, 
так званих «козацьких літописів» другої половини 
XVII–XVIII століть, які називають так не за їх вну-
трішньою структурою, а щоб показати нерозривний 
традиційний зв’язок із давньоруським літописанням.

Автор погоджується з Д. Дорошенком, який вва-
жає, що Найдавнішим (Початковим, Начальним, 
Нестеровим) літописом зветься компіляція, що зро-
блена в Києві на початку XI ст. В особливій, від-
окремленій формі цей літопис входить до складу 
літописних збірників пізнішого часу, що дійшли до 
нас у двох варіантах: 1) Південна, у Волинському 
Збірнику, закінченому в кінці XIII ст.; 2) Північна 
в Суздальськім збірнику, закінченому на початку 
XVI ст. До найстарших списків першого варіанта 
відносяться такі: а) Іпатіївська (знайдена в Іпатіїв-
ському монастирі коло Костроми на Ростово-Суз-
дальській Русі) близько 1425 р; б) Хлєбніковський 
(галицького походження), списаний в XVI ст., що 
має декілька копій. Найстарші списки другого варі-
анта: а) Лаврентіївський (за іменем ченця Лаврентія 
в Суздалі), близько 1377 р; б) Радзівілівський, або 
Кенігсбергський, XV ст.; в) Троїцький, XV ст. (зго-
рів у 1812 p., залишивши тільки копії) [7, с. 7]. Ми 
приєднуємося до тих науковців, що вважають най-
давніші літописи більш достовірними в описі по-
дій, ніж ті, що переказували факти минулої історії 
пізніше. Основу вказаних вище літописних зводів 
(Лаврентіївського, Іпатіївського, Новгородського, 
Радзівілівського тощо), написаних як у Південно- 
Західній, так і в Північно-Східній Русі, становить іс-
торичний твір початку ХІІ ст. (1110–1112 рр.) «По-
вість минулих років», укладачем якого літератур-
на традиція (свідчення Полікарпа в Печерському 
патерику й ін.) та свідчення деяких списків (напр. 
Хлебніківського) пов’язує з ім’ям печерського ченця 
Нестора [8, с. 362]. О. Шахматов указує ще на дві 
редакції «Повісті минулих років»: перша, за автор-
ством ігумена Сильвестра, 1116 року [9, с. ІІ]; друга, 
видана при дворі великого князя Володимира Моно-
маха в Києві у 1118 році [9, с. ІІІ]. Нестор, упорядко-
вуючи свій твір, поклав в його основу Найдавніший 
Київський літопис ХІ ст. Іншими джерелами «Повісті 
минулих років», які використав Нестор-літописець, 
О. Шахматов вважає численні запозичення з грець-
кої хроніки Георгія Амартола та його продовжувачів; 
тексти чотирьох договорів руських князів із греками; 
положення філософського характеру тощо [10, с. 36]. 
Крім того, із тексту «Повісті минулих років» видно, 
що Нестором і наступними авторами широко ви-
користовувалися усні народні перекази, місцеві ле-
генди та стародавні міфи інших народів. Найбільш 
цінними оповідями літописців були ті, очевидцями 
подій яких вони були самі.

Як уже було частково зазначено, літописи  
ХІ–XV століть уміщують у собі інформацію про по-
ходження й розселення східних слов’ян, утворення 
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Київської держави, політичні й династичні події про-
тягом усієї історії Русі, правові відносини між окре-
мими верствами населення, організацію державної 
влади та різноманітні відомості про засади міського 
права й самоврядування в стародавніх українських 
містах періоду раннього та високого середньовіччя. 
На той час зміст міського права, на думку В. Попка,  
становили норми, що регулювали відносини між 
мешканцями міста, упорядковували організацію 
міського життя, яке здійснювалося за принципом са-
моуправління, визначали права, свободи й обов’язки 
громадян [11, с. 42]. Під міським самоврядуванням 
давніх українських міст Русі за княжої доби кінця 
IX – початку XIV століть слід розуміти закріплене 
правовими звичаями та санкціоноване великокня-
жою владою право та змогу міських громад само-
стійно розв’язувати велике коло питань, що входять 
до їхніх визначених повноважень за допомогою сво-
їх представницьких самоврядних органів. 

Початок розвитку вітчизняного міського само-
врядування належить до часів середини І тисячо-
ліття нашої ери в таких стародавніх містах, як Київ, 
Луцьк, Іскоростень, Чернігів, Ладога, Волинськ 
тощо, які були духовними й адміністративними цен-
трами східнослов’янських племінних союзів. Але 
оформлення руських міст у вигляді торгово-ремісни-
чих центрів припадає на визначену епоху Х–ХІІ сто-
літь [12, с. 435]. Потрібно відзначити, що завдяки 
східнослов’янським літописам ХІ–XV ст. до широ-
кого кола науковців донесені письмові відомості про 
час походження (або перша згадку), кількість і на-
зви давньоруських міст за визначеними періодами. 
Так, М. Тихомиров у праці «Давньоруські міста» на 
основі описів переважно з Іпатіївського, Лавренті-
ївського та Новгородського літописів особисто під-
рахував більш-менш очевидну кількість стародав-
ніх міст Русі: у ІХ–Х ст. налічується взагалі 25 міст 
[12, с. 15]; у ХІ ст. виникає ще 64 нових міста, а за-
гальна кількість міст у цей період із більш ранніми 
доходить до 89 [12, с. 36]; у ХІІ ст. з’являються назви 
ще 135 міст, а разом наприкінці століття отримує-
мо в Русі 224 міста [12, с. 39]; у ХІІІ ст. (до 1237 р.) 
кількість нових міст – 47, а разом із тими, що були 
згадані на кінець ХІІ ст., – 271 місто [12, с. 42].  
Ми погоджуємося з таким підрахунком тому, що він 
здебільшого підтверджується також науковими архе-
ологічними даними. 

У літописах уперше згадуються назви давніх 
українських міст під такими датами: Любеч, 882 р.: 
«…звідтіля поїхав вниз і взяв Любеч и посадив мужі 
свої» [13, с. 23]; Переяслав і Чернігів, 907 р.: «…і по-
тім давати угдади (авт. викуп, контрибуція) на Русь-
кі гради, перше на Київ та на Чернігів і на Пере-
яслав» [13, с. 31]; Вишгород, 946 р.: «…а третя 
Вишгороду до Ольги бо був Вишгород град Ольгин» 
[13, с. 60]; Іскоростень, 946 р.: «Ольга спрямувала 
з сином своїм на Іскоростень град» [13, с. 58]; Луцьк, 
1086 р.: «Ярополк залишивши матір свою та дружи-
ну в Луцьку побіг до ляхів» [13, с. 205]; Теребовль, 
1097 р.: «…іншим роздав Всеволод міста: Давиду – 
Володимир, Перемишль – Володимиру, Теребовль – 

Василькові» [14, с. 231]; Дубно, 1100 р.: «… Ду-
бен (Дубно) і Черторийськ то тобі дає Святополк» 
[14, с. 249]; Канів, 1149 р.: «Юрій (давньослов. Гюр-
гі) старшого сина свого Ростислава посадив у Пере-
яславі, Андрія у Вишгороді, Борислава у Білгороді, 
а Гліба у Каневі…» [14, с. 384]; Корсунь, 1169 р.: 
«… а інші пішли по другій стороні Дніпра до Ки-
єва і стали біля Корсуня» [13, с. 357]; Чорнобиль, 
1193 р.: «Ростислав Рюрикович полюбив промови 
їх, здумав з ними і поїхав з ловів від Чорнобиля до 
Торчевська» [14, с. 667]; Збараж, 1211 р.: «…Лесько, 
не змігши взяти Галича, пішов воювати біля Тере-
бовлї і біля Моклекова і Збаража» [14, с. 730]; Кре-
менець, 1226 р.: «… і прийшов до Кремінця і бився 
під Кремінцем і багато угрів побили й поранили» 
[14, с. 749] тощо. Як видно, більшість наведених іс-
торичних фактів, де вперше згадуються назви давніх 
українських міст, пов’язані не з їх господарством, 
а з князівськими справами (битвами, угодами, динас-
тичними спорами, усобицями тощо), що ще раз під-
тверджує князівський замовний характер літописів. 
Звісно, перші літописні згадки про вказані вище міс-
та не мають стосуються фактичного часу заснування 
цих міських поселень, які виникали раніше з різ-
них економічних, політичних і соціальних причин. 
Походження кожного зі стародавніх вітчизняних 
міст – це його особиста драматична історія. Спіль-
ною рисою з Європою було зростання сільськогос-
подарського виробництва та чисельності сільського 
населення, а особливістю тільки східнослов’янських 
земель були перманентні військові напади кочових 
народів, від яких можна було захиститися пере-
важно за міськими укріпленнями. Середньовічні 
східнослов’янські міста виникали на місці старо-
давніх родоплемінних міських центрів унаслідок їх 
розширення (Київ, Чернігів, Іскоростень), але дале-
ко не всіх; навколо фортець – князівських городищ 
(Юр’єв, Корсунь); у місцях перехрещення торгових 
шляхів і переправ як ремісничо-торговельних осе-
редків, які вже самі піклувалися про свою оборону 
та призивали для свого захисту князівські дружини 
(Новгород, Псков). Деякі науковці пов’язують ви-
никнення міст із розвитком класових феодальних 
відносин; так, М. Брайчевський зазначає, що виник-
нення міст – центрів ремесла й торгівлі – процес, 
який починається ще в антський час, коли ремесло 
відокремлюється від землеробства, створюється 
внутрішній ринок, далі – з формуванням класового 
суспільства й появою міст-замків ремісниче й тор-
гове населення, пов’язане у своїй господарській ді-
яльності з найбільш легко відчужуваною формою 
власності, починало зосереджуватися біля стін фор-
тець, що забезпечували йому захист у разі ворожої 
навали [15, с. 33]. На підтвердження вищевказаного 
ми підтримуємо висновок П. Гураля, який, конкрет-
но порівнюючи два типи міських поселень, указує, 
що в кінці Х – на початку ХІ ст. на зміну племінному 
центру Волині прийшов Володимир – майбутнє сто-
личне місто Волинської землі, яке об’єднало навко-
ло себе значну за розмірами територію, тобто пер-
ше місто було породжене родоплемінною епохою, 
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друге було наслідком утвердження територіальних 
зв’язків, що витісняли зв’язки родинні [16, с. 59].

Із прискоренням економічного розвитку та зрос-
танням кількості населення міст формується осо-
блива міська громада, зі своїми правами на основі 
місцевого звичаєвого права та своїми соціальними 
інтересами, дещо відмінними від князівських. Саме 
літописи ХІ–XV ст. мають описи особливостей 
функціонування міських громад, які літописці про-
зивали «Люди» [14, с. 180], «Горожани» [13, с. 268], 
членів міських громад іменували за назвою міст 
(«Кияне» [14, с. 349], «Новгородці» [14, с. 301], «Га-
личани» [14, с. 665], «Муроми» [14, с. 230], «Володи-
мирці» [14, с. 600], «Смолняни» [13, с. 404], «Черні-
говці» [13, с. 306], «Полчани» [14, с. 496], «Лучани» 
[13, с. 205], «Путівлечі» [14, с. 333], «Переяславці» 
[13, с. 231] тощо). Загальновизнано, що реалізо-
вували свої інтереси міські громади вітчизняних 
східнослов’янських міст через особливий колектив-
ний орган – віче, яке прийнято вважати за народні 
збори для вирішення суспільних питань [1, с. 153]. 
Перші літописні відомості про віче як народні збо-
ри міст трапляються з кінця Х ст. Так, під 997 ро-
ком в Іпатіївському літопису записано, що громада  
м. Білгорода збиралася для вирішення питання про 
оборону міста від печенігів: «…і сотворили віче 
в граді і рішали чи хочем померти від голоду бо від 
князя допомоги немає» [14, с. 112]. Друге повідо-
млення про віче маємо під 1068 р., коли київська 
громада готувалася до відбиття нападу половців: 
«… сотворивши віче на торговищі та рішали…» 
[14, с. 161]. Третій опис віча зафіксований у Лаврен-
тіївському літопису під 1097 р. і пов’язаний із поді-
єю, коли володимирська міська громада розглядала 
пропозицію послів від князів Володара та Василька 
про видачу містом його ворогів: «…горожани про це 
почувши зізвали віче і вирішили Давидових мужів 
видати, щоб не битися за них...» [13, с. 268]. Нада-
лі за роками віче як термін у всіх літописних зводах 
трапляється хоча й не часто, але періодично. Ми по-
годжуємося з висновком В. Сергєєвич про те, що 
відсутність прямого свідчення літопису про вічові 
збори у відомому місті й у відомий час при вказа-
ній уже неповноті джерел такого роду ніяк не може 
слугувати доказом існування в цьому місті іншого 
порядку речей [17, с. 19]. На наш погляд, літописці 
вважали вічові збори за відоме та загальнозрозуміле 
явище, тому, коли писали про рішення міської гро-
мади, вважали це за функцію віче без застосування 
самої його назви.

Конструкція вічової організації вимальовується 
в літописах не з одного якогось прикладу, а з бага-
тьох описів. Згідно з літописними зводами, за правом 
осілості у вічових зборах мали право брати участь: 
по-перше, усі особисто вільні дорослі за віком пра-
цездатні чоловіки як мешканці міста; по-друге, до-
могосподарі навколишньої міської волості; по-третє, 
служиві люди приміських оборонних фортець. На-
родні збори могли бути суто міськими чи загальними 
за участю мешканців волостей. Наприклад, літопи-
сець під 1187 р. указує, кого закликав князь Ярослав 

Володимирович на збори до м. Галича, щоб оголоси-
ти свій заповіт: «…і зізвав мужів своїх і всю галиць-
ку землю позвав і збори всі і монастирі і жебраків 
і сильних і негідних» [14, с. 656]. Не брали участі на 
віче дорослі сини, що проживали разом із батьками, 
які приймали рішення за них. Так, за Іпатіївським 
літописом 1147 р., кияни, вислухавши посла князя 
Ізяслава на віче з пропозицією про військовий похід, 
заявили так: «Ідемо за тобою з дітьми як ти хочеш» 
[14, с. 349]. Відомості про участь удів-господарок 
у літописах немає, швидше за все, на зборах їх пред-
ставляли родичі померлого чоловіка. За становим 
положенням окремих верств населення віче було ор-
ганом міських верхів (купців, власників майстерень 
і промислів, лихварів тощо) і міських низів (реміс-
ників, роздрібних торговців, селян-городників, що 
проживали в межах міста, тощо). Щодо кількісного 
складу народних зборів, то це залежало від загаль-
ної чисельності всього населення міст, яке колива-
лося від 50 тисяч (Київ, Новгород) до 1000 жителів  
(Берестя, Путивль, Кремінець, Канів тощо), тобто 
складалося від декількох тисяч до кількох сотень 
громадян. Брати участь у народних зборах було пра-
вом, а не обов’язком мешканців міст, адже на віче 
вони насамперед відстоювали свої особисті інтереси 
у вирішенні доленосних питань, які стосувалися всі-
єї міської громади. Саме в цьому проявлявся того-
часний природний демократизм вічових зборів, який 
імпонував літописцям і був зафіксований у літопис-
них зводах.

Віче проходило, як правило, біля міських княжих 
дитинців, на торгових площах і соборних дворах, 
у подвір’ї митрополита чи владики тощо. У Києві 
літописи згадують чотири місця вічових зборів: на 
Торговищі, на дворі Софійського храму, на Ярос-
лавовому дворі та біля Турової божниці [17, с. 59].  
Ініціаторами скликання віче здебільшого могли бути 
князі, церковники, тисяцькі міст, представники місь-
ких верхів. Учасники народних зборів розташовува-
лися під час вирішення питань як сидячи, так і стоячи 
чи верхи, зі зброєю чи без неї. Так, віче 1147 р. у Ки-
єві, скликане митрополитом Климом і тисяцьким Ла-
зарем, почалося так: «Кияни всі зійшлися від мала до 
велика до святої Софії на двір і встали на віче перед 
послом Ізяслава…» [14, с. 348]. Право брати участь 
в обговоренні мали всі присутні (церковники, світ-
ська знать, дружинники), але за остаточне рішення 
голосували тільки громадяни міста, що також було 
обов’язковим для всіх передмість. Саме це записав 
літописець під 1176 р.: «Новгородці спочатку і Кияни 
і Полочани і всі волості як додому на віче сходяться. 
Про що старші вирішають на те пригороди стануть» 
[13, с. 377]. Тут якраз під «старшими» літописець 
має на увазі міську громаду старшого міста. У літо-
писах немає згадок про періодичність проведення 
вічових зборів і час їх тривалості, адже вони збира-
лися, як правило, за крайньою необхідністю й про-
ходили безперервно до вирішення питань по суті.

Літописи зберігають відомості, що рішення на 
вічових зборах приймалися одноголосно, але іноді 
після запеклих спорів, які переходили в бійки, щоб 
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переконати один одного у своїй правоті та прийти 
до єдиного рішення, тобто до єдності. Пояснюючи 
поняття тогочасної вічової єдності, В. Сергєєвич за-
значає, що єдність була найулюбленішою формою 
вічових порядків, під якою повинна розумітися не 
стільки буквальна згода всіх без винятку, скільки 
згода такої переважної більшості, яка була достатньо 
сильною, щоб привести своє рішення до виконання 
без активної протидії з боку меншості [17, с. 55]. 
У літописах також є згадки про таємні народні збори, 
за ініціативою самої громади. Наприклад, у 1169 р. 
літописець, указавши, що новгородці незадоволе-
ні правлінням князя, записав таке: «…почали віча 
діяти в тайні по дворам на князя свого Святослава 
Ярославича. І прийшли на Городище приятелі його 
оповідати: «Князю, діють люди віче в ночі і хочуть 
тебе схопити…» [14, с. 537]. Ми вважаємо, що ухи-
ляння від вирішення життєво важливих питань засу-
джувалося народною мораллю та міським звичаєвим 
правом, тому відсоток присутніх на вічових зборах 
повинен був бути високим. У Русі не існувало єдино-
го порядку проведення вічових зборів. Кожне з дав-
ніх вітчизняних міст мало свої, у дечому відмінні, 
атрибути міського самоврядування, які формувалися 
на основі місцевих традицій. Сама організація ді-
яльності міського самоврядування взагалі та його ві-
чового органу регулювалася насамперед загальними 
нормами звичаєвого права тих чи інших земель, де 
воно поставало, маючи при цьому свої міські риси.

У містах Русі кінця IX – початку ХIV століть ком-
петенція міського самоврядування, тобто сукупність 
повноважень, прав і обов’язків народних зборів, 
була різноманітною, вона включала в себе вирішен-
ня завдань і проблем у господарській, соціально-по-
літичній і судовій сферах і визначалася насамперед 
нормами звичаєвого права. З усіх літописних тек-
стів видно, що головними господарськими задачами 
міської громади було підтримання ремісничого ви-
робництва й організація торгівлі в містах. Потрібно 
відзначити, що особливо в XI–XIII ст. давньоруське 
ремесло досягло високого ступеня спеціалізації: тоді 
вже було відомо понад 60 виробничих спеціальнос-
тей. Серед поширених груп ремісників були ковалі, 
ювеліри, гончарі, шевці, кравці, бондарі, кожум’яки, 
стельмахи, теслярі тощо [18, с. 65]. Так, у Києві ви-
роблялися всі види виробів із заліза й сталі, список 
яких включав 150 найменувань [19, с. 91]. Недарма 
ще в давнину поляни, княжим центром яких було 
м. Київ, платили данину хозарам мечами [5, с. 10]. 
Крім того, М. Тихомиров вважає, що у великих 
містах Русі вже могли бути зачатки ремісничих 
об’єднань [12, с. 128], які могли впливати на само-
врядування. Київ як столичне місто був також од-
ним із найбільших центрів внутрішньої торгівлі, де 
на початку ХІ ст. було декілька торговельних місць. 
Хроніст Титмар Мерзебурзький говорить про вісім 
торговищ, а давні літописи – про два – «Бабин тор-
жок» у «місті Володимира» та «Торговище» на По-
долі [19, с. 99]. До початку XII ст. Київ був також 
головним центром транзитної торгівлі між Заходом 
і Сходом. Про широкий розвиток міжнародної тор-

гівлі в Києві свідчить той факт, що в місті існували 
спеціальні слободи й квартали, заселені іноземними 
купцями. Так, згідно з «Повістю минулих років», 
урочище Угорське, очевидно, являло собою слободу, 
заселену угорськими купцями [18, с. 65]. Великий 
вплив на міське самоврядування мали в Новгороді, 
Пскові, Смоленську, Полоцьку та Києві купці-гості, 
які самі із цих міст відправлялися в зарубіжні євро-
пейські країни для ведення торгівлі, де одночасно 
знайомилися з місцевими самоврядними організаці-
ями. Важливим для міських порядків було також і те, 
що ремісники та купецтво починало у великих міс-
тах контролювати податки та правила торгівлі. Так, 
уже в Новгороді ХІІ ст. поряд із єпископом контр-
оль над мірами (ваги, довжини) переходить у руки 
купецького об’єднання та соцьких як представників 
ремісників [12, с. 113]. Саме ремісники й торгові 
люди як найбільш зацікавлені в упорядкуванні гос-
подарських відносин у місті були тією рушійною 
силою в міському самоврядуванні, від якої залежало 
прийняття того чи іншого рішення на віче.

Літописні зводи Х–ХІ століть указують на те, 
що належне відправлення правосуддя було одним 
із важливих повноважень народних зборів міст.  
Як зазначає Я. Падох, раніше вічовий суд вирішував 
усілякі справи (політичні, кримінальні й цивільні), 
але згодом став обмежуватися тільки тими, що мали 
особливо важливе значення, насамперед звинувачен-
ня проти князів і членів їх родин, проти посадників 
і інших державних урядовців [20, с. 12]. Головува-
ли в розгляді судових справ на віче вибрані особи, 
народні збори також могли делегувати свої судо-
ві повноваження князеві. Є опис одного із судових 
розглядів на віче в Києві в «Літопису руському» під 
1146 р.: «І почали кияни складати вину на тивуна на 
Всеволодового, на Ратшу, і на другого тивуна, виш-
городського, на Тудора, кажучи: Ратша нам погубив 
Київ, а Тудор – Вишгород. Тож нині, княже Святос-
лаве, цілуй нам хреста [сам] і за брата свого. Якщо 
кому [з] нас буде обіда, то ти суди» [12, с. 199]. Крім 
того, деякі науковці вказують, що як вища влада во-
лості віче давало громадянам захист у надзвичайних 
випадках, коли звичайні суди не могли вирішити 
питання [17, с. 84]. Згідно з літописами, найчасті-
ше віче розглядали кримінальні справи про злочини 
проти вітчизни та громади, а до найтяжчих покарань 
належало вигнання з міської громади. 

За літописними описами вбачається, що до осно-
вних соціально-політичних повноважень належали 
ті, які були пов’язані з військовою справою та вста-
новленням взаємовідносин із княжою владою. По-
трібно зазначити, що тогочасні функції міського 
самоврядування Києва та старших міст у соціально-
політичній сфері були набагато ширшими, ніж су-
часні, і перепліталися з державно-виконавчими. Ві-
чові народні збори як органи прямого народовладдя, 
якщо була необхідність, самі брали на себе повнова-
ження з управління містом. Так, згідно з Радзівілів-
ським літописом, у 1140 р., коли запрошені князі від-
мовилися правити в Новгороді, місто управлялося 
самою громадою разом із єпископом: «А новгородці 
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держали зиму і літо з єпископом». І тільки через рік, 
у 1141 р., знову почали запрошувати князів до себе 
в місто на княжіння [21, с. 111]. Часто в літописах 
трапляються описи того, яку важливу роль відігра-
вали міські громади та їх народні збори у вирішенні 
питань, пов’язаних із війною й миром. Так, громада 
сама могла бути ініціатором початку військових дій, 
як це було в 1068 р. у Києві: «Коли ж Ізяслав із Все-
володом прийшли до Києва, а Святослав до Черні-
гова, то люди київські прибігли до Києва, і вчинили 
віче на торговищі, і сказали, пославши [послів] до 
князя: «Ось половці розсипалися по землі. Дай нам, 
княже, оружжя і коней, і ми ще поб’ємося з ними» 
[12, с. 105]. Або навпаки, приймати рішення про 
припинення бойових дій, як у Звенигороді в 1146 р.: 
«А на другий день учинили віче звенигородці хотячи 
здатися» [12, с. 198]. Особливим видом вимушених 
функцій міського самоврядування у військовий час 
була виплата данини, контрибуцій і відшкодувань 
супротивникам, які, за рішенням віча, повинна була 
зібрати міська громада. Наприклад, у багатьох літо-
писах під 945 роком детально розписано, як громада 
м. Іскоростеня намагалася виплатити данину княгині 
Ользі за вбивство її чоловіка: «Чого ти хочеш од нас? 
Ми раді дати і медом і хутром» [12, с. 34]. Другим 
важливим повноваженням міського самоврядуван-
ня було налагодження нормальних державницьких 
взаємовідношень із князями, як у «стольному граді 
Києві» з великим князем київським, так і в старших 
і молодших містах із місцевими князями. Літопи-
си насичені відомостями то про запрошення князів 
на княжіння, то різними претензіями стосовно їх 
правління, то яскравими повідомленнями про ви-
гнання князів із міст. Класичним прикладом може 
бути описана подія від 1185 р., коли новгородська 
міська громада одного князя позбавила влади, а ін-
шому надала її: «А в тому ж році вигнали новгородці 
Ярослава Володимировича, а Мстислава Давидо-
вича взяли до себе княжити до Новгороду: як було 
за їхнім звичаєм» [21, с. 152]. Подія, записана під 
1197 р., показує, до яких ультиматумів князю вда-
валося віче в м. Володимирі: «Городяни ж, почувши 
це, задзвонили віче. І сказали люди Данилу на вічі: 
Видай мужів сих. Ми не б’ємося за них, Бо за тебе 
ми можемо битися, а за сих – не б’ємося. А як ні, то 
ми одчинимо ворота города, і ти сам промишляй про 
себе» [12, с. 152]. Але все ж таки в літописах є безліч 

оповідей про доброзичливі відносини між міськими 
громадами й князями та їх воєводами, тисяцькими, 
дружинниками тощо, оскільки одні одних іноді дуже 
потребували. Деякі вчені вважають, що межа компе-
тенції віче збігається з межею функцій князя й бояр-
ської ради, тому акти обрання в низці випадків князя 
на вічах, який ставав виборним монархом, і ухва-
лення договору із цим князем (тобто так званий ряд) 
являли собою перший зразок державної конституції 
[22, с. 639]. Із літописних подій видно, що влада віче 
конкурувала з великокняжою владою. При автори-
тетному й діяльному князеві народні збори майже не 
збиралися, але як тільки князь утрачав довіру міської 
громади, особливо в кризових ситуаціях, віче брало 
державницьку владу в свої руки та починало грати 
головну роль у політиці.

Традиції вітчизняного літописання не закінчу-
ються з розпадом Русі як державного об’єднання, 
а продовжуються вже в Литовсько-Руській державі, 
до складу якої входила більшість тогочасних україн-
ських земель і міст. Прикладом цьому є тексти Су-
прасльського літопису, «Літопису Авраамки», «Літо-
пису Панцирного і Аверки» тощо, де також є описи 
міського самоврядування українських міст другої 
половини XV–XVI століть, але вже за магдебурзь-
ким зразком. 

Ураховуючи вищезазначене, ми маємо можли-
вість дійти таких висновків: по-перше, князівські 
літописи XI–XV століть як джерела пізнання місце-
вого самоврядування важливі з історико-правового 
погляду тим, що дають уявлення про особливості 
правового регулювання суспільних відносин у ста-
родавніх вітчизняних містах Руської землі; по-друге, 
літописні зводи відзначають демократичну побудову 
колективного органу міського самоврядування (віче) 
як народних зборів мешканців міста; по-третє, згід-
но із зазначеним у літописах періодом історії Русі 
(кінець ІХ – перша половина ХIV століть) до компе-
тенції вічового самоврядного органу міст належало 
забезпечення торгово-ремісничого господарювання, 
організація захисту від зовнішніх ворогів, здійснен-
ня правосуддя, визначення правовідносин із кня-
зівською владою. Необхідно зазначити, що наукові 
історико-правові роботи з історії місцевого само-
врядування Русі в майбутньому слід продовжувати, 
значно розширюючи як вітчизняну, так і зарубіжну 
джерельну базу дослідження.
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ГНОСЕОЛОГИЯ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

GNOSEOLOGY OF THE CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS  
OF LEGAL REGULATION IN RELIGIOUS LEGAL SYSTEMS

В данной статье рассмотрена проблема определения критериев эффективности правового регулирования в религиозных 
правовых системах. Определены отличительные черты различных религиозных систем. Исследована роль религии в право-
вом регулировании. Проанализированы предпосылки формирования религиозных правовых систем и механизм их функцио-
нирования. Раскрыта роль цивилизационных ценностей в процессе формирования правовых норм. Исследованы объединяю-
щие признаки правовых систем и путей их формирования. Выявлены конвергенционные черты религии и права.

Ключевые слова: эффективность правового регулирования, ислам, христианство, касты, критерии эффективности.

У даній статті розглянута проблема визначення критеріїв ефективності правового регулювання в релігійних правових си-
стемах. Визначено відмінні риси різних релігійних систем. Досліджено роль релігії у правовому регулюванні. Проаналізовано 
передумови формування релігійних правових систем і механізм їх функціонування. Розкрито роль цивілізаційних цінностей 
у процесі формування правових норм. Досліджено об’єднуючі ознаки правових систем і шляхів їх формування. Виявлено 
конвергенційні риси релігії і права.

Ключові слова: ефективність правового регулювання, іслам, християнства, касти, критерії ефективності.

This article discusses the problem of determining the criteria for the effectiveness of legal regulation in religious legal systems. 
Identified the distinctive features of various religious systems. The role of religion in legal regulation is investigated. Analyzed the 
prerequisites for the formation of religious legal systems and the mechanism of their functioning. The role of civilization values in 
the process of formation of legal norms is revealed. The unifying signs of legal systems and ways of their formation are investigated. 
Revealed convergence features of religion and law.

Key words: Efficiency of legal regulation, Islam, Christianity, castes, criteria of effectiveness.

По оценкам специалистов исследовательского 
центра Пью и Международного института приклад-
ного системного анализа, распределение мирового 
населения по религиям быстро изменяется. На се-
годняшний день наиболее многочисленными рели-
гиями по числу последователей являются христи-
анство (31%, или 2,2 млрд. чел.) и ислам (23%, или 
1,6 млрд. чел.). К середине XXI века ислам почти 
уравняется с христианством по числу последовате-
лей. Предполагается, что с 2010 по 2050 г. мировое 
население вырастет на 35% – до 9,3 млрд. За тот же 
период число мусульман вырастет на 73%, а христи-
ан – на 35%. Таким образом, к 2050 году мусульма-
не (2,8 млрд., 30% населения), вероятно, впервые 
в истории почти сравняются в числе с христианами 
(2,9 млрд., 31% населения). Все религиозные груп-
пы, кроме буддистов, вырастут в абсолютной чис-
ленности. Индуистское население мира, как ожи-
дается, вырастет на 34% (с 1 млрд. до 1,4 млрд.), 
т. е. примерно настолько же, что и население мира 
в целом. Численность иудеев, наименьшей из 
групп, охваченных прогнозом, вырастет на 16%, 
с 14 до 16,1 миллиона. Численность приверженцев 
этнических религий согласно данному прогнозу вы-
растет на 11%, с 405 до 450 млн. человек. Последо-
ватели всех прочих религий (которые рассматрива-
ются в работе как единая группа) вырастут в числе 
на 6%, с 58 до 61 млн. человек. Таким образом, эт-
нические религии, иудаизм и «прочие» религии 
вырастут к 2050 г. по абсолютной численности, но 
в меньшей мере [1, с. 42].

В современном обществе, в отличие от середи-
ны ХХ века, возрастает роль религии, происходит 
так называемый «религиозный ренессанс» [2, с. 1].  
Приблизительно с начала 2000 -х годов в современ-
ных западных обществах и государствах совсем не-
давно уверенно прогнозировалось полное «отмира-
ние» религии, но к настоящему времени ситуация 
изменилась, и религия самым стремительным обра-
зом возвращается в повестку дня, как внутри госу-
дарств, так и на международном уровне [3, с. 1].

Наиболее ярко возрастающую роль религии на 
современном этапе развития мировой цивилизации 
характеризуют слова Вольтера: «Если бы не было 
Бога, то нам пришлось бы создать его для людей 
своими руками, чтобы те просили у него милости, 
боялись его наказания и искали его довольства, со-
вершали деяния и сторонились дурных поступков». 
В свою очередь, Плутарх, задолго до Вольтера, кон-
статировал: «Создать город без земли легче, чем по-
строить государство без Бога».

Юсуф Аль-Кардави обосновывает потребность 
в религии необходимостью религиозной мотива-
ции общества. Мотивация подталкивает носителей 
веры к благим поступкам, исполнению религиозно-
го долга, хотя их (верующих) никто не контролирует 
и не обещает наград. Определённые правила упоря-
дочивают и систематизируют их отношения, предпи-
сывают каждому человеку, преследующему личные 
мирские интересы, знать границы и останавливаться 
там, где начинаются права другого человека. И не 
нужно говорить, что для появления такой мотивации 
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достаточно имеющихся законов, поскольку их легко 
обходят. Поэтому нам никак не обойтись без нрав-
ственных правил и мотивов. Отсюда следует, что 
внутренним весам человека необходима совесть, 
или чувство, или сердце. Эти весы – сила обще-
ства. Если они будут налажены – наладится человек, 
а если будут разлажены, разладится человек и обще-
ство в целом [4, с. 17].

Джалал ад-дин Руми говорил: «Я долго искал 
Бога y христиан, но его не было на кресте. Я побы-
вал в индуистском храме и древнем буддийском мо-
настыре, но и там не нашел я даже следов его. Я до-
шел до Герата и Кандагара, искал его повсюду, но его 
не было ни внизу, ни вверху. Решившись, я дошел до 
горы Каф, но и там я нашел только птицу Анка, а не 
Бога. Я отправился к Каабе, но Бога не было и там. 
Я спросил о нем Ибн Сину, но он был выше суждений 
философов... Тогда я заглянул в свое сердце. И только 
там я узрел Бога, которого не было больше нигде...».

Структурные процессы развития общества пере-
ход от всеобъемлющего атеизма ХХ века к потреб-
ности развития духовности, что обусловлено непо-
средственным желанием конкретных индивидов, 
ведет к трансформации правовых систем и их кон-
вергенции с той или иной религией. Обусловлен-
ность возрастания роли религиозного фактора во 
влиянии на современные правовые системы сопря-
жено с массовыми миграциями населения из бед-
нейших регионов Южного полушария, конфликтами 
и столкновениями между культурами, глобализаци-
ей и размыванием национальных границ, кризисом 
национальных государств, появлением региональ-
ных государств и усилением радикальных религиоз-
ных течений.

Религии, которые стремятся реализоваться 
не только в индивидуальном сознании, но и в кол-
лективном, формируют определённую публичную 
политику при помощи правовых средств, которые 
определяют, что является обязательным к испол-
нению, а что запрещенным; такие правовые нормы 
вводятся в действие именем Бога [5, с. 141].

К религиозным правовым системам, по общему 
мнению, принято относить: мусульманскую (ислам-
скую), каноническую (христианскую), иудейскую, 
индускую правовые системы. Дискуссионным оста-
ется вопрос отнесения правых систем Китая и Япо-
нии к религиозной правовой семье, что обусловлено 
в отдельных случаях непричислением конфуциан-
ства, даосизма и синтоизма к религиям. Для нашего 
исследования мы будем относить правовые системы 
Китая и Японии к религиозно-традиционным, как 
подтипу религиозных правовых систем.

Библейские правовые системы (мусульманская 
(исламская), каноническая (христианская, иудей-
ская) – системы, которые опираются на библейские 
религии: христианство, иудаизм и ислам. Они в сво-
ем учении опираются на круг идей и образов, со-
ставляющих содержание Библии, хотя и опираются 
на него в разной степени: для иудеев авторитетен 
только Ветхий Завет, для христиан же его ценность 
вторична по сравнению с Новым Заветом, ислам, по-

мимо Библии (и более, нежели ее), почитает Коран 
как текст собственно мусульманского откровения. 
Тем не менее, уже в самом выражении «религии 
Книги», употребляемом мусульманами для обо-
значения трех вышеназванных религий, в отличие 
от прочих «языческих» учений, содержится вполне 
рациональное представление об их генетическом 
и смысловом единстве. Эти же религии можно на-
звать также монотеистическими, поскольку принцип 
единобожия в строго теистическом варианте выра-
жен в них наиболее отчетливо [6, с. 1].

Исламское законодательство, основанное на 
справедливости, призвано упорядочить человече-
скую жизнь путем нормализации отношений между 
людьми. Эта особенность присуща исключительно 
исламскому законодательству, в отличие от других 
человеческих законов прошлого и настоящего вре-
мени. Его исключительность заключается в том, 
что его источник – божественное откровение, защи-
щенное от ошибок, недостатков и несправедливо-
сти. Основой ислама является положение о том, что 
единственным законодатель – Аллах. Даже пророк 
Мухаммед не является законодателем, а лишь тем, 
кто велит людям делать, то что внушено ему в от-
кровении от Бога. Поэтому, подчиняясь ему, человек 
подчиняется самому Богу [7, с. 66].

«Слово твоего Господа исполнилось правдиво 
и справедливо! Никто не изменит Его Слов. Он Слы-
шащий, Знающий» (Коран, 6:115). «Кто повинуется 
Посланнику, тот повинуется Аллаху. А если кто от-
ворачивается, то ведь, Мы не отправили тебя их хра-
нителем» (Коран, 4:80).

Исламское право (фикх), как и религия ислам, 
основывается на пяти столпах: шахада, салят, саум, 
закят и хадж. 

Усуль аль фикх раскрывает нам основные прин-
ципы исламского права. 

Для определения эффективности правового ре-
гулирования в мусульманском праве необходимо 
исходить из ценностно-целевого подхода, который 
предусматривает степень обеспечения свободы, ра-
венства, справедливости, гуманизма, толерантности 
и достижение целей регулирования [8, с. 10].

Справедливость является основной целью всех 
деяний людей и основой взаимодействия между ними 
на всех уровнях: материальном, духовном, экономи-
ческом, социальном и политическом. Без справедли-
вости и умеренности все измерения существования 
человека и наместничества лишены значения и це-
лей: справедливость является мерой для благораз-
умных деяний. Субъективная персональная свобода 
является свободой сознания, связанной с индивиду-
альными убеждениями, доктринальными веровани-
ями и мироведением. Вторичной является свобода 
действовать в социальной сфере. Эта свобода вли-
яет на общество и имеет соответствующие пределы, 
определенные путем совместного совещания [9, с. 18]

Сказанное подтверждается словами Корана: «Если 
бы Аллах не сдерживал одних людей посредством 
других, то земля пришла бы в расстройство. Однако 
Аллах милостив к мирам» (сура «Корова», 2:251).
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Ранний исследователь усуль аль-фикха аль-
Джувайни разделил цели Законодателя на три ка-
тегории: необходимые, насущные и улучшающие, 
что составило основу аль-макасид. Аль-Газали опре-
делил «сохранение религии» как наивысшую цель 
закона и утвердил в качестве источника доказатель-
ства человеческое благо. 

Аш-Шатиби строит свою теорию целей на уни-
версалиях Закона: «Мусульманская община …(при-
знает), что Закон был создан для сохранения пяти 
основ, а именно религии, человеческой жизни, по-
томства, материального благополучия и человече-
ской способности к рассуждению» [10, с. 20].

На сегодняшний день кораническое мировоз-
зрение, его принципы, цели, ценности направлены 
на их универсализацию и сочетание одновременно 
явлений модернизма и традиционализма.

Специфика канонического права обусловлена 
сакральной природой Церкви и состоит, прежде 
всего, в том, что его главное предназначение – спо-
собствовать выполнению сотериологической функ-
ции Церкви. Из этого следуют серьезные различия 
в задачах церковного и светского права, способах их 
решения. Каноническое право представляет собой 
нормативно-регулятивную систему, в которой боль-
шое значение имеют нравственные начала. При этом 
каноническое право отличается от христианской 
морали. Их взаимоотношения правильнее описать 
термином «диверсификация», означающим распре-
деление в каноническом праве моральных требова-
ний с их одновременным преломлением в юридиче-
ском ключе на основе исконно правовых принципов. 
В результате церковно-правовые нормы имеют нрав-
ственное обоснование, что, несомненно, усиливает 
их регулятивный потенциал [11, с. 9].

Нельзя не согласиться с Климентом Александрий-
ским, который говорил: «Если под стадом в извест-
ной притче Господа разумеется не что иное, как ста-
до человеческое, то отсюда следует, что Сам Господь 
будет для этого единого стада внимающих Ему овец 
и Пастырем, и благим Законодателем, и Попечителем 
о нем, с помощью закона и Логоса разыскивающим 
и обретающим даже и одну потерянную овцу. Ибо 
закон духовен, говорит апостол (Рим. 7, 14), а значит, 
ведет к высшему счастью. Он и является истинным 
Законодателем, потому что не только заповедует 
доброе и прекрасное, но и в полной мере знает его. 
Закон, данный законодателем, является установле-
нием, способным спасти тех, кто сведущ в правовой 
науке. Иными словами, сам закон есть установление, 
базирующееся на научном знании, ибо слово Бога 
есть сила и премудрость (1 Кор. 1, 24)».

«Господь учит нас. Он говорил: Не думайте, что 
Я пришел нарушить закон или пророков; не нару-
шить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). В самом 
деле, нравственный закон, основанный на любви, 
является несравненно более важным началом в ней, 
чем право, опирающееся на справедливость [12, с. 9]

Как отмечает Оборотов И.Г., основным методом 
правового регулирования, которым пользуется ка-
ноническое право, является метод императивный. 

Наряду с этим каноническое право обладает двумя 
специфическими методами правового регулирова-
ния, которые не используются ни в одной другой 
правовой системе: методы акримвии и икономии 
[13, с. 279].

Критерием правового регулирования в канони-
ческой правовой системе является приведение в со-
ответствие быта, морали, нравственности с тем уче-
нием, которое составляет содержание Таинственной 
жизни Церкви, поскольку известно: «Кто слушает 
сии слова Мои и не исполняет их, уподобится че-
ловеку безрассудному, который построил дом свой 
на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и поду-
ли ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было 
падение его великое» (Мф. 7-26-27), в то время как 
Церковь создана «на камне» – так, что даже «врата 
ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). 

Характеризуя иудейское право, следует отметить 
позицию Рене Давида, который не выделяет иудей-
ское религиозное право среди основных систем со-
временного права. Он пишет: «Иудейское право при 
всем интересе, которое оно представляет, оставлено 
нами в стороне, ибо сфера его влияния куда более 
ограничена. Следует указать и на еще одно обстоя-
тельство. Интернациональная солидарность евреев, 
в той мере, в какой она существует, никогда не вы-
ражалась в стремлении поставить иудейское религи-
озное право выше, чем действующее право страны, 
в которой они обладают влиянием. В этом плане иу-
дейское право не играет такой роли, как, например, 
мусульманское» [14, с. 26].

Главная особенность иудейского права заключа-
ется в том, что оно является составной частью иу-
даизма. Это, прежде всего, проявляется в их общем 
происхождении, а также в общности их источников. 

Источником религии и еврейского права являет-
ся Библия. Нормы еврейского права в большинстве 
случаев определяют обязанности человека как чле-
на еврейской общины. Они регулируют отношения 
членов иудейского общества к Богу, его законам и за-
поведям, к религиозным ритуалам, к своему государ-
ству, общественным институтам, к другим членам 
общины и иноверцам.

Иудейская правовая система носит мононацио-
нальный характер, то есть действие иудейского пра-
ва распространяется только на одну нацию – евре-
ев. Важнейшим источником иудаизма и еврейского 
права является Ветхий Завет, особенно Тора, которая 
рассматривается в иудейском праве как своеобразная 
конституция еврейского народа. Важным источником 
иудаизма и еврейского права является также Талмуд. 

В Книге Левит содержится указание: «Соблюдай-
те повеления мои, – убеждает Бог иудеев, – чтобы 
не поступать по гнусным обычаям, по которым по-
ступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими» 
(гл. 18). Во Второзаконии содержаться указание 
«Итак, Израиль, слушай постановления и законы, 
которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы 
были живы и размножились, и пошли, и наследовали 
ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает 
вам в наследство» (гл. 4).
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Таким образом, эффективность правового регули-
рования в иудейской правовой системе обеспечивает-
ся закрытостью самой системы (мононационально-
стью), с одой стороны, и слиянием с религией, с другой.

Показателен тот факт, что авраамистические ре-
лигиозные системы имеют схожесть своих регулиру-
ющих норм и в целом правового регулирования. 

В Библии говориться: «Не убивай… А если кто 
с намерением умертвит ближнего коварно (и прибе-
жит к жертвеннику), то и от жертвенника Моего бери 
его на смерть (Исх 20, 13; 21, 14). В свою очередь, 
Коран как бы подтверждает сказанное: «Не следу-
ет верующему убивать верующего, разве только по 
ошибке… А если кто убьет верующего умышленно, 
то воздаянием ему – геенна, для вечного пребыва-
ния там. И разгневался Аллах на него, и проклял 
его, и уготовал ему великое наказание!» (Женщины, 
4: 92-93). Танах, поддерживая сказанное такими же 
словами, говорит: «Не убивай… Если человек по-
бьет раба своего или рабыню его, то должен он быть 
наказан (Шмот20./13/.21./20). Проклят убивающий 
ближнего своего тайно! И скажет весь народ амен!» 
(Дварим 27./24/).

Индуистская правовая семья также тесно связан-
ная с религией. Индуизм исходит из идеи, что люди 
с момента рождения разделены на социальные ие-
рархические касты, каждая из которых имеет свою 
систему прав и обязанностей, особую мораль. Члены 
касты подчиняются своду правил, регулирующих их 
поведение в общении между собой и, что еще важ-
нее, по отношению к членам других каст.

Дхармашастры предполагают, что неискуплен-
ные грехи при жизни порождают в следующей жиз-
ни «искупление» в виде рождения в теле животного 
или человека с физическими отклонениями.

Грешник освобождается от греха признанием, 
раскаянием, аскетическим подвигом, чтением Веды, 
а также – в крайнем случае – дарами (брахманам). 
Совершившие великий грех и остальные, соверша-

ющие недостойные дела, освобождаются от греха 
исполненным аскетическим подвигом. Ползающие 
насекомые, змеи, летающие насекомые, скот, птицы 
и недвижущиеся живые существа достигают неба 
силой аскетизма. Какой бы грех ни совершали люди 
мыслями, словами и делами, люди, богатые аскети-
ческими подвигами, быстро сжигают все именно 
аскетизмом [15, с. 2]

В традиционном китайском праве субъекты права 
рассматриваются как члены соответствующего со-
словия. Население традиционного Китая делилось 
на две части: свободных людей (лянжень) и несво-
бодных (цзяньжень). Это деление населения стало 
определяющей характеристикой традиционной пра-
вовой системы права.

Традиционализм является особенностью и совре-
менной правовой системы Китая т.к. возможности 
права ограничены, оно не в состоянии оперативно 
реагировать на меняющиеся социальные процессы 
в обществе и учитывать конкретные жизненные об-
стоятельства.

Таким образом, современное право КНР как 
сложное образование включает в себя: а) систему 
глубоко укоренившихся в сознании народа традици-
онных представлений о должном поведении, которая 
поддерживается силой моральной ответственности 
и наказательными тенденциями социального кон-
троля; б) систему современных общеобязательных 
норм (правовой паллиатив), выступающих в каче-
стве государственно-властного критерия право-
мерного и неправомерного поведения, которая под-
держивается силой государственного принуждения, 
включающей в себя мощные репрессивные аспекты 
[16, с. 410].

На наш взгляд, для определения эффективности 
правового регулирования в религиозных правовых 
системах необходимо учитывать степень реализации 
ценностей и достижения целей «священных писа-
ний» участниками правоотношений. 
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Актуальність дослідження. Із тих давніх часів, 
коли людські суспільні утворення стали система-
тично займатися виловом риби із метою задоволен-
ня власних потреб, почалася динаміка історичного 
процесу становлення юридичної, зокрема, кримі-
нальної відповідальності за посягання на означені 
ресурси. Всебічний науковий аналіз цієї тематики 
вимагає застосування, серед інших, історичного 
методу дослідження. Доречно у зв’язку з цим зга-
дати висловлення відомого представника класичної 
школи кримінального права минулого О.Ф. Кістя-
ківського, який зазначив, що «тільки історія може 
дати пояснення причин як сучасного стану кримі-
нального права, так і стану його в попередні пері-
оди» [1, с. 10], а також думку відомого сучасного 
представника української школи кримінального 
права М. Хавронюка, згідно з якою застосування 
порівняльно-історичного методу «дозволяє дійти 
важливих висновків про роль та місце криміналь-
ного права в історії людської цивілізації, просліди-
ти формування основних тенденцій у кримінальній 
політиці, узагальнити досвід криміналізації і декри-
міналізації деяких діянь, виявити передумови від-
міни одних покарань та уведення інших» [2, с. 45] 
Зосереджуючись на предметі нашого дослідження, 
слід також погодитися із думкою В. Мельниченка, 
який зазначив, що «наука до теперішнього часу 
у своїх дослідженнях навіть не коментувала витоки 
та генезис кримінально-правової охорони рибних 
запасів або диких водних тварин, що мало й має 
значення в історії людства, в тому числі й для теорії 

кримінального права. Поза будь-яким сумнівом, на-
укове вивчення кримінально-правової охорони риб-
них запасів або диких водних тварин в історичному 
аспекті є дуже важливим завданням. Тільки вико-
ристання історико-правового методу дослідження 
може забезпечити точність опису генезису кримі-
нально-правової охорони вказаних об’єктів приро-
ди та походження ознак і понять, що входять до нор-
мативного формулювання цього складу злочину» 
[3, с. 123]. Безсумнівно, що кримінально-правова 
охорона рибних, звіриних та інших водних ресурсів 
має глибокі історичні коріння, які можна з’ясувати 
лише в контексті взаємовідносин людини (суспіль-
ства) та держави, яка завжди регулює суспільні від-
носини у вказаній сфері. На підставі аналізу цих 
взаємовідносин ми спробуємо дослідити процес 
їх становлення та динаміки за часи середньовіч-
чя на теренах сучасного європейського простору.

Основні дослідження та публікації. За різних 
часів предметом наукових досліджень з питань іс-
торичних витоків юридичної відповідальності за по-
сягання на рибні та інші водні ресурси займалися 
такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як В. Корець-
кий, Д. Яворницький, В. Голобуцький, Ю. Процан, 
Е. Цховребов, О. Волкова та інші. Разом із цим у пра-
цях цих науковців проблемам дослідження процесу 
становлення кримінальної відповідальності за пося-
гання на рибні ресурси на території європейського 
континенту за часів середньовіччя приділялося мало 
уваги, що й спонукало авторів обрати предметом 
цього дослідження саме ці питання.



20

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 

Метою статті є аналіз історичних документів, 
у яких містяться відомості про становлення охоро-
ни рибних ресурсів у різних європейських державах 
у період середньовіччя, та формулювання висновків 
щодо стану нормотворчості з досліджуваного питан-
ня в зазначену історичну епоху.

Викладення досліджуваного матеріалу. Після 
падіння Західної Римської Імперії (V вік н.е.) та за-
хоплення її територій різними варварськими племе-
нами (готи, франки, англи, сакси тощо) на території 
сучасного західноєвропейського континенту виник 
ряд державних утворень (королівств), які характери-
зувалися особливостями політичного, економічного 
та релігійного устрою. В той же час на територіях 
східної та південної Європи сформувалися міц-
ні, як у політичному так і у військовому значенні, 
слов’янські держави. Вказаним державним утво-
ренням були притаманні феодальна система земле-
устрою з окремими елементами рабовласництва, 
політична влада сюзерена (короля, князя) та церкви, 
вагомий вплив на політичну владу з боку аристокра-
тії (лицарства), а у подальшому й початковий процес 
розвитку промисловості. 

Поява на європейському просторі різноманітних 
нових державних утворень вимагала створення пра-
вових джерел, за допомогою яких можна було б ре-
гулювати та охороняти наявні суспільні відносини. 
На цьому етапі характерним був, окрім уведення до 
нормативних пам’яток норм звичаєвого права, про-
цес рецепції римського права у законодавство нових 
європейських держав. За висловленням відомого 
романіста І. Новицького, «коли промисловість, що 
розвивалася, та торгівля середньовічної Європи ви-
магали більш досконалої правової надбудови, коли 
феодальні норми звичаєвого права перестали задо-
вольняти вимогам життя, мав місце цікавіший про-
цес – рецепція римського права» [4, с. 11].

Правові норми держав середньовічної Європи, 
серед іншого, передусім регулювали та захищали 
суспільні відносини у сфері власності, складником 
якої виступали рибні ресурси, які були не тільки 
предметом харчового споживання, але й висту-
пали предметом торгівлі. На той час основними 
суб’єктами права власності виступали монархи, 
аристократія и церква. Зокрема, можна констату-
вати, що на цьому історичному етапі католицька 
церква з її патристичними та схоластичними філо-
софськими поглядами сприяла процесу правотвор-
чості у європейських країнах.

Як було зазначено вище, суспільні відносини 
в сфері забезпечення регулювання та охорони риб-
них ресурсів країн середньовічної Європи регу-
лювалися чисельними нормативними актами, що 
були направлені на забезпечення обігу власнос-
ті. Так, наприклад, Формули Франкської держави  
(VII-VIII ст.), які слугували наглядним прикладом 
рецепції римського права, узагальнювали в собі 
основні правові положення по забезпеченню регу-
лювання та охорони права власності церкви та арис-
тократії, у тому числі права власності над «водами 
і водними течіями» [5, с. 48], що забезпечувало охо-

рону видобутку рибних ресурсів вказаних суб’єктів 
права власності.

Аналогічні правові положення були зафіксовані 
у Великій Хартії вільностей (Англія, 1215 р.), у якій 
були закріплені положення щодо обмеження коро-
лівської влади, та надання більшості гарантій права 
власності феодалам та деякою мірою й міським об-
щинам. Так, зокрема, у цьому документі було зазна-
чено, що «І місто Лондон повинно мати усі древні 
вольності та вільні свої звичаї як на суші, так і на 
воді. Окрім цього, ми бажаємо і соізволяємо, щоб усі 
інші міста і бурги, і містечка, і порти мали усі воль-
ності і вільні свої звичаї» [5, с. 134].

Трактат Генрі Брактона «Про закони та звичаї 
Англії» (середина ХІІІ ст.), у якому «відобразилися 
усі основні явища економічного й політичного жит-
тя у той бурхливий час і передусім процес форму-
вання феодального «загального права» [5, с. 140], 
містив норми щодо регулювання та забезпечення 
права на вилов риби. Зокрема, у цьому докумен-
ті було задекларовано загальне положення про те, 
що «Право вилову риби в портах та річках нале-
жить усім» [5, с. 153]. Водночас стосовно королів-
ських привілеїв у цьому документі було зауважено, 
що король «має у якості переваги перед усіма ін-
шими у своєму королівстві, згідно з загальнона-
родним правом, особливі привілеї, як, наприклад, 
право на вилов крупної риби (осетрів)» [5, с. 156]. 
Таким чином, у вказаному нормативному докумен-
ті побічно було забезпечено регулювання відносин 
у сфері видобутку та охорони, поряд із звичайними, 
найбільш цінних видів риб.

Розглянемо нормативний документ у виді рішен-
ня роз’їзного королівського суду в Уельсі (1303 р.) 
на предмет тяжби між двома герцогами Едмундом 
і Монтгомері про правопорушення щодо права на 
рибну ловлю, захоплення земельних угідь, на яких 
були розташовані ці водні об’єкти. У ньому зазна-
чено, що «Судді, які переглядали справу, постано-
вили скасувати раніше прийняте рішення стосовно 
вільного тримання, але залишити у силі рішення про 
правопорушення, вчинені людьми Едмунда проти 
людей Монтгомері» [5, с. 183]. На підставі наведе-
ного судового рішення було остаточно закріплено 
право власності за певною особою на водні об’єкти 
та наявні у них рибні запаси, за посягання на які було 
передбачено встановлену королівською владою від-
повідальність.

На території Германської держави у 1532 році 
було затверджено рейхстагом «Кароліну», що була 
на той час «важливішою пам’яткою середньовічно-
го германського кримінального права» [5, с. 441]. 
Її утворення було породжене поразкою революції 
1525 року, яке суттєво погіршило й без того тяж-
ке матеріальне положення селян. Так, у дванадця-
ти тезах вимог, які було висунуто селянами під час 
повстання, було написано: «До сих пір велося про 
звичай, що ані одна бідна людина не мала права ло-
вити рибу у панських володіннях. Це здається нам 
цілковито несправедливим, незгодним із братським 
коханням та словом божим» [5, с. 441]. Таким чином, 
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вказані тези містили вимоги бідноти про право віль-
ного користування рибними ресурсами у володіннях 
аристократів. 

«Кароліна» як нормативний акт експлуататор-
ських класів ще більше посилювала феодальний 
гніт стосовно бідних землевласників, зокрема, охо-
роняючи право володіння рибними запасами з боку 
можновладців. Феодальна контрреволюція, що пере-
могла, встановила в «Кароліні» наступні правила: 
«Той, хто краде рибу із ставків та водойм, повинний 
бути також покараним подібно крадію. Але якщо 
хтось виловлює рибу з незапруженої води, що на-
лежить іншій особі, то він повинен бути підданий 
тілесному або майновому покаранню, в залежності 
від сорту риби, обставин справи й звання осіб…» 
(ст. 169). Це значило, що застосувалися усі покаран-
ня, які належали за крадіжку, аж до смертної кари» 
[5, с. 442]. З цього прикладу можна зробити висно-
вки про те, що на той час правовими нормами про 
кримінальні покарання було забезпечено охорону 
права власності аристократії на рибні ресурси від 
суспільно небезпечних посягань з боку незаможних 
верств населення. Вказані види покарань були дово-
лі сурові, аж до смертної кари.

Відповідальність за порушення норм податко-
вого законодавства, предметом якого виступали, 
окрім іншого, й рибні ресурси, була передбачена 
у Старому Статуті Комуни Падуї (Італія, 1236 р.), 
в якому було вказано, що «кожен рибалка, який ви-
користовує чужі води, повинен сплачувати пану де-
сятину в рибах, <…> а саме <…> десята риба. <…> 
Якщо хто порушить це, сплатить штраф 60 солідів»  
[5, с. 544, 545]. На цьому прикладі ми також бачимо 
застосування грошового покарання у виді штрафу 
як механізму правового регулювання вказаних сус-
пільних відносин.

Охорона рибних ресурсів у слов’янських країнах 
Східної та Південної Європи також була вельми ак-
туальною внаслідок притаманного цим географіч-
ним територіям природного ландшафту та наявності 
водних басейнів. До того ж у цих державних утво-
реннях історично вже були сформовані як політична, 
так і економічна система, які потребували свого пра-
вового регулювання та захисту.

Так, за часів Другого Болгарського царства 
(1185–1396 рр.) одними з основних правових джерел 
являлися грамоти болгарських царів, що давали різ-
номанітні привілеї церкві. На прикладі Виргинської 
Грамоти царя Костянтина Арсена (Болгарія, біля 
1300 р.), де були закріплені положення про те, що 
«Якщо будь-хто вступить у володіння святого Геор-
гія у місці вилову риби, тоді да буде божіє прокляття 
над ним та (прокляття) від святого Георгія й вище-
названих святих православних царів і королів і да за-
платить державній казні 6 перперів (золотих монет)» 
[5, с. 689]. Таким чином, з метою забезпечення охо-
рони рибних ресурсів у цій правовій пам’ятці було 
застосоване два види покарання: церковне та дер-
жавне (штраф).

У Рильській Грамоті Царя Шишмана (Болгарія, 
1378 р.), яка закріплювала дароване царем право 

власності монастирю Івана Рильського, було зазна-
чено, що «де б не знаходилися місця для вилову 
риби, які належать цим селищам та цим людям, що 
знаходяться під владою цього монастиря мого цар-
ства, над усіма ними та має невід’ємну владу цей 
монастир святого Івана царства мого» [5, с. 691]. 
За порушення цього права було передбачене церков-
не покарання, а саме «якщо, проте, хто-небудь від-
німе що-небудь з написаного тут і почне хвилювати 
людей цього пустинника Івана Рильського, то тоді 
Господь бог засудить його, і хай буде він зарахований 
до зрадника Іуди» [5, с. 692].

Наступна правова пам’ятка для аналізу – Право-
вий збірник, який закріплював феодальні виробни-
чі відносини середньовіччя, а також появу нових, 
капіталістичних виробничих відносин (Румунія, 
1780 р.); права володільців маєтків відносно посе-
ленців; містив норми щодо охорони рибних ресурсів 
про те, що «Поселенець не має права ловити рибу 
у ставку володільця маєтку…. Озера вільні для вило-
ву риби поселенцями за умови здавання володільцю 
десятини, тобто однієї риби з десяти» [5, с. 827].

Розглянемо також правові пам’ятки з охорони 
рибних ресурсів, які існували за ті часи на терито-
рії Київської Русі. Так, наприклад, на рибу як пред-
мет мита для будівників міських стін було вказано 
у такому нормативному документі, як «Уста Велико-
го Князя Ярослава» (Археографічний список XV ст. 
Закону Судного людем), зокрема, «А се оурочи горо-
дникоу, закладаючи городна коуна взати, а кончавше 
ногата, а за корм и за мяса, и за риби коун на неде-
лю …» [6, с. 54–55].

В Соборному Уложенні 1649 р., прийняття якого 
було зумовлене вступом до державної влади нової 
царської династії Романових та характеризувалося 
сильною монаршою волею у прийнятті політичних, 
економічних (нормативних рішень), також при-
ділялася увага охороні рибних запасів як об’єкта 
приватної власності. Зокрема, цей нормативний 
документ містив наступні положення про порядок 
надбання права власності на ці об’єкти: «А будет ко-
торой помещик приищет где пустые озера или в ре-
ках рыбные ловли порозжие, а не поместные, и не 
вотчинные, и не оброчные, и учнет о тех водах бити 
челом государю в поместье за четвертную пашню, 
и такие воды всяким помещиком отдавати в поместье 
за четвертную пашню по разсмотренью» [7, с. 186]. 
Дотримання вказаних правил гарантувалося можли-
вістю застосування доволі суворого кримінального 
покарання за злочинні посягання на рибні запаси, що 
належали аристократії: «А будет кто у кого татиным 
обычаем выловит ис пруда или из саду рыбу, и того 
татя изымают с поличным, а сыщется про то вправ-
ду, что он покрал впервые, и такова бити батоги, а бу-
дет вдругие тот же с поличным изыман будет, и тако-
ва за такую вину бити кнутом, а будет в третьие тот 
же изыман будет с поличным, а поличное и гривны 
не стоит, и такова казнити отрезати ухо» [7, с. 284].

В контексті цього дослідження вельми цікавим 
є досвід охорони рибних ресурсів на території Вій-
ська Запорізького. Так, наприклад, про заходи по 
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перешкоджанню захопленню ставків з боку держав-
них осіб йдеться у Наказі послам від Війська Запо-
різького до його королівської милості, пана нашого 
милостивого. 1648 червня 2 (12): – «Ставки…силою 
відбирають. <…> а хто ловить рибу, повинен і для 
пана полковника наловити» [8, с. 75].

Висновки. Науковий аналіз історичних пам’яток 
середньовіччя, які існували на території сучасної 
Європи, дозволяє зробити наступні висновки. Із ча-
сом падіння Західної Римської Імперії на її колиш-
ній території з’явився ряд нових державних утво-
рень, які були утворені варварськими племенами 
або сформувалися самостійно місцевими народнос-
тями. Їм були притаманні феодальна система зем-
леустрою з окремими елементами рабовласництва, 
політична влада сюзерена (короля, князя), аристо-
кратії та церкви, початкове становлення процесу 
розвитку промисловості. Поява нових держав вима-
гала створення правових документів, які б регулю-
вали та охороняли наявні на той час суспільні від-
носини, у тому числі відносини з охорони рибних 
ресурсів, що на той час були не тільки предметом 

харчового споживання, але й виступали як об’єкт 
торгівлі, тобто права власності.

Досліджувані нормативні пам’ятки епохи серед-
ньовіччя характеризуються, з одного боку, особли-
востями рецепції римського права, з другого, влас-
ними, притаманними цим державам, особливостями 
правотворчості. Разом із цим слід зауважити, що 
вказані документи містять норми про охорону риб-
них ресурсів у якості об’єкту права власності, що на-
лежала монарху, аристократії та церкві, а не довкіл-
ля, що зумовлюється особливостями наявних на той 
час економічних та політичних відносин. При цьому 
право власності монарха деякою мірою було обме-
жено не тільки аналогічними правами аристократії 
та церкви, але й міських общин. Деякі нормативні 
документи містили норми про охорону найбільш 
цінних видів риб. Разом із цим дотримання правил 
щодо охорони рибних ресурсів за досліджуваних 
часів забезпечувалося наявністю різних видів по-
карань, у деяких випадках доволі сурових, аж до 
смертної кари, що вказує на підвищену суспільну 
небезпечність цих злочинних посягань.
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МЕДІАЦІЯ ЯК ДОСТУП ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ

MEDIATION AS ACCESS TO JUSTICE

У статті обґрунтовано можливість забезпечення матеріальної та процедурної справедливості у процедурі медіації, що дає 
змогу говорити про доцільність створення відповідного правового інституту як суміжного до державного судочинства. 
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В статье обоснована возможность обеспечения материальной и процедурной справедливости в процедуре медиации, что 
позволяет говорить о целесообразности создания соответствующего правового института как смежного к государственному 
судопроизводству. 
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The article substantiates the possibility of ensuring material and procedural justice in the procedure of mediation, which suggests 
the appropriateness of establishing a relevant legal institution as adjacent to the state judicial proceedings.

Key words: mediation, justice, mediator, alternative dispute resolution, access to justice.

Доступ до справедливості і правосуддя залиша-
ється глобальним викликом сьогодення і прагнен-
ням людей по всьому світі. «Ми бачимо світ, в яко-
му забезпечено всезагальну повагу до прав людини 
та людської гідності, верховенство права, справедли-
вість, рівність і недискримінацію; повагу до расово-
го, етнічного і культурного різноманіття; рівні мож-
ливості, що дають змогу повною мірою розкрити 
людський потенціал та сприяють процвітанню всього 
людства. Світ, який здійснює інвестиції у своїх дітей 
і в якому кожна дитина росте, не знаючи, що таке на-
сильство та експлуатація. Світ, в якому кожна жінка 
та кожна дівчина користуються повною гендерною 
рівністю і в якому усунені всі юридичні, соціальні 
та економічні перешкоди на шляху розширення їхніх 
прав та можливостей. Справедливий, рівноправний, 
толерантний, відкритий та вільний від соціальних 
бар’єрів світ, в якому задовольняються потреби най-
більш уразливих груп населення», − зазначається 
у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетво-
рення нашого світу: Порядок денний у сфері стало-
го розвитку до 2030 р.» від 25 вересня 2015 р. [1] .

Альтернативні методи вирішення спорів як скла-
дова частина забезпечення доступу до правосуддя 
мають відповідати сукупності критеріїв, дотримання 
яких забезпечуватиме змогу сторін спору виріши-
ти спір у розумні строки у межах розумних витрат 
у рамках прозорої та чесної процедури та досягти 
справедливого рішення. 

Потенційна можливість досягти справедливого 
рішення у правовому спорі у процесі процедури ме-
діації дає місце останній в державній системі вирі-
шення спорів та статус складової частини в реаліза-
ції права на доступ до правосуддя. Водночас вказане 
потребує теоретичного обґрунтування, як і такого 
аспекту, чи може медіація слугувати утвердженню 
верховенства права у суспільстві.

Незважаючи на те, що наукова та приклад-
на проблематика доволі ґрунтовно висвітлюється 

у вітчизняних наукових публікаціях, теоретичне об-
ґрунтування можливості забезпечення доступу до 
правосуддя  шляхом застосування медіації як альтер-
нативного методу вирішення спору залишається роз-
робленим більшою мірою іноземними науковцями 
(Дж. Сталберг, О. Шапіра, Дж. Гимон, Л. Лове та ін.). 
Найповніше дослідження щодо забезпечення права 
на справедливий суд у процедурі присудової медіації 
опублікувала вітчизняний науковець Н. Грень 2017 р.

Категорія справедливості виступає одним із бази-
сів побудови суспільства, забезпечення справедли-
вості у суспільстві, своєю чергою, слугує утверджен-
ню верховенства права, що є ключовим завданням 
держави. У разі виникнення спору щодо своїх прав, 
свобод та законних інтересів людина повинна мати 
право отримати справедливе рішення: чи шляхом 
звернення до незалежного суду, чи шляхом мирного 
вирішення спору. При цьому досягнення справед-
ливості в обох випадках буде забезпечено різними, 
хоча і в деяких аспектах схожими методами.

Основоположні складники «Концепції справед-
ливого суду» є загальновизнаними та визначаються 
Загальною декларацією прав людини 1948 р., Між-
народним пактом про громадянські та політичні 
права 1966 р., Конвенцією про захист прав людини 
та основних свобод, Конституцією України. Тим не 
менш, наукова дискусія триває щодо питання, чи 
зводяться гарантії справедливого розгляду, закріпле-
ні міжнародно-правовими нормами на національним 
законодавством, до суто процесуальних гарантій чи 
також включають гарантії матеріальних прав щодо 
результатів вирішення спору (судового розгляду). 

Своєю чергою, аналіз практики Європейського 
суду з прав людини у розрізі тлумачення поняття 
«справедливий суд» дає підстави вважати, що по-
няття справедливості судового розгляду пов’язано 
з процедурним аспектом судочинства. І. Міхайлов-
ська підтверджує, що «у міжнародно-правових ак-
тах, починаючи із Загальної декларації прав людини 
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1948 р., вимога справедливості судочинства перено-
ситься на процедурні правила, що визначають статус 
особи, яка притягнута до відповідальності» [2, с. 32].

Тобто йдеться про так звану «процедурну спра-
ведливість», під якою зазвичай розуміють сукупність 
правил, спрямованих на забезпечення справедли-
вості результату тієї чи іншої дії незалежно від всіх 
інших обставин [3, с. 35]. У формальному аспекті 
справедливе рішення може бути досягнуте суворим 
дотриманням встановлених правил та формальною 
рівністю сторін, відповідно, справедливість вирі-
шення спору частково забезпечується дотриманням 
процедурної справедливості під час процедури. 

Зауважимо, що розрізняють досконалу та недо-
сконалу процедурну справедливість. Під доскона-
лою процедурною справедливістю розуміють такі 
правила, які за умови їх дотримання учасниками без-
застережно призводять до справедливого результату. 
За недосконалої процедурної справедливості, крім 
дотримання правил гри, ми маємо звірятися з до-
датковими критеріями, щоб отримати справедливий 
результат [4, с. 148]. 

Дж. Роулз об’єктивно вважає судовий розгляд 
прикладом недосконалої процедурної справедливос-
ті, тому що дотримання встановленої форми та пра-
вил судочинства (рівність та змагальність сторін 
тощо) не є запорукою справедливого судового рі-
шення [5].

Водночас прихильники соціологічного підходу до 
судового процесу та правосуддя вважають, що у разі 
протиріч між процесуальною та матеріальною спра-
ведливістю остання має підкорюватися процесуаль-
ній. «Важливою основою утвердження в істинності 
гносеологічної картини предмета доказування є про-
цедура її встановлення. Якщо ми можемо повністю 
довіряти процедурі встановлення обставин справи, 
то ми можемо більш сміливо довіряти і її резуль-
татам, тобто бути впевненими в істинності гносео-
логічної картини предмета доказування» [6, с. 60]. 
Водночас Дж. Роулз зауважує: «Процес не може бути 
самоціллю, виступати критерієм справедливості, 
його завданням має бути досягнення справедливос-
ті через захист суб’єктивних прав на основі істини. 
Процес не може сам себе легітимізувати через фор-
мальне дотримання процесуальних норм та правил. 
Його завданням також не може виступати виключно 
процесуальна справедливість та правильність роз-
гляду спору. Велике значення має матеріальна спра-
ведливість, яка, будучи мірилом масштабу, дає змогу 
говорити, чи був сам процес правильним чи ні» [5].

Проблематика забезпечення матеріальної та про-
цедурної справедливості, а також їх взаємозв’язку 
ще гостріше проявляється у з’ясуванні питання до-
цільності інституалізації медіації – створення суміж-
ного з судочинством правового інституту, який би міг 
створити передумови до балансу публічних та при-
ватних інтересів та забезпечити доступ до справед-
ливості і правосуддя. 

Н. Грень у своєму дослідженні присудової ме-
діації зауважує, що медіація передбачає найвищий 
ступінь справедливого рішення, оскільки ухвалене 

рішення вважається прийнятним самими учасника-
ми конфлікту [7, с. 94], а також медіація є проявом 
найвищої свободи, яка, за В. Нерсесянцом, можли-
ва «лише там, де люди не тільки адресати чинного 
права, але одночасно і співучасники в його створен-
ні, його творці і захисники» [8, с. 164]. У медіації 
відбувається зміна змісту категорії справедливості, 
адже те, що відбувається, співвідноситься не з зовні 
заданою нормою, наданою повинністю, а із внутріш-
нім переживанням, розумінням власних інтересів, 
цінностей і потреб. Це змінює зміст розглядуваної 
категорії: основою оцінювання стає не ступінь від-
повідності зовнішньому розпорядженню, нормі, 
а ступінь відповідності своєму, такому, що виникло 
з середини, розумінню власних глибинних інтересів 
і почуття задоволення від рішення, в якому макси-
мально реалізуються ці глибинні інтереси і цінності. 
Відбувається співвіднесення того, наскільки знайде-
не рішення конфлікту задовольняє кожну зі сторін 
[9, с. 166]. Водночас окремі дослідники дотримують-
ся протилежної думки, зокрема, І. Ясиновський вва-
жає, що в медіації переважає прагматичний підхід 
і метод примирних процедур є не справедливістю 
чи матеріальною істиною, а доцільністю, вигодою 
для сторін спору [10].

Ми вважаємо, що в медіаційній процеду-
рі справедливість проявляється в об’єктивному 
та суб’єктивному розумінні та дає змогу відповісти 
на питання: чи була справедливою сама процедура 
медіації, чи діяв справедливо медіатор, чи справед-
ливе рішення прийнято у спорі тощо. А суб’єктивне 
розуміння справедливості у медіації залежить від 
сприйняття сторонами спору, третіми особами, меді-
атори і процедурної, і матеріальної справедливості. 
Логічно дослідити критерії досягнення справедли-
вості у результаті медіації:

1. Дотримання принципів та правил медіації, на-
самперед, добровільності медіації, самовизначен-
ня сторін медіації та нейтральності медіатора. 
Не може бути справедливого рішення спору, якщо 
медіатор не забезпечив рівності сторін медіації, чи-
нив на них тиск. Справедливість буде досягнута, 
якщо всі учасники медіації будуть дотримуватися 
«правил гри». Саме з цією метою принципи та поря-
док медіації визначаються у законодавстві, в кодек-
сах етики медіаторів. Зокрема, Європейський кодекс 
поведінки для медіаторів оперує поняттям чесності 
процесу (зазначимо, що у медіаційній англомов-
ній літературі терміни “justice” − справедливість 
та “fairness” – чесність виступають частіше за все як 
взаємозамінні), що передбачає розуміння сторонами 
умов та положень договору про проведення медіації, 
ролі та функцій медіатора, а також зобов’язує меді-
атора зупинити процедуру медіації у разі, якщо він 
вважає, що потенційне рішення у спорі є невикону-
ваним чи незаконним [11]. До процедурної справед-
ливості медіації, на думку Дж. Сталберга, належать 
гідність і повага, з якими медіатор має ставитися 
до сторін [12]. Так, Кодекс етики медіатора Націо-
нальної асоціації медіаторів України передбачає: 
«Медіатор має поважати людську гідність учасників 
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медіації та виявляти рівну увагу та доброзичливість 
до сторін медіації» [13].

Дотримання принципів медіації як запорука 
справедливості медіації корелює з дотриманням 
процесуальних норм як запоруки справедливого су-
дочинства. Хоча не можна стверджувати, що у разі 
судового розгляду чи медіації одного й того самого 
спору буде досягнута однакова справедливість, адже 
принципи та правила медіації відрізняються від про-
цесуальних норм судочинства (Дж. Сталберг, М. Ги-
ман та Л. Лове розрізняють юридичну та медіаційну 
справедливість), адже медіаційна угода може бути 
справедливою відповідно до принципів медіації 
та відображати дійсні потреби, інтереси та бажання 
сторін, але й водночас несправедливою за чинними 
матеріальними та процесуальними нормами, напри-
клад, якщо положення медіаційної угоди не відпо-
відають законним інтересам сторін і, найімовірніше, 
відповідно до законодавства рішення у спорі було б 
іншим. Та, навпаки, судове рішення може сприйма-
тися несправедливим з позиції однієї чи обох сторін 
спору. При цьому зауважимо, що медіаційна угода 
може прямо чи опосередковано зачіпати інтереси 
й третіх осіб, які, своєю чергою, можуть сприймати 
таку угоду справедливою чи несправедливою (окремі 
автори вважають, що медіатор зобов’язаний втрути-
тися у процес медіації, якщо він вважає, що медіацій-
на угода не враховує інтересів третіх осіб [14]. Також 
відчуття «справедливості» чи «несправедливості» 
медіаційної угоди базується й на нормах моралі.

2. Сприйняття справедливості у медіації сто-
ронами спору, що виступає вельми дискусійним 
критерієм, адже таке сприйняття індивідуальне. 
Справедливість як «краса в очах того, хто дивиться». 
Тим не менш деякі дослідники вважають таке сприй-
няття основним мірилом справедливості медіації, та-
ким, що відображує персональні вподобання сторін. 
Тобто справедливою процедурою та справедливими 
результатами медіації є такі, які справедливими вва-
жаються сторонами медіації. Водночас сприйняття 
справедливості медіатором та сторонами медіації 
може відрізнятися [14]. Здебільшого медіатори нада-
ють перевагу сприйняттю справедливості сторонами 
спору, а не власному, що витікає з принципів медіа-
ції, які вимагають від медіатора дотримуватися ней-
тральності та безсторонності, поважаючи принцип 
самовизначення сторін медіації.

Найімовірніше, сторони спору вважатимуть меді-
ацію справедливою, якщо: 1) вони змогли вільно ви-
словитися впродовж медіаційної процедури; 2) вони 
були уважно вислухані медіатором; 3) медіатор ста-
вився до них із гідністю та повагою; 4) медіатор за-
безпечив принцип рівності сторін [15]. При цьому 
О. Шапіра зауважує, що процедурна справедливість 
медіації може походити як зі сприйняття сторонами 
спору, так і з дотримання принципів, правил медіації. 
При цьому сприйняття процедурної справедливості 
та формальної процедурної справедливості може не 
збігатися, наприклад, коли сторона спору вважає, що 
медіатор порушив певну норму та, незважаючи на 
те, чи дійсно норма була порушена, все одно сприй-

матиме медіацію як несправедливу [16]. Таким чи-
ном, медіація може бути формально справедливою 
щодо правил її проведення і водночас може вважа-
тися несправедливою стороною (сторонами) спо-
ру. Крім того, дослідники медіації зауважують, що 
більш активна сторона спору схильна вважати меді-
аційну процедуру справедливою, тому що повністю 
висловилася, а пасивна сторона (чи яка брала участь 
у медіації через представників) – навпаки.

Сприйняття суспільством медіації як проце-
дури, яка потенційно забезпечує доступ до спра-
ведливості, однозначно сприятиме ширшому за-
стосуванню такого методу вирішення спорів, саме 
тому нормативне регулювання медіації спрямоване 
на дотримання якості та принципів медіації. Конфі-
денційність медіації, звісно, не сприяє формуванню 
об’єктивної суспільної думки, яка здебільшого під-
живлюється досвідом та сприйняттям осіб, що бра-
ли участь у медіації. Суспільство може оцінювати 
справедливість медіації з огляду на зміст медіацій-
них угод – результати медіації – та їх вплив на тре-
тіх сторін, довкілля чи громадське здоров’я, але 
загалом таке сприйняття надто загальне та не під-
дається раціональному аналізу. 

Як вже було сказано вище, справедливість у ме-
діації може бути забезпечена шляхом дотримання 
принципів медіації, і особливої ваги в цьому ас-
пекті набуває принцип нейтральності медіатора, 
тому наголосимо на тих його складниках, які без-
посередньо пов’язані зі справедливістю процедури 
та результатів медіації. Пропонуємо виходити з того, 
що сторони спору не можуть бути повноцінно рів-
ними у своїх можливостях захистити та представити 
свої інтереси в процесі медіації, і завдання медіато-
ра полягає в тому, щоб, залишаючись нейтральним 
та неупередженим, забезпечити баланс можливостей 
сторін. Адже, будучи формально нейтральним сто-
совно двох нерівних сторін, медіатор не буде діяти 
справедливо. Саме тому етичні норми та правила 
медіації часто пропонують медіаторам певні орієн-
тири, наприклад, Модельні стандарти практики ме-
діаторів (США) передбачають: «Якщо сторона спору 
має труднощі у розумінні процесу, змісту та варіан-
тів вирішення спору, чи труднощі в участі в медіа-
ції, медіатор має оцінити такі обставини та можливі 
зміни у порядку медіації, які нададуть стороні змогу 
розуміти процедуру та брати участь в медіації, реа-
лізувати принцип самовизначення» [17]. При цьому 
можливі диференціації правового положення сторін 
у межах встановленої процедури, як правило, не ви-
ходять за рамки природного розподілу ролей. Напри-
клад, якщо в цивільному процесі рівність передба-
чає, що «учасники справи мають рівні права щодо 
здійснення всіх процесуальних прав та обов’язків, 
передбачених законом», то в кримінальному проце-
сі − право не давати пояснень. Водночас формальну 
рівність перед судом часто важко забезпечити че-
рез фактичну нерівність сторін (майнову, соціальну 
тощо). У такому разі «слабкій» стороні процесу на-
даються різні преференції з метою забезпечення рів-
них можливостей у процесі.
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Наступним дискусійним аспектом є такий: чи 
можна за умови дотримання процедурної справед-
ливості медіації говорити про презумпцію справед-
ливості медіаційної угоди та хто має оцінювати таку 
справедливість (сторони, медіатори, суд)? Дійсно, 
добровільно укладаючи медіаційну угоду та реалі-
зувавши принцип самовизначення, за умови дотри-
мання медіатором принципів нейтральності, норм 
та правил медіації, можна говорити, що сторони, 
керуючись нормами моралі, звичаями, традиціями, а 
також нормами права, досягли справедливого в їх ро-
зумінні та сприйнятті рішення та захистили свої пра-
ва та інтереси. Дж. Сталберг розглядає медіацію як 
систему дійсної процедурної справедливості, і будь-
який результат медіації, погоджений сторонами, 
може вважатися справедливим [12]. Водночас вва-
жаємо, що медіаційна угода має не порушувати ін-
тересів третіх осіб, бути здатною до виконання та за-
конною (хоча останнє саме по собі є дискусійним).

З одного боку, саме медіатор має попередити сто-
рони про те, що передбачувана угода не може бути 
виконана, суперечить нормам права, зачіпає інтереси 
третіх осіб чи є значно несправедливою для однієї 
зі сторін спору. Саме такі обов’язки на медіатора, 
наприклад, покладають Етичні стандарти медіато-
рів штата Джорджіа, що дають нам змогу визначи-
ти критерії справедливості медіаційної угоди [19]. 
Також дійти висновку про несправедливість медіа-
ційної угоди може суд, якщо законодавством певної 
держави передбачено затвердження таких правочи-
нів у судовому порядку.

Дж. Гимон та Л. Лове, своєю чергою, виділя-
ють такі критерії справедливості результату меді-
ації: 1) відповідне сприйняття сторонами медіації;  
2) поновлення балансу та гармонії в їх стосунках; 
3) підвищення вірогідності взаєморозуміння та кра-
щих взаємовідносин сторін; 4) отримання резуль-
тату, максимально наближеного до їхніх очікувань; 
5) економія часу, витрат та моральних сил; 6) озна-
ки покращення спілкування та гармонія у громадах 
(серед сусідів, підприємців, співробітників тощо); 
7) запровадження соціального прецеденту кращої 
організації взаємовідносин [18].

Дж. Сталберг, своєю чергою, відштовхується від 
зворотного – критеріїв несправедливості результату 
медіації: 1) хоча б одна сторона прийняла рішення 
недобровільно; 2) одна зі сторін відмовляється від 
свого природного права, яке суспільство вважає 
невід’ємним; 3) положення угоди суперечать націо-
нальному законодавству; 4) положення угоди пору-
шують чи заперечують людську гідність; 5) сторони 
погоджуються на певні умови, незважаючи на повно-
цінну обізнаність у можливих альтернативах; 6) поло-
ження угоди суперечать базовим цінностям у сприй-
нятті суспільства. Вказане дало змогу Дж. Сталбергу 
сформулювати критерії справедливості результату 
медіації, які витікають із критеріїв несправедли-
вості: 1) добровільність; 2) невідчуження інтересів; 
3) гласність результату; 4) гідність та повага; 5) ін-
формоване прийняття рішення; 6) терпимість до 
конфліктуючих  фундаментальних цінностей [12].

Забезпечення справедливості у медіації важли-
ве не тільки для сторін спору, а й для існування со-
ціального та правового інституту медіації взагалі, 
адже суспільство повинно мати довіру до медіаторів 
та медіації, тільки тоді такий метод вирішення спо-
рів стане затребуваним та буде дійсною альтернати-
вою державному судочинству. 

По-перше, варто виходити з того, що участь 
у медіації здебільшого добровільна (навіть запро-
вадження обов’язкової медіації у певних державах 
як умови подання позову до державного суду не 
означає обов’язку сторін укласти медіаційну угоду), 
тому медіаційна процедура має базуватись на про-
зорих та зрозумілих правилах, дотримання яких 
може у сприйнятті потенційних учасників медіації 
призвести до отримання справедливого рішення 
у спорі. У протилежному разі важко говорити про 
затребуваність медіації суспільством, тому що люди 
навряд чи погодяться брати участь у процедурі, яка 
може обмежити їх права, не захистити законні ін-
тереси та свободи. Саме тому О. Шапіра стверджує, 
що медіаційні правила та норми, які унеможливлю-
ють укладення сторонами несправедливої медіацій-
ної угоди, такої, що може призвести до браку дові-
ри  суспільства до медіації, є виправданими (крім 
того, сторони вільні в укладанні будь-якої угоди поза 
медіаційною процедурою) [16].

Завдання із попередження укладання неспра-
ведливих медіаційних угод частково покладається 
також і на медіаторів, які мають забезпечити до-
бросовісність та чесність медіаційної процедури 
і в такий спосіб зберегти репутацію медіації в очах 
суспільства. Як вже наголошувалося у нашому до-
слідженні, кодекси етики медіатора здебільшого 
зобов’язують медіатора втрутитися у процес меді-
ації та попередити сторони про можливі негативні 
аспекти процедури чи положень медіаційної угоди, 
а також зупинити процедуру медіації. Зокрема, Єв-
ропейський кодекс поведінки медіатора передба-
чає у п. 3.2, що медіатор, «вважаючи це доцільним, 
може, проінформувавши сторони, зупинити про-
цедуру медіації у разі, якщо вважає з урахуванням 
обставин та власної компетенції, що передбачувана 
угода є незаконною та не виконуваною» [11]. Кодекс 
етики медіатора Національної асоціації медіаторів 
України містить подібне загальне положення: «Ме-
діатор має право відмовитись від проведення медіа-
ції на будь-якій її стадії у разі ˂…˃ недобросовісної 
поведінки сторони медіації ˂…˃ явної незаконності 
дій та домовленостей сторін медіації» [13]. Стандар-
ти та етичні норми онлайн-медіації штату Небраска 
примо передбачають, що «медіатор не має допуска-
ти підписання незаконної угоди» [20]. Ми погоджу-
ємося з О. Шапіра, який вважає, що кодекси етики 
медіатора мають передбачати обов’язок, а не право 
медіатора зупинити процедуру медіації у тих випад-
ках, коли зміст медіаційної угоди є несправедливим 
та тим самим загрожує репутації інституту медіації: 
«Медіатори мають обов’язок перед своєю професією 
забезпечити, що медіація не тільки відповідає інтер-
есам сторін, але й знайти більш чесний, ефективний, 
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сталий та мудрий результат порівняно з іншими ме-
тодами вирішення спорів» [21, с. 513].

З огляду на вищенаведене ми можемо дійти  
висновку, що справедливість є базисною категорією 
медіації, адже такий метод вирішення спорів життєз-
датний виключно у разі забезпечення справедливого 
рішення спору, а завданням медіаторської спільноти, 
законодавця та суспільства загалом є запроваджен-
ня та практичне застосування таких правил, норм 
медіаційної процедури, які унеможливлять неспра-
ведливість процедури та результату медіації. Хоча 
поняття справедливості завжди індивідуальне для 

сторін спору, відкидати моральні устої та традиції 
суспільства не можна, і тільки тоді можна буде го-
ворити про утвердження справедливості та верхо-
венства права завдяки медіації, коли ідеї соціальної 
справедливості, свободи, рівності, норми моралі, 
традиції та звичаї, легітимовані суспільством, зна-
йдуть своє відображення в медіаційних угодах. 
З огляду на вищевикладене вважаємо, що положення 
п. 4 ст. 12 Проекту Закону України «Про медіацію» 
мають бути уточнені стосовно права медіатора зупи-
нити процедуру медіації в разі очевидної несправед-
ливості передбачуваної медіаційної угоди.
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The article analyzes the main approaches to understanding the category of “source of law”. On the basis of existing scientific works 
of native and foreign scientists, the essence and content of the concept “source of law” are revealed, the analysis of the ratio of concepts 
“source of law” and “form of law” is analyzed and their difference is justified.
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Ефективне функціонування будь-якої право-
вої системи значною мірою пов’язане із процесом 
правотворчості. Саме система джерел права, як зо-
внішня форма вираження та об’єктивації права, за-
безпечує належну охорону природних прав людини, 
регулювання різноманітних суспільних відносин, ці-
лісність правової системи та правопорядок як необ-
хідну передумову подальшого розвитку суспільства.

Питання щодо поняття й класифікації джерел пра-
ва, їхньої функціональної ролі в механізмі регулю-
вання суспільних відносин традиційно вважається 
одним із ключових для такої загальнотеоретичної на-
уки, як теорія права та держави, та привертає значну 
увагу науковців. Зокрема, до питання джерел права 
звертались такі вчені, як В.Г. Буткевич, М.І. Козю-
бра, В.В. Копійка, В.В. Копєйчиков, В.О. Котюк, 
Б.В. Малишев, Н.М. Оніщенко, А.А. Рубанов, 
О.Ф. Скакун, Р.Б. Тополевський, Г.Ф. Шершеневич. 
Водночас, незважаючи на існування значної кіль-
кості досліджень, присвячених висвітленню різних 
аспектів джерел права, ще досі не вироблено єдино-
го понятійного апарату. Внаслідок цього у колі уче-
них-теоретиків права порушено дискусійні, а часом 
і суперечливі питання визначення поняття «джерело 
права», його співвідношення чи навіть ототожнення 
з поняттям «форма права». Саме тому актуальність 
теми дослідження визначається необхідністю більш 
повного вивчення змісту поняття «джерело права» 
та його відмежування від інших суміжних категорій.

Мета статті полягає в дослідженні змісту понят-
тя «джерело права» та здійсненні аналізу проблеми 
його співвідношення з поняттям «форма права». 

В юридичній науці поняття «джерело права» 
розуміється багатозначно. Незначна теоретична 
розробка цієї проблеми і є однією з причин полі-

семії розуміння цього поняття, на що неодноразо-
во вказували як практики, так і теоретики права.  
Зокрема, відомий радянський вчений І.Б. Новиць-
кий писав: «Хоча історія поняття «джерело права» 
налічує понад дві тисячі років, і донині воно за-
лишається не до кінця з’ясованим» [10, с. 8]. Такої 
самої думки свого часу дотримувався  й науковець 
С.Ф. Кечекьян, який зазначав, що термін «джерело 
права» належить до числа найбільш незрозумілих 
у правовій науці. При цьому немає не тільки за-
гальноприйнятого визначення «джерело права», 
а й доволі дискусійним є саме значення, в якому 
воно вживається [6, с. 3]. З такими твердження-
ми важко не погодитись, враховуючи відсутність 
єдиного загальноприйнятого визначення поняття 
«джерело права» та кількість значень, які може 
позначати цей термін. В юридичних наукових пра-
цях та навчальній літературі під джерелом права 
здебільшого розуміють: 

1) сили, що творять право (джерелом права вва-
жають волю Бога, волю народу, правосвідомість, 
ідею справедливості, державну владу); вони можуть 
мати матеріальний і ідеальний зміст; 

2) пам’ятки історії, які колись мали значення чин-
ного права («Руська Правда» в Київській Русі чи За-
кони Хаммурапі у Стародавньому Вавилоні); 

3) матеріали, що покладені в основу того чи ін-
шого законодавства (наприклад, коли римське право 
послужило джерелом для пізніших нормативно-пра-
вових актів); 

4) засоби пізнання чинного права (коли право 
можна пізнати з закону) тощо [5, с. 178; 8, с. 34−35; 
14, с. 146−147].

Так, якщо зважати на загальнопоширене значен-
ня терміна «джерело», то він означає основу, місце, 
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ґрунт чи умови, з яких щось випливає, витікає, по-
ходить. Це те, що дає початок чому-небудь, звідки 
постає, черпається щось [17, с. 262]. Іншими слова-
ми, якщо брати в контексті права, то, насамперед, це 
витоки права. З одного боку, це матеріальні умови, 
з яких народжується право, з іншого боку, це різно-
манітні умови, що впливають на його зміст [12, с. 23]. 
Тож, джерелом права визнаються чинники, які впли-
вають на появу і функціонування права, тобто так 
звана сила, яка створює право. Такими факторами 
виступають правотворча діяльність держави, воля 
Бога, народу і матеріальні умови життя суспільства. 
Варто зазначити, що у колі науковців панує спірне, 
на наш погляд, твердження, що сила, яка створює 
право, є, насамперед, волею держави, яка реагує на 
потреби суспільства, розвиток суспільних відносин 
і приймає відповідні правові рішення. З цього при-
воду позиції науковців різняться. Теоретики права 
та держави А.М. Колодій та В.В. Копєйчиков зазна-
чають, що воля державних органів не створює сус-
пільні відносини, а лише формулює і відображає їх 
тією чи іншою мірою достовірно. Тому логічніше, 
на думку авторів, джерелом права вважати те, що 
породжує їх, а не відтворює чи формулює, бо право 
встановлюється поза офіційною формою – нормою, 
законодавством [4, с. 162−163].

Своєю чергою, науковець Р. Крос слушно зазна-
чив, що в основному під джерелом розуміють не 
причину походження, пряму або віддалену, а таке 
джерело, з якого норма отримує свою юридичну 
силу, тобто стає правовою нормою [9, с. 9]. Тобто під 
джерелом права розуміється діяльність або результат 
діяльності щодо створення правових норм.

Проблематика сутності категорії «джерело пра-
ва» зумовлюється ще й відсутністю однозначної від-
повіді на питання щодо сутності самого права. Від 
того, що розуміється під правом, залежить розуміння 
всіх інших похідних від нього правових явищ, у тому 
числі і категорії «джерело права», оскільки останнє 
є також похідним стосовно першого. Тобто визна-
чення джерела права доцільно розглядати під кутом 
зору розуміння права як такого. 

Так, представники юридичного праворозуміння, 
так звані юснатуралісти, розглядають джерела права 
як зовнішній прояв правового змісту, принципу фор-
мальної рівності. Представники юридичного пози-
тивізму вбачають джерела права у формальному зна-
ченні та визначають його як зовнішні форми (акти), 
в яких фіксується державна воля [11, с. 106, 155].  
Представники нормативної теорії праворозуміння 
визначають джерело права як першопричину, аб-
страктну первинну норму, від якої походять всі інші 
норми. Своєю чергою, представники соціологічної 
школи права  джерело права ототожнюють із сус-
пільними відносинами, що зумовлюють і визначають 
право [14, с. 149]. Як бачимо, множинність підходів 
до розуміння поняття «джерело права» залежить від 
розуміння самого права.

Тож, у центрі полеміки проблеми визначення сут-
ності права серед науковців склалося кілька позицій 
щодо визначення поняття «джерело права», а саме 

юснатуралістичний, матеріальний, ідеальний (ідеа-
лістичний) та формальний підходи. 

Джерело права в матеріальному розумінні – це 
суспільні відносини, які розвиваються і зумовлюють 
виникнення, розвиток та зміст права. Тобто це те дже-
рело, звідки виходить зміст норми або правотворча 
сила, наприклад, державна влада, законодавчі чи судо-
ві органи тощо [8, с. 35]. В ідеологічному розумінні – 
це виражена в офіційній формі сукупність юридичних 
ідей, поглядів, теорій, під впливом яких утворюється 
і функціонує право, у формальному (юридичному) ро-
зумінні – спосіб вираження змісту правил поведінки 
або те, що дає правилу загальнообов’язковий харак-
тер. Тобто це офіційні форми зовнішнього виражен-
ня і закріплення правових норм, що діють у державі 
[7, с. 112; 5, с. 179; 8, с. 35]. З погляду юридичного 
праворозуміння – це принцип формальної рівності, 
тобто однакова міра справедливості, добра, свободи, 
істини, який може існувати як абстрактна правова 
форма суспільних відносин [11, с. 156].

Необхідно зазначити, що більшість науковців 
схиляється до того, що термін «джерело права» 
треба розуміти як форму зовнішнього виражен-
ня й закріплення правових норм, що засвідчує їх 
загальнообов’язковість [7, с. 112;  5, с. 180; 14, с. 148; 
12, с. 107], але такий підхід, на нашу думку, є дещо 
спірним. Джерело права не можна визначати як спосіб 
зовнішнього виразу правових норм, які об’єктивовані 
в певній формі, оскільки під «джерелом права» ро-
зуміють саме витоки права. Джерело права може не 
мати форми, наприклад здоровий глузд чи теоретичне 
мислення, які можна вважати повноцінними джерела-
ми права, які формують смисли права, хоча вони і не 
є формами буття права [11].

Через багатозначність терміна «джерело права» 
в теорії права виникла ідея обійти його і замінити 
іншим терміном – «форма права». Проте нове по-
няття не тільки не вирішило проблему багатознач-
ності поняття «джерело права», а й породило ще 
більші дискусії з приводу зазначеної теми. Для по-
значення цього явища в юридичній літературі ви-
користовуються як тотожні поняття «форма права» 
і «джерела права». Так, в юридичній енциклопедії 
ці два поняття вживаються в однаковому значенні − 
як «спосіб зовнішнього вираження правових норм як 
загальнообов’язкових правил регулювання суспіль-
них відносин» [17, с. 171, 297]. Тобто йдеться про 
повне ототожнення термінів із позицією щодо замі-
ни першого терміна другим через його багатознач-
ність. Проте понятійна категорія «форма права» не 
збігається з поняттям «джерело права». З цього при-
воду в теорії права, окрім позиції повного ототож-
нення, виокремлюються ще два підходи: 1) часткове 
розмежування термінів «джерело права» та «форма 
права», за якого один термін збігається з одним із 
значень другого; 2) повне розмежування термінів 
«джерело права» та «форма права» з одночасним ви-
знанням за кожним із них самостійного специфічно-
го смислу [2, с. 67].

В «Академічному тлумачному словнику» понят-
тя форми подається як  «обриси, контури, зовнішні 
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межі предмета, що визначають його зовнішній ви-
гляд». Це вкотре вказує на те, що терміни «джерело» 
і «форма» не є тотожними. Так, зміст цих понять буде 
різним залежно від того, в якому контексті вони вжи-
ваються – чи щодо права як цілого, чи щодо окремої 
норми, групи норм. Відповідно, варто розрізняти вну-
трішню форму права, під якою традиційно розуміють 
структуру, поділ на галузі та інститути, та зовнішню 
форму права як спосіб об’єктивації норми, тобто 
комплекс юридичних джерел, які формально закрі-
плюють правові явища і дають змогу ознайомитися 
з їх реальним змістом, користуватися ними та захища-
ти себе та власні природні права [4, с. 162;  13, с. 107].

Для того, щоб право набуло свого зовнішнього 
вираження, воно набуває змісту, в якому й відобра-
жаються економічні, політичні, моральні та інші 
соціальні відносини, правові смисли. Зміст і форма 
права не є результатом довільного конструювання 
законодавця. Їхні першопричини закладені в системі 
суспільних відносин, що виключають однозначність 
джерела і зумовлюють різноманіття форм зовніш-
нього вираження права. У них наочно проявляють-
ся історичні особливості тих чи інших суспільних 
систем, історія конкретного народу, різноманітність 
форм державного втручання в суспільне життя, а та-
кож популярність наукових шкіл, які обґрунтовують 
специфіку цього втручання. Йдеться про філософ-

ські категорії діалектики – «зміст» і «форма», які не-
розривно пов’язані, а тому не існують окремо. Зміст 
не існує окремо від форми, а форма − окремо від 
змісту: «зміст формований», а «форма змістовна». 
З наведеного випливає, що зміст входить у норму як 
його об’єктивна основа, а форма виражає зміст як 
його організація [15, с. 213]. Як справедливо зазна-
чив В.О. Котюк, «форма права» – це різні види пра-
ва, які обирає держава та які відрізняються за спо-
собом оформлення змісту норм права. Це зовнішня 
форма існування змісту норм права [8, с. 35]. 

Тому форма права – це зовнішнє оформлен-
ня правових смислів, які офіційно встановлені або 
санкціоновані державною владою чи загальновизна-
ні суспільством. Поняття «форма права» може ото-
тожнюватись із «джерелом права» лише в аспекті 
юридичного формалізованого прояву як докумен-
тального носія правових норм.

Узагальнюючи сказане, можна дійти висновку, 
що поняття «джерело права» та «форма права» не 
можна вважати тотожними. Формою права доцільно 
визначати спосіб об’єктивації права, тобто зовніш-
нє оформлення змісту права, так званий зовнішній 
прояв правового змісту. Водночас джерелом права 
доречно вважати витоки права, тобто ті умови, об-
ставини, в яких формуються смисли права, з яких 
твориться право як таке.
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У статті досліджуються питання, що пов’язані з визначенням понятійного апарату феномена безпеки в цивільному про-
цесі. Встановлено, що безпеку цивільного процесуального права можливо визначати через (а) створену судом можливість 
безперешкодної реалізації прав; як (б) належний ступінь контролю та захисту від деструктивної поведінки учасників справи; 
і як (в) особливий стан захищеності системи цивільного процесу. Відтак виділяються фактори праворозуміння з двох позицій: 
ті, які утворюють стан захищеності, та ті, які, навпаки, руйнують його. Перші (позитивні) становлять групу, що ідентифікують 
верховенство права, другі (негативні) – вказують на прогалини та колізії або ж деструктивну поведінку. 

Ключові слова: праворозуміння, безпека, цивільний процес, цивільне судочинство.

В статье исследуются вопросы, связанные с определением понятийного аппарата феномена безопасности в гражданском 
процессе. Установлено, что безопасность гражданского процессуального права возможно определять посредством (а) создан-
ной судом возможности беспрепятственной реализации прав; как (б) надлежащую степень контроля и защиты от деструк-
тивного поведения участников дела; и как (в) особое состояние защищенности системы гражданского процесса. Поэтому 
факторы выделяются с двух позиций: те, которые образуют состояние защищенности и те, которые, наоборот, разрушают 
его. Первые составляют группу, идентифицирующую верховенство права, вторые – указывают на пробелы и коллизии или же 
деструктивное поведение.

Ключевые слова: правопонимание, безопасность, гражданский процесс, гражданское судопроизводство.

The article deals with the issues related to the definition of the conceptual apparatus of the phenomenon of security in the civil 
process. It has been established that the security of civil procedural law can be determined through (a) the possibility created by the 
court of unimpeded realization of rights; as (b) an adequate degree of protection against the destructive behavior of the participants in 
the case; and as (c)a special state of security of the civil process system. Therefore, factors from two positions are distinguished – those 
that form the state of security and those that, on the contrary, destroy it. The first one is a group that identifies the rule of law, the other 
ones point to gaps and conflicts, or destructive behavior.

Key words: legal thinking, security, civil process, civil justice.

Постановка проблеми та актуальності. У ци-
вільному судочинстві проблема пізнання феноме-
на безпеки комплексно не розглядалася, а наукові 
доробки в цій сфері характеризуються здебільшо-
го наче «замовчуванням» дійсних проблем, що 
пов’язані з усуненням ускладнення справи, зловжи-
вання правом, процесуальних ризиків тощо. І це за 
тих обставин, коли відповідно до Закону України 
«Про національну безпеку» від 21 червня 2018 р. 
№ 2469-VIII (надалі – Закон від 21 червня 2018 р. 
№ 2469-VIII) на суд покладено реалізацію функції 
контролю за виконанням рішень суду задля забезпе-
чення національної та цивільної безпеки. І хоча про-
цесуально-правовий зв’язок ЦПК України та Закону 
від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII доволі слабко, на 
перший погляд, уявляється, проте вказує на необ-
хідність детальнішого з’ясування суті розуміння 
та навантаження феномена безпеки для цивільного 
судочинства. І це в той ще час, коли основні наукові 
пошуки якраз і націлені на долання конкретних про-
блем у правовому регулюванні цивільних процесу-
альних правовідносин. 

У правовій доктрині проблемами безпеки пра-
ва (прав пов’язаних із безпекою, права на безпе-
ку) переймались чимало дослідників, серед яких 
можливо виділити О.Б. Бондра («Поняття та зміст 
права людини на безпеку та його співвідношен-

ня із суміжними правами», наукова стаття, 2011р.), 
А.М. Лободу («Правова безпека особи в сучасній 
Українській державі (теоретико-правове досліджен-
ня)», кандидатська дисертація, 2013 р.), Л.В. Радо-
вецьку («Суб’єкти забезпечення державної безпеки 
України: теоретико-правові аспекти», кандидатська 
дисертація, 2015р.), В.А. Ліпкана («Основи права 
національної безпеки», наукова стаття, 2009р., тощо; 
а також докторська дисертація) тощо. Проте із ци-
вільної процесуальної точки зору феномен безпеки 
не розглядався. Щоправда, можливо вказати на окре-
му працю Георга Гальке судді у відставці Верховного 
Суду Німеччини («Зміцнення ролі Верховного Суду 
України – об’єктивна необхідність», доповідь, ВСУ, 
2013 р). Але незважаючи на слушні підходи, погляд 
дослідника фокусувався здебільшого на процесуаль-
ному праві та судоустрої.

Отже, за такого підходу постає очевидною потре-
ба e з’ясуванні гносеологічної суті феномена безпе-
ки в цивільному судочинстві, що і визначається нами 
за мету даного дослідження. Отриманий результат 
дозволить визначити основну концепцію праворо-
зуміння цього феномена в цивільному процесі, що 
слугуватиме в подальших наукових розвідок у ци-
вільному процесуальному праві.

Виклад основної частини дослідження. Так, 
із позиції Ю.Ю. Ветютнєва, однією з характерис-
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тик цінності праворозуміння є визначеність права. 
Адже поняття права повинно визначатися точними 
межами. Іншими словами, формулюючи визначен-
ня права, ми повинні вміщати в такий вибір ряд тих 
ознак, які дозволяють із упевненістю ідентифікува-
ти будь-який об’єкт в якості права або ж, навпаки, 
не визнавати його таким [5, с.14]. Така визначеність 
у практиці ЄСПЛ зводиться у відповідний принцип 
правової визначеності, яка знаходиться у причинно-
наслідковому зв’язку із стабільністю правосуддя.

Т.І. Фулей, аналізуючи звіт Венеціанської комі-
сії, цілком слушно завертає увагу на те, що в цьо-
му документі відмічається, що правова визначеність 
вимагає, насамперед, того, аби правові норми були 
зрозумілими і точними й мали на меті гарантування 
того, що ситуації і правовідносини будуть передба-
чуваними. Також правова визначеність вимагає по-
ваги до принципу res judicata: остаточні рішення 
національних судів не мають ставитися під сумнів. 
Що також вимагає виконання остаточних судових 
рішень. А тому система, що дозволяє ставити під 
сумнів остаточні судові рішення без переконливих 
підстав у суспільних інтересах і без зазначення стро-
ку, не відповідає принципу правової визначенос-
ті [35, с. 12; 43, с. 11]. Саме тому праворозуміння 
в цивільному процесуальному праві тісно пов’язане 
не тільки із цивільною процесуальною нормою (її 
якістю, в силу юридичної техніки), алей судовими 
рішеннями, а власне – їх якістю. Таким чином, як 
один варіант, так і інший, очевидно, охоплюються 
безпековими питаннями, адже становлять зміст за-
хищеності, потенціал забезпечення стану стабіль-
ності у правовому регулюванні.

П. Рабінович, переймаючись проблемами антро-
пології права, приходить до висновку, що неодмін-
ною складовою частиною з точки зору праворозу-
міння ЄСПЛ є втілення «справедливого» балансу 
різноманітних інтересів (передусім, інтересів осо-
би і суспільства), якого має бути досягнуто шляхом 
їх співставлення, «зважування». Із цього приводу 
вчений пропонує акцентувати увагу на тому, що 
хоча відбувається процес зважування, але насправ-
ді співвимірюються ті явища, які існують цілком 
«позитивно», тобто існують як суще, як факт (на-
самперед, людські потреби, інтереси), проте сам 
процес такого «зважування», на думку дослідника, 
відбувається, насамперед, у свідомості відповід-
ного суб’єкта – причому за критеріями, які нерідко 
не тільки не об’єктивуються, не «позитивізуються», 
а й взагалі лишаються тільки ідеологічними кон-
структами, абстракціями, що мають, до того ж, суто 
оціночний характер. Образно кажучи, «важки», за 
посередництва яких здійснюється те чи інше балан-
сування інтересів, аби домогтися «справедливості» 
останнього, й залишаються у сфері ідеалу. Він же, 
будучи інтелектуальним інструментом оцінювання, 
здебільшого протиставляється позитивно існуючій 
фактичній ситуації й нерідко слугує, так би мовити, 
засобом протесту проти неї (хоча іноді – засобом її 
схвалення, легітимації, виправдання). Щоправда, 
автор додає, що вони зазвичай легко приховуються 

вельми абстрактними термінопоняттями (на кшталт 
тієї ж «справедливості»), які можуть використовува-
тись як інструменти маніпулювання свідомістю лю-
дей [31, с. 242–243].

У сучасних філософських доробках відмічається, 
що «об’єкт образу ніколи не є більшим, аніж свідо-
мість про нього, він цілковито визначається цією 
свідомістю: з образу неможливо дізнатися ні про що 
нове, чого б ми не знали раніше…» [20, с. 37]. Такий 
підхід надає нам чітку призму того, що феномен без-
пеки як об’єкт праворозуміння ніколи не може бути 
ширшим за ті небезпечні стани чи то загрози, а по 
суті – ті ж самі «образи», які б вказували на підста-
ви, закладали фундамент для відповідної рефлексії 
з виставлення меж «безпечного – небезпечного», 
«прийнятного – неприйнятного», «законного – неза-
конного», «цінного – нецінного – безцінного», «ри-
зикового – комфортного», «шкоди – благ», «права – 
неправа» тощо. 

Тут доречно додати слушну думку А.І. Ющика 
про те, що необхідним для розуміння права є визна-
чення інтересу як певного рухаючого початку в жит-
тєдіяльності людини, а також про співвідношення 
поняття «інтерес» та «зацікавленість»; відношення 
необхідності та свободи, співвідношення поняття 
суспільних відносин та відносин спілкування, а та-
кож останніх із соціальним управлінням [42, с. 36]. 
А І.В. Венедіктова, досліджуючи захист охоронюва-
них законом інтересів у цивільному праві, акцентує 
увагу на доцільності розвитку положення про захист 
суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів 
у випадку загрози виникнення небезпеки в майбут-
ньому. Тобто про майбутню діяльність очікуваного 
заподіювача шкоди, що реально загрожує в майбут-
ньому [6, с. 248]. Отже, категорія «інтерес»  певною 
мірою становить основу в основних питаннях пра-
ворозуміння безпеки, безпечності – небезпечності 
тощо. Власне, такі кореляти і становлять орієнтир 
необхідності праворозуміння аспекту безпеки у пра-
вовому регулюванні тих чи інших правовідносин.

Інші дослідники проблем праворозуміння вказу-
ють і на те, що принципи, функції, структура чи  на-
віть дія будь-якого феномена у правовій площині зу-
мовлюється саме його природою та змістом [21, с. 19]. 
Це означає, що, досліджуючи сутнісний аспект пра-
ворозуміння феномена «безпеки», постає за необхід-
не з’ясувати правову природу та зміст цього феноме-
на, що надасть можливість у подальшому предметно 
вести мову про функції, структуру, дію та прин-
ципи безпеки у процесуально-правовій площині. 

Переймаючись проблемами методології безпе-
ки у праві, Л.В. Радовецька цілком виправдано від-
мічає, що методологічні аспекти дослідження сфер 
безпеки пояснюються певними особливостями. На її 
думку, це пов’язано з потребою вироблення адекват-
ної методології як підґрунтя та інструментарію для 
наукового осмислення проблем безпеки з позиції її 
як філософсько-соціального феномена та окремих 
проблем її забезпечення. Зокрема, набувають нового 
змісту та значення в контексті розбудови демокра-
тичної та правової держави, укріплення громадян-
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ського суспільства в Україні, особливо актуалізу-
ються у зв’язку із загостренням політичної ситуації 
в країні в останній період її державотворення. При 
цьому, на думку дослідниці, характерним, як і одно-
часно проблемним, є те, що ці дослідження не ма-
ють давніх традицій у вітчизняній науковій думці, 
а різноманітні явища та процеси, що відбувають-
ся у сфері безпеки, з одного боку, є своєрідними за 
своєю природою, а з іншого, універсальними, тому 
що взаємопов’язані з різними сферами суспільного 
буття та його пізнання (курсив власний – Я.М.) 
[18, с. 317]. Вчена також відмічає, що поряд із тради-
ційною структурою методів, що використовуються 
в теоретичних юридичних дослідженнях як спеці-
альні методи даного дослідження (група загальних 
методів пізнання; група філософських методів; за-
гальнонаукових методів, частково наукових мето-
дів, спеціальних методів тощо), слід віднаходити за 
необхідне акцентуацію уваги на розробці та пояс-
ненні властивостей таких понять, як: «державна ді-
яльність», «недержавна діяльність», «механізм дер-
жави», «правове регулювання», «безпека», «загрози 
безпеці», «суб’єкти забезпечення безпеки», «систе-
ма забезпечення безпеки» та ін., які з урахуванням 
їх адаптації до конкретного предмету дослідження 
складають основу його понятійно-категоріально-
го апарату [18, с. 326–328]. Натомість оперування 
тими чи іншими поняттями виявляється недостат-
нім з огляду на потребу з’ясувати основні підходи до 
праворозуміння цього явища. 

Відомий голова Верховного Суду Ізраїлю  
Аарон Барак звертає увагу на те, що безпека держави 
складається, насамперед, із верховенства (господар-
ства, владарювання) права (курсив власний – Я.М.) 
[2, с. 356]. 

За викладених вище обставин виникає логічне 
запитання: що таке безпека? Що криється під цим 
терміно-феноменом в етимологічному значенні, фі-
лософському, зрештою, правовому сенсі? Спробуємо 
з’ясувати більш детально. 

Так, у тлумачному словнику з української мови 
термін «безпека» подається як «стан, за якого 
ніщо кому-, або чому-небудь ніщо не загрожує…» 
[12, с. 31], а «безпечний» – «який не криє в собі не-
безпеки, або захищає кого-, що-небудь від небезпе-
ки. Якому не загрожує небезпека; гарантований від 
небезпеки. Який не завдає, не повинен завдавати 
шкоди… Те саме, що безтурботний; безжурний… »  
[7, с. 32]. Слідуючи суті того, на що спрямований 
«стан захищеності», слід звернути увагу, що «не-
безпека» пояснюється як «можливість якогось лиха,  
нещастя, катастрофи, шкоди», тобто «стан, якому 
щось загрожує» [7, с. 386]. 

У філософському значенні феномен безпеки по-
лягає в наявності певних загроз, ризиків та небез-
пек щодо права власності (як головного з об’єктів 
ідеологічних зіткнень), захисту інформації тощо, 
в силу діяльності індивідів, соціальних груп, сус-
пільства, держав [24, с. 19, 86, 90]. Адже, як відмічає 
С.В. Полікарпов, причиною цього є зміна епох, яка 
зумовлює необхідність зміни системи безпеки в силу 

появи нових загроз, різного роду страхів, нових фак-
торів розвитку тощо, а тому й виникає необхідність 
у новій парадигмі безпеки та системи безпеки, що 
здійснює її на практиці [24, с. 91].

У сучасній юридичній енциклопедії «безпека» 
визначається, як «стан захищеності життєво важ-
ливих інтересів особи, суспільства і держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз» [41, с. 207], який за-
сновується на певних принципах, суб’єктах, видах, 
функціях та стосується сфер економіки, інформації, 
екології та ін.. [41, с. 207, 210]. Отже, такі загрози 
стосуються безпосередньо захисту та охорони прав 
і свобод громадян, а також виконання своїх повнова-
жень державою та органами і посадовими особами, 
що діють від її імені. 

Діалектику правових категорії, дотичних до без-
пекового феномена, можливо комплексно уявити, 
проте це й вимагає з’ясування питання специфіки 
етимології феномена безпеки. 

Піддаючи оцінці деякі історичні віхи етимології 
терміна «безпека», варто вказати, що не завжди дане 
поняття було вживаним, розумілось суспільством, 
державою як об’єктивна необхідність в оперуванні, 
тим більше у правовому чи  процесуальному про-
сторі. До прикладу, в радянському енциклопедич-
ному словнику слів на кшталт «опасность» (тут 
і далі – російською мовою – Я.М.), «безопасность», 
«комитет государственной безопасности» тощо – не 
зустрічається [32, с.119, 608–609; 926–927]. Проте, 
як зазначає В. Гусаров, безпека в інформаційному 
ключі як системне поняття з’явилося в 1914 р., коли 
у Великобританії було створено бюро військової 
пропаганди. Відтоді майже кожна країна має власну 
систему інформаційної безпеки держави [10, с. 263].

У теорії права безпеку пов’язують здебільшо-
го із правовим режимом інформаційної безпеки 
[25, с. 252]. 

Відповідно до положень Конституції України 
«забезпечення державної безпеки …покладається 
на правоохоронні органи держави…» (ч. 3 ст. 17), 
а «утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави», як і сама «безпека» 
(тобто стан захищеності прав, свобод та інтересів – 
Я.М.), що визначається основоположною соціаль-
ною цінністю (ч. 2 ст. 3). 

У підручнику із забезпечення інформаційної без-
пеки держави відмічається, що природні явища «без-
пека » і «небезпека» існують у діалектичній єдності, 
тобто у природі не існує окремого «стану безпеки» 
та «стану небезпеки». Адже, як слушно відмічає 
М.М. Присяжнюк із цього приводу, відповідно до 
філософського закону «боротьби протилежностей» 
ми спостерігаємо, відчуваємо та усвідомлюємо 
певні тенденції розвитку станів «більш безпечних» 
чи «більш небезпечних». Це відбувається, на його 
думку, в залежності від того, які чинники (позитив-
ні чи негативні) домінують у природі чи суспільстві 
на певний визначений момент розвитку людини, на-
ціонального суспільства, держави та світового спів-
товариства. Саме із цієї причини знайти «стан захи-
щеності» на тривалий проміжок часу, сховатися від 
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небезпеки, ризику, виклику чи  загрози неможливо. 
А тому система безпеки, зорієнтована лише на за-
хисні заходи, спрямовані на створення відносного 
стану безпеки, тобто на створення умов відсутності 
«небезпек- загроз», є недосяжною ідеєю [23, с. 7]. 
На нашу думку, – відносно недосяжною, адже по-
казовим є з’ясування праворозуміння феномена без-
пеки з точки зору ідеї верховенства права. Адже чи 
можливо оцінювати стан правопорядку, в тому числі 
в інформаційній сфері, без урахування основопо-
ложних засад, а по суті – орієнтирів, на панування 
одного соціологічного закону – закону панування 
верховенства права, особливо для розуміння його 
у процесі здійснення цивільного судочинства тощо. 

Так, Розділом ІІІ Угоди про асоціацію України 
та ЄС від 27.06.2014 р., а саме ст.14 та ст. 24, визначе-
но зобов’язання сторін у рамках сектору безпеки. Зо-
крема, стосовно (а) співробітництва у сфері юстиції, 
свободи та безпеки, де сторони зобов’язались нада-
ти особливого значення утвердженню верховенства 
права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері 
управління загалом та правоохоронних і судових ор-
ганів зокрема. Таке співробітництво спрямовується 
на зміцнення судової влади, підвищення її ефектив-
ності, гарантування її незалежності та неуперед-
женості. Співробітництво у сфері юстиції, свободи 
та безпеки повинно відбуватися на основі принципу 
поваги до прав людини та основоположних свобод; 
(б) домовленості сторін щодо того, щоб надалі роз-
вивати судове співробітництво в цивільних та кри-
мінальних справах, повною мірою використовуючи 
відповідні міжнародні і двосторонні документи, 
ґрунтуючись на принципах юридичної визначеності 
і праві на справедливий суд [34].

До змісту верховенства права, як відомо, вклю-
чається право на справедливий суд, зміст якого роз-
кривається в п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 
і основоположних свобод та в судовій практиці Єв-
ропейського Суду з прав людини, відповідно до якої 
це право включає до себе (а) право на доступ до суду 
і право на (б) виконання судового рішення (курсив 
власний – Я.М.) [22, с. 644]. 

Важливим є і питання про те, що принцип верхо-
венства права включає до себе низку вимог до Кон-
ституції, законодавчих та інших нормативно-право-
вих актів. Адже вважається, що всі ці акти не можуть 
скасовувати або обмежувати права людини, що за 
природою належать їй у вільному, демократичному 
суспільстві. Іншими вимогами принципу верховен-
ства права до законодавства є: (1) засада правової 
визначеності (чіткість і визначеність нормативних 
положень, доведення їх до відома населення, не-
допустимість зворотної дії актів законодавства); 
(2) закон має визначати всіх рівними; (3) наявність 
повноваження судів здійснювати контроль за законо-
давством на предмет його відповідності Конституції, 
а підзаконних актів – закону [22, с. 651]. Причому 
осереддя змісту верховенства права, що об’єднує всі 
засади, які входять до його змісту, утворює положен-
ня ст. 21 Конституції України, яка визначає права 
і свободи невідчужуваними і непорушними. З огля-

ду на це дослідниками відмічається, що є логічним 
визнання в Україні найвищою соціальною цінністю 
одночасно з людиною, її життям, здоров’ям, честю 
та гідністю і недоторканністю – безпеки [22, с. 626]. 
Такі положення обґрунтовуються дослідниками 
з огляду на зміст ст. 3 Конституції України. До того ж, 
зв’язок феномена «безпеки» із процесуальними по-
вноваженнями суду із забезпечення судового контр-
олю за виконанням рішень суду підкріплюється зміс-
том ст. 9 Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII, 
а також виходячи зі змісту ст. 2 («Завдання та прин-
ципи цивільного судочинства»), ст. 5 («Способи за-
хисту»), ст. 6 («Повага до честі та гідності і рівності 
перед судом»), ст. 10 («Верховенство права, законо-
давства, відповідно до якого вирішує суд справи»), 
ст. 267 («Визначення строку і порядку виконання 
рішення суду»), як і стосовно Розділів VII («Су-
довий контроль за виконанням судових рішень»), 
VIII («Провадження у справах про оскарження рі-
шень третейських судів, оспорювання рішень між-
народних та комерційних арбітражі), IX («Визнання 
та виконання рішень іноземних судів, міжнародних 
комерційних арбітражів в Україні, надання дозволу 
на примусове виконання рішень третейських судів») 
ЦПК України; а також деякі справи окремого та на-
казного провадження за ЦПК України. 

Отже, склад «стану захищеності» стосовно фе-
номена безпеки визначають такі кореляти, що до-
зволяють застосовувати та розуміти право в дусі 
верховенства права, а саме: (а) наявність правової 
визначеності в нормах процесуального права (чіт-
кості та визначеності нормативних положень (чіт-
кості цивільного процесуального закону)), доведе-
ність їх до відома у процесуальний спосіб (якщо 
питання стосується потреби здійснення цієї проце-
дури судом)); (б) рівність у процесуальних правах 
учасників цивільного процесу; (в )наявність у суду 
повноважень здійснювати судовий контроль стосов-
но відповідності Конституції законодавства, а під-
законних актів – закону (до прикладу, відповідно до 
ч. 6 ст. 10 ЦПК України такі повноваження надані 
суду, проте процедура є невизначеною та із числен-
ними прогалинами, колізіями). 

Зміст же праворозуміння феномена безпеки за ви-
ділених елементів верховенства права зводиться 
до того, що стан безпеки зумовлюється як статикою, 
так і динамікою цивільного процесуального законо-
давства, як і способом та формою реалізації повно-
важень судом на ту чи іншу процесуально-правову 
ситуацію. 

У той же час постає  очевидним і те, що зако-
нодавець звів в одну соціальну цінність «безпеку» 
з людиною, її життям, здоров’ям, гідністю, недотор-
канністю. Адже під час визначення основоположних 
цінностей акцент у даному випадку зміщено на захи-
щеність у судовий спосіб прав, свобод та інтересів. 
Із точки зору філософії прав людини, однією з осно-
вних ознак (тобто вказівкою на те, що це є … – Я.М.) 
права людини є саме його «пріоритетність щодо 
норм позитивного права, національної безпеки, до-
бробуту, тощо» [8, с. 925]. Це обумовлюється тим, 
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що права людини – права вимоги, які покладають 
певний обов’язок на своїх адресатів, що може поля-
гати в повазі, захисті, сприянні та забезпеченні тощо 
[8, с. 924]. 

За таких обставин, аналізуючи проблеми піз-
нання феномена безпеки в цивільному судочинстві, 
варто відзначити, що сама проблема, як і проблема 
праворозуміння, не є новою для права та правово-
го регулювання, правосфери, простору права тощо. 
Чимало дослідників якраз і присвятили свої наукові 
праці правовій безпеці, праву на безпеку, механізму 
забезпечення безпеки тощо на тому чи іншому галу-
зевому рівні.

Отже, тут слід детальніше звернути увагу 
на основні концепції праворозуміння та підходи 
до з’ясування суті цього феномена у правовій сфері.

Право (особи) на безпеку перекладається в лекці-
ях із людських прав С.П. Головатого на англійську як 
«right to security of the person» [9, с. 750].

У підручнику із загальної теорії права за редакці-
єю Ю.М. Оборотова відмічається, що право на без-
пеку є правом четвертого покоління, і таке почало 
формуватися під виразом глобалізації [30, с. 77]. 

М.І. Козюбра право на безпеку відносить до прав 
третього покоління і визначає їх як колективні пра-
ва. Проте зазначає, що такі можуть бути і віднесені 
до прав четвертого покоління [11, с. 56–57]. Їх по-
ява викликає чи не найбільше дискусій, спектр яких 
досить широкий: від співвідношення «колективних» 
прав з індивідуальними до обґрунтованості прирів-
нювання їх статусу до громадянських і політичних 
прав [11, с. 57]. Носієм таких прав є не окремий інди-
від, а група осіб (певний колектив) [8, с. 67].

Однак панують й інші підходи до праворозуміння 
феномена безпеки у праві.

Так, у теорії права слід відмітити позицію 
А.М. Лободи, який комплексно віднаходить, що «пра-
вова безпека» – це, насамперед, «складова  частина 
національної безпеки, зміст якої полягає у правово-
му регулюванні національних інтересів у будь-якій 
сфері національної безпеки, правової захищеності 
національних інтересів, що виникають у правовій 
сфері, а також захищеності права як визначального 
регулятора суспільних відносин, створенні держав-
ними та недержавними інституціями необхідних 
та достатніх умов для ефективного функціонування 
правової системи; правова безпека особи – стан пра-
вової захищеності інтересів людини і громадянина, 
які виступають суб’єктом безпекових правовідносин, 
від реальних та потенційних загроз у будь-якій сфе-
рі національної безпеки, за якого забезпечується ре-
алізація її інтересів, гармонійний розвиток і баланс 
із інтересами інших об’єктів національної безпеки, 
визначено їхній зміст… (курсив власний – Я.М.)» 
[14, с. 10]. Вчений-дослідник також виділяє осно-
вні складові частини інституту правової безпеки, 
які включають у себе «правове регулювання», «за-
хищеність національних інтересів» та «захищеність 
процесів паротворення і правореалізації» [14, с. 11]. 
Відповідно, в останньому аспекті чітко відстежуєть-
ся процесуальна складова частина. У той же час стає 

очевидним, що «захищеність» як певний стан знахо-
диться у прямій залежності від процесів, тобто про-
цедур правотворення та механізмів реалізації, якими 
і наповнений цивільний процес. З іншого боку, це дає 
підстави відходити від суто праворозуміння феноме-
на безпеки як «суб’єктивного колективного (чи то 
одноособового) права», сприймати його ширше – як 
безпеку об’єктивного права, правової доктрини і кон-
цепції загалом. А.М. Лобода відстоює також позицію 
потреби вдосконалення людиноцентристського під-
ходу в концепції щодо аргументації необхідності фор-
мування системи правової безпеки особи [14, с. 11]. 

О.Б. Бондар також підходить до розуміння без-
пеки у праві через суб’єктивне і невід’ємне бла-
го, де приходить до висновку, що «право людини 
на безпеку – це найперше найважливіше право 
людини, бо від нього залежать всі інші права…»  
[4, с. 88–93]. А в широкому розумінні право людини 
на безпеку – це, насамперед, «комплексне, узагаль-
нююче, інтегральне право, право на такий правопо-
рядок, за умов якого забезпечуються (гарантують-
ся, охороняються і захищаються) права і свободи 
людини. Також, на думку дослідника, якщо безпека 
є об’єктом загроз, то втрачається сенс у будь-якому 
праві особи, навіть у праві на життя, оскільки вона 
(безпека) буде становити загрозу життю. Абсолют-
ний характер безпеки людини як цінності передба-
чає найвищу значимість права на безпеку в системі 
всіх прав. Поняття безпеки людини включає також 
і безпеку честі та гідності, місця проживання, недо-
торканності житла, таємниці особистого життя, не-
втручання в особисте і сімейне життя, свободи дум-
ки і слова, світогляду, об’єднань, підприємницької 
діяльності, безпеку майна тощо» [4, с. 88–93].

О.О. Бригінець відмічає, що фінансову безпеку 
держави «необхідно розуміти як стан, за якого забез-
печується належне функціонування всіх суб’єктів 
фінансових правовідносин у державі, що характери-
зується стійкістю до будь-яких реальних чи потен-
ційних, зовнішніх та внутрішніх негативних впливів 
та спроможний забезпечити ефективне функціо-
нування національної фінансової системи, а також 
її поступальний розвиток» [3, с. 6]. 

Цікавим є погляд науковців на дефініцію понят-
тя «інформаційна безпека суспільства». Зокрема, 
М.М. Присяжнюк розглядає її як «можливість без-
перешкодної реалізації суспільством і окремими 
його членами своїх конституційних прав, пов’язаних 
із одержанням, розробленням, створенням і поши-
ренням інформації, а також ступінь їх захисту від де-
структивного інформаційного пливу» [23, с. 9]. 

Отже, за такого підходу постає очевидність того, 
що феномен безпеки зумовлений (а) «безперешкод-
ною» властивістю механізму реалізації певних прав, 
а також, пов’язаний із (б) ступенем захисту від де-
структивного впливу тих чи інших факторів, чинни-
ків тощо.

Із точки зору цивільного процесуального змісту 
безпеки підхід (концепція дефініції) М.М. Присяж-
нюка за аналогією дає можливість поглянути доволі 
схожі аспекти стосовно цивільного судочинства. 
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 Зокрема, як можливість «безперешкодної реа-
лізації» учасником цивільного процесу своїх прав, 
«безпека» проявляється з огляду на зміст ст. 4 ЦПК 
України, відповідно до якої кожна особа має право 
в порядку, встановленому ЦПК України, звернутися 
до суду за захистом своїх порушених, невизнаних 
або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Таке 
право надано й іншим особам (ч. 2). Також жод-
на особа не може бути позбавлена права на участь 
у розгляді своєї справи (ч. 5). 

У той же час «безперешкодність» є основною 
засадою принципу «диспозитивності» (ст. 13 ЦПК 
України), який зводяться до того, що учасник спра-
ви розпоряджається своїми правами щодо предмета 
спору на власний розсуд (ч. 3 ст. 13 ЦПК України).

А «ступінь захищеності (захисту)» зумовлю-
ється встановленням судом контролю та керівни-
цтва за реалізацією учасниками справи своїх прав 
та обов’язків, вживання необхідних заходів для за-
безпечення в судовому засіданні належного поряд-
ку тощо (ст. 214 ЦПК України); принципу пропо-
рційності (ст.11 ЦПК України), а також можливістю 
впливу на деструктивну поведінку учасників справи 
(ст. 262 ЦПК України («окрема ухвала»), ст. ст. 143 – 
147 ЦПК України (заходи процесуального примусу)).

У цивільному праві право на безпеку подаєть-
ся під призмою «права на усунення небезпеки, 
яка загрожує життю та здоров’ю» відповідно до 
ст. 282 ЦК України. Під ним розуміється вимога 
до усунення небезпеки, що створена внаслідок під-
приємницької або іншої діяльності, яка загрожує 
життю і здоров’ю [16, с. 84]. 

М.М. Шрамкова відмічає, що процесуально-пра-
вове регулювання – це здійснення за допомогою 
процесуально-правових засобів нормативно-орга-
нізуючого впливу на систему юрисдикційних пра-
возастосовних відносин, що націлені на формуван-
ня ефективних юридичних процедур їх реалізації 
[36, с. 14–15]. О.Г. Лук’янова відмічає, що якраз 
охоронні правовідносини стають об’єктом проце-
суального впливу і вимагають для своєї реалізації 
наявності особливого кола норм у структурі права – 
процесуальних норм, що застосовуються для регу-
лювання діяльності держави, спрямованої на бороть-
бу з правопорушеннями та іншими аномальними 
проявами суспільних відносин [15, с.72].

Проте в юридичній науці феномен «безпеки», 
«забезпеченості» дістав належну оцінку та доктри-
нальне закріплення. Зокрема, в теорії права його 
пов’язують здебільшого із правовим режимом ін-
формаційної безпеки [25, с. 252] або певним комп-
лексом забезпеченості в реалізації та охороні прав 
та свобод. 

Тут доцільно вказати, що «безпека» відрізняється 
від терміна «забезпечення». Зокрема, «забезпечен-
ня» в загальному вигляді тлумачиться як «задоволен-
ня певних потреб та інтересів суб’єктів діяльності, 
тобто надання необхідних для його існування і роз-
витку ресурсів, створення відповідних умов надій-
ного функціонування механізмів, відповідальних за 
підтримання його життєдіяльності», а у професій-

ному значенні «це всіляка допоміжна діяльність, яка 
сприяє найбільш ефективному вирішенню покладе-
них на політичні, правоохоронні, оборонні органи 
та … служби завдань, зокрема у сфері управління: 
кадрові, матеріально-технічні.. тощо задоволення 
потреб.. структур…» [23, с.15]. О.П. Кучинська, при-
ходить до висновку, що у кримінальному судочин-
стві слід розглядати  певний механізм забезпечення 
прав, який є комплексною взаємодіючою системою 
нормативно-правових підстав, юридичних засобів, 
загально-соціальних умов, а також посадових осіб 
та органів, що в сукупності забезпечують правомір-
ну реалізацію прав учасників кримінального прова-
дження, а в необхідних випадках – їх охорону, захист 
та/або відновлення [13, с. 157]. 

Варто детальніше зупинитися на контексті 
з’ясування основних підходів до концепції правово-
розуміння саме через узагальнюючих поняття «без-
пеки» категорій, а саме стосовно «охорони» та «за-
хисту» у складі безпекового аспекту.

Так, «охорона права включає всі юридичні пра-
вила з приводу певного блага. Поняттям охорони 
охоплюється вся сукупність засобів, що забезпечу-
ють як розвиток цивільних правовідносин у їх не-
порушеному стані, так і відновлення порушених 
або оспорюваних прав. А захист прав здійснюєть-
ся в тих випадках, коли право вже порушене і по-
лягає в системі заходів, спрямованих на припинен-
ня правопорушення та усунення його наслідків....» 
[38, с. 263]. Потреба захисту цивільних прав виникає 
й тоді, коли є загроза їх порушення, вони заперечу-
ються чи є перешкоди в їх здійсненні (права ніби є, 
але здійснити їх неможливо) (курсив власний – Я.М.) 
[39, с.116]. Саме останній аспект є вкрай важливим 
не тільки для правової охорони чи відновлення по-
рушеного права, але для виконання функцій держави 
із забезпечення прав, свобод громадян у перехідний 
період. Адже якраз у сучасний перехідний період 
держави та права такий і характеризується саме тією 
нестійкістю, коливаннями, коли в режимі правового 
регулювання вже наявні численні загрози для адек-
ватної дії правової системи [1, с. 373, 376] тощо.

У той же час Конституцією України визначено, 
що кожен має право не забороненими законом за-
собами захищати свої права і свободи від порушень 
і протиправних посягань (ч. 5 ст. 55), що закладає 
основи для теоретико-правової концепції питань, 
які пов’язані із захистом. Концепцію захисту права, 
як правило, пов’язують із фактом порушення, неви-
знання або оспорення. Порушення пов’язують із не-
виконанням юридичного обов’язку, передбаченого 
законом, невизнання полягає в пасивному запере-
ченні наявності в особи права, оспорення – запере-
чення чи невизнання у конкретному юрисдикційно-
му органі [39, с. 116].

У загальній теорії права відмічається, що міри за-
хисту входять в таку більш широку правову катего-
рію, як «захист права», яка, поряд із мірами захисту 
включає міри юридичної відповідальності та міри 
безпеки [26, с. 543]. Ознаками мір захисту є те, що 
вони засновані на державному примусі та є одним 
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із його різновидностей; закріплюються як санкції, 
так і диспозиції норми права; реалізуються як у про-
цесуальній, так і в не процесуальній формі; основою 
їх застосування виступають різного роду юридичні 
факти, які можуть бути як правомірними, так і не-
правомірними; відстежуються в межах охоронних 
правовідносинах; постають як багатофункціональ-
ний правовий засіб, адже здійснюють превентивну 
та відновлювальну функцію, а також функцію безпе-
ки [26, с. 544]. А міри захисту – із загальнотеоретич-
ної точки зору – це охоронні правові засоби, які за-
стосовуються у випадку вчинення правопорушення 
або ж настання інших юридичних фактів, що пере-
слідують собою цілі примусу, обмеження регулюван-
ня, відновлення і, що особливо актуально, – забезпе-
чення безпеки [26, с. 544]. 

Також у теорії права наголошується на тому, 
що міри захисту та державний примус нерозривно 
пов’язані один з одним, якщо міри захисту перед-
бачають різні види впливу на поведінку людини, 
які здійснюють компетентні органи (у нашому ви-
падку це, зрозуміло, суд – Я.М.). Причому примус 
може бути охарактеризований як спеціальне право-
відношення, яке виникає між уповноваженими на те 
органами та посадовими особами, з одного боку, і, 
суб’єктами, до яких такі застосовуються, з іншого 
[26, с. 546]. 

У цивільному процесі такі міри захисту, що мо-
жуть бути застосовані судом, можливо збагнути 
з огляду на зміст ч. 5 ст. 206 ЦПК України, відповідно 
до якої суд не приймає відмову позивача від позову, 
визнання позову відповідачем у справі, в якій особу 
представляє її законний представник, якщо його дії 
суперечать інтересам особи, яку він представляє. 
Також у ключі захисних, а по суті, безпекових норм 
можливо вказати й на ряд інших статей: (а) «…у ви-
падку, якщо закон або договір не визначають ефек-
тивного способу захисту порушеного, невизнаного 
або оспореного права, свободи чи інтересу особи, 
яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної 
в позові вимоги такої особи може визначити у сво-
єму рішенні такий спосіб захисту, який не супер-
ечить закону… » (ч. 2 ст. 5 ЦПК України); (б) «…до 
учасників судового процесу та інших осіб, присутніх 
у судовому засіданні, за порушення порядку під час 
судового засідання або невиконання ними розпоря-
джень головуючого застосовується попередження, 
а в разі повторного вчинення зазначених дій – вида-
лення із зали судового засідання…» (ч.1 ст.145 ЦПК 
України); (в) «… суд може постановити ухвалу про 
стягнення …. штрафу …. у випадках: 1) невиконання 
процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчи-
нення дій, покладених судом на учасника судового 
процесу; 2) зловживання процесуальними правами, 
вчинення дій або допущення бездіяльності з метою 
перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду 
про неможливість подати докази, витребувані судом, 
або неподання таких доказів без поважних причин; 
4) невиконання ухвали про забезпечення позову або 
доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляцій-
ної чи касаційної скарги, відповіді на відзив, запере-

чення іншому учаснику справи у встановлений су-
дом строк; 5) порушення заборон ….» (ст.148 ЦПК 
України) тощо.

І хоча дані норми у своїй диспозиції та санкції 
і передбачають безпековий аспект для належного 
правового регулювання цивільних процесуальних 
правовідносин чи  процесуальної форми, на жаль, 
такі містять ряд колізій та прогалин. Це стосується, 
зокрема, підходів до реалізації заходів процесуаль-
ного примусу (ст.ст.145, 148 ЦПК України). Адже 
за такого визначення судової процедури з видален-
ня із зали судового засідання чи застосування штра-
фу ефективність мір захисту нівелюється. Зокрема, 
в разі видалення відповідача із зали судового за-
сідання, чи обох сторін, чи значної частини сторін 
можна було б задатись питаннями: яким чином ре-
алізувати право на справедливий суд (реалізува-
ти принцип змагальності та диспозитивності), яка 
межа (строк) видалення; допустима кількість таких 
видалень та за який процесуальний період судових 
засідань; до яких учасників процесу не може бути за-
стосоване видалення тощо.

Отже, як бачимо, праворозуміння феномена без-
пеки об’єктивно випливає з матерії права, конструк-
ції та сутності процесуальних норм права. До того ж, 
наведене дає підстави більш детальніше в подальшо-
му розглянути джерела (форми) цивільного процесу-
ального права, як і дослідити питання, що пов’язані 
із сутністю та теоретико-правовою конструкцією ци-
вільної процесуальної норми. 

Узагальнює проблему сутності захисту та охоро-
ни в безпековому сенсі й потреба розуміння якраз 
тих питань, які пов’язуються із з’ясуванням сутності 
додаткових елементів феномена безпеки. Це такі ко-
реляти, як «загрози», «конфлікти» та «ускладнення», 
які не тільки були пов’язаними та витікали з пове-
дінки учасників цивільних процесуальних право-
відносин, але витікали й із стану самого позитив-
ного права; необхідності оцінки прогалин та колізій 
у цивільному процесуальному праві, а саме стосов-
но (а) відсутності визначеності судової процедури; 
(б) відсутності механізмів із доведення до відома 
учасників процесу про їх права, хід справи та етапи 
судового провадження; (в) механізмів із забезпечен-
ня судового контролю тощо.

Адже чи можливо вести мову в такому разі про 
забезпеченість, про стан захищеності, про стан рів-
ності всіх учасників процесу перед законом, про 
можливість суду забезпечити судовий контроль? 
Очевидно, що не зовсім так. 

Відповідь на ці питання є скоріш риторичними, 
адже праворозумніння сенсу безпеки у взаємозв’язку 
з верховенством права під призмою захищеності як 
«безпеки» дає можливість вести мову про принци-
пово інший підхід до концепції розуміння «захисту» 
та «охорони» судом прав, свобод та інтересів. У той 
же час виникає можливість з’ясувати інший вимір 
права, правової реальності, осягнути концепцію 
право розуміння, до прикладу, в контексті права на 
безпеку, права на правову та процесуальну безпеку 
як сенс правосуддя перехідного періоду. Ці кореляти 
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характеризують стрижневість сенсу моделі право-
суддя (цивільного судочинства) в період «transitional 
justice» [1, с. 377] як період переходу до демократич-
ної моделі правосуддя, на яке покладено завдання 
із забезпечення верховенства права та встановлення 
належного та гарантованого демократичного режи-
му захисту і охорони прав і свобод людини як осно-
вної соціальної цінності держави, забезпечення її 
безпеки у процесуальний спосіб.

Натомість процесуальний режим як набір комп-
лексного інструментарію з реалізації завдань ци-
вільного судочинства, на нашу думку, можливо роз-
глядати дещо ширше. Адже він включає не тільки 
сам механізм забезпеченості прав, як і забезпечення 
дії цивільної процесуальної форми, її стабільнос-
ті, єдності та непорушності, але й є центральним 
елементом у такому механізмі в силу наявності 
суб’єктивного права, власне, права на процесуальну 
безпеку. Це пов’язано з тим, що суб’єктивне право 
у правовій системі є саме «центральною ланкою» 
[17, с. 145]. Це означає, що феномен безпеки слід 
розглядати, а відтак і розуміти («праворозуміти», 
підходити до оцінки та пізнання його додаткових 
граней) не тільки з точки зору системи права, але й із 
точки зору елементарної і в той же час центральної 
ланки – суб’єктивного права на безпеку. 

Повертаючись до праворозуміння феномена без-
пеки на системно-правовому рівні, варто звернути 
увагу на спеціальне законодавство стосовно дея-
ких формуючих безпековий аспект факторів, а саме 
щодо потреби визначення основоположних підходів, 
що дають збагнути антипод захищеності, тобто ті ко-
реляти, які руйнують стан захищеності, нівелюють 
його, нівелюють правопорядок, ті, з якими «бореть-
ся» правова система, встановлюючи правопорядок, 
право. З’ясування цього моменту зумовить та об-
ґрунтує додаткову грань праворозуміння феномена 
безпеки в цивільному процесуальному праві. 

У діючому Законі від 21 червня 2018 р.  
№ 2469-VIII, визначаються, що загрозами націо-
нальній безпеці України є «явища, тенденції і чин-
ники, що унеможливлюють чи ускладнюють або 
можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію 
національних інтересів та збереження національних 
цінностей України; …(курсив власний – Я.М.)» [28]. 
Також у Законі від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII  
з-поміж інших органів державної влади за судом 
закріплюється цивільний контроль,як різновид де-
мократичного контролю, що покликаний нейтралі-
зувати загрози за принципом верховенства права, 
законності, підзвітності, прозорості, ефективності 
та результативності (ст. 4), при цьому забезпечуючи 
судовий контроль за виконанням рішень суду (ст. 9). 
Натомість поняття «ризик» у Законі від 21 червня 
2018 р. № 2469-VIII не закріплюється, хоча очевидно 
регулюється за своєю суттю апріорі, проте випливає 
з інших нпа, які більш детальніше будуть розглянуті 
в інших розділах [29]. 

Слід звернути увагу на позицію О.С. Ткачука, 
який цілком вивірено визначає, що, попри завдання 
належної судової процедури із забезпечення кожно-

му права на судовий захист, питання стосовно зло-
вживання правом слід розцінювати саме як прояв 
девіації такої правової процедури (належної). Вче-
ний-практики відмічає, що в моделі справедливо-
го судочинства має значення система запобіжників 
зловживанню процесуальними правами. До таких 
О.С. Ткачук пропонує відносити певні заходи про-
тидії процесуальним зловживанням: «1) компенса-
торні: а) сплата судового збору; б) правила розподі-
лу витрат між сторонами; в) відшкодування збитків, 
завданих унаслідок зловживання правом; г) штраф; 
2) власне процесуальні заходи: а) відмова у вчиненні 
дії, що містить ознаки зловживання правом; б) про-
цесуальний естопель..» [33, с. 29]. Проте не вдаючись 
у дискусію про їх повноту з точки зору забезпечен-
ня безпеки в цивільному процесі, стає очевидність 
їх діалектичний зв’язок із заходами забезпечення 
стану захищеності процесуальних прав на механізм 
протидії деструктивних заходам («процесуальним 
диверсіям»), на утримання ступеня захисту системи 
цивільного судочинства тощо. 

Отже, як бачимо, об’єкт феномена «безпеки» 
націлений на нейтралізацію таких явищ, чи скла-
дових частин феномена небезпеки, що націлені на 
«ускладнення», «нейтарлізацію» національних ін-
тересів та цінностей (право як благо є цінністю 
в суб’єктивному та об’єктивному значенні). У цьому 
й виражається сутність його праворозуміння з точки 
зору цивільного процесу.

Щоправда, в Законі України «Про основи наці-
ональної безпеки» від 19 червня 2003 р. № 964-IV 
(який втратив чинність у 2018 р.) поняття «загро-
за» та «ризик» також не визначалися, однак ставив-
ся акцент на основні напрями державної політики 
з питань національної безпеки, якими безпосеред-
ньо визначалися такі чинники, як:«сприяння усу-
ненню конфліктів; … адаптація законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу…; 
… посилення контролю…» (ст. 8 Закону) в тих чи 
інших сферах (науково-технічних, економічній, со-
ціальній тощо) [27]. 

Закон від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII 
у ст. 1 ч. 1 п. 5 розглядає демократичний цивільний 
контроль як «комплекс здійснюваних відповідно до 
Конституції і законів України правових, організацій-
них, інформаційних, кадрових та інших заходів для 
забезпечення верховенства права, законності, під-
звітності, прозорості органів сектору безпеки і обо-
рони та інших органів, діяльність яких пов’язана 
з обмеженням у визначених законом випадках прав 
і свобод людини, сприяння їх ефективній діяльності 
й виконанню покладених на них функцій, зміцненню 
національної безпеки України».

Феномен безпеки в цивільному процесі слід розу-
міти як особливий стан процесуальної захищеності 
судом цивільної процесуальної форми задля забез-
печення реалізації процесуальних прав, обов’язків 
та інтересів учасників справи. А безпосередньо ци-
вільну процесуальну безпеку слід розуміти у трьох 
значеннях: як (а) передбачену цивільним процесу-
альним законодавством можливість безперешкод-
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ної реалізації в цивільному процесі процесуальних 
та матеріальних прав, свобод та інтересів, пов’язаних 
із розглядом та вирішенням цивільної справи судом; 
а також як (б) належний ступінь захисту від деструк-
тивної поведінки учасників справи чи присутніх 
у залі суду осіб, як і осіб, які не є учасниками справи, 
але залучені до участі, інших осіб, здатних вплину-

ти на процесуальну форму, що націлена на долання 
та послаблення конфліктів між учасниками справи 
процесуальним шляхом (примирення); як (в) осо-
бливий стан захищеності системи цивільного про-
цесу, що встановлює режим забезпечення контролю 
з дотримання судом верховенства права під час здій-
снення цивільного судочинства. 
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У статті досліджено генезу поняття «правові парадигми», проаналізовано і критично опрацьовано відомі дефініції, зосе-
реджено увагу на популяризації наукового доробку вітчизняних правників у розв’язанні проблем, що стосуються практичного 
використання у законотворчій діяльності.

Представлено авторське визначення понять «правові парадигми» і «загальнотеоретичні засади правових парадигм».
Ключові слова: правові парадигми, правова система, теорія держави і права, законотворчість, правосвідомість.

В статье исследованы генезис понятия «правовые парадигмы», проанализированы и критически обработаны известные 
дефиниции, сосредоточено на популяризации научного наследия отечественных юристов в решении проблем, касающихся их 
практического использования в законотворческой деятельности.

Представлены авторские определения понятий «правовые парадигмы» и «общетеоретические основы правовых пара-
дигм».

Ключевые слова: правовые парадигмы, правовая система, теория государства и права, законотворчество, правосозна-
ние.

The article examines the genesis of the concept of “legal paradigms”, analyzes and critically worked out well-known definitions, 
focuses on the popularization of the scientific work of domestic lawyers in solving problems related to their practical use in law-making 
activities.

The author defines the concepts of “legal paradigms” and “general theoretical foundations of legal paradigms”.
Key words: legal paradigms, legal system, theory of state and law, lawmaking, legal consciousness.

Постановка проблеми. Нагальність комплексно-
го дослідження права (як комплексу знань у контек-
сті парадигмально-правової концепції) має загально-
наукове і теоретико-методологічне значення не лише 
для правової науки, а й для правничої та правотвор-
чої діяльності. Це важливо і для збагачення різних 
правових дисциплін, для вивчення функціонування 
суспільства в його безпосередньому правовому се-
редовищі, зокрема в суспільно-правовому житті 
індивідів, тобто загалу того, що має відображення 
у правовій дійсності.

Ураховуючи суспільно-політичний розвиток 
українського суспільства і складність політичної 
і міжнародної ситуації в умовах воєнного проти-
стояння з Російською Федерацією як країною-
агресором, вітчизняні правотворці не завжди 
враховують рівень об’єктивності регульованих 
суспільних відносин, у результаті чого в суспіль-
стві намітились деякі негативні тенденції до анар-
хічності, безсистемності і нігілізму в правовому 
сприйняття дійсності. 

Недостатній рівень правотворчої культури 
і низький рівень розуміння правотворчої методології 
у більшості правників, державних службовців різ-
них рангів, державних і парламентсько-президент-
ських структур спричинюють різке протиставлення 
об’єктивного і суб’єктивного у правотворчій роботі, 

недооцінюючи онтолого-гносеологічні дослідження 
правової науки. 

Справа ускладнюється й тим, що з’являється 
потреба у використанні у правотворчості парадиг-
мально-правової концепції «духу часу», завдяки якій 
досвід минулого і реалії сучасності потрібно пере-
класти і сфокусувати на перспективу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблем, пов’язаних із вивченням загаль-
нотеоретичних засад правових парадигм як об’єктів, 
явищ і процесів правосвідомості і правореалізації, 
присвятили свій доробок такі вчені: Л. Бєлкіна, 
О. Гайдулін, А. Гарник, С. Головатий, А. Єрмоленко, 
С. Єрохін, В. Журавський, М. Кельман, А. Колодій, 
В. Кремень, І. Мазур, В. Нерсесянц, О. Петришин, 
Т. Розова, С. Серьогіна, В. Сухонос, Є. Ходаківський, 
С. Цаліна, Ф. Шульженко та інші.

Серед зарубіжних учених цю тематику роз-
робляли в різних аспектах Р. Алексі, Г. Ханекен та  
К. Ясперс. 

Не вирішені раніше частини загальної про-
блеми. Теоретико-методологічні засади правової 
науки спираються на загальнонаукову правову мето-
дологію, однак, ураховуючи специфічність предмета 
права, правова наука ще не розробила власний мето-
дологічний апарат, не достатньо повно опрацьовано 
спеціальні правові інструменти, підходи і способи 



42

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 
права, а також загальнотеоретичні засади правових 
парадигм. Тому потребують подальшого вивчення 
фундаментальні теоретико-методологічні основи 
правових парадигм, що зумовлює необхідність онов-
лення загальнотеоретичної методології дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є до-
слідження загальнотеоретичних засад правових па-
радигм як об’єктів, явищ і процесів правосвідомості 
і правореалізації, сутності і значення правових ін-
струментів, якими забезпечується вплив правової на-
уки на процеси законотворення, а також підвищення 
значимості у теорії держави і права.

Виклад основного матеріалу дослідження. У пе-
ріод незалежності в Україні набуває актуальності 
напрям щодо дослідження загальнотеоретичних за-
сад правових парадигм як об’єктів, явищ і процесів 
правосвідомості і правореалізації. Однак слід наго-
лосити на тому, що ознакою сучасності правових па-
радигм є поглиблена інтеграція, онтолого-гносеоло-
гічне взаємопроникнення у правові науки і правничу 
діяльність. Така форма поєднання відкриває новий 
етап у комплексному пізнанні всіх меж суспільно-
правового життя.

Потреба у вивченні загальнотеоретичних засад 
правових парадигм (як складної організованої систе-
ми через методологію інших наукових дисциплін) має 
велике теоретико-прикладне значення у теорії держа-
ви і права. Це необхідно для поглиблення теоретич-
ної бази різних правових дисциплін, забезпечення 
правового регулювання життя суспільства, виявлення 
і налагодження зв’язків у громадському середовищі, 
тобто відображення у правовій формі волі держави.

Завдяки розширенню меж міждисциплінарної 
інтеграції, онтолого-гносеологічному проникненню 
у середовище інших суміжних із правовою дисци-
пліною наук виникають надсучасні прогресивні пра-
вові наукові напрями. Така форма взаємопроникнен-
ня має помітні результати у правових науках.

На думку А.В. Гарник і А.М. Єрмоленка, у право-
вій науці простежується чітка усталеність і консер-
ватизм поглядів. У галузі права бракує достатньої 
стійкості міждисциплінарних наук, хоча й тут остан-
нім часом починають змінюватись її парадигмально-
правові напрями [1; 2]. 

А.М. Єрмоленко, досліджуючи засади комуніка-
тивної парадигми, вважає, що, регулюючи відноси-
ни індивідів у процесі життєдіяльності та спілкуван-
ня, загальнотеоретичні засади правових парадигм 
мають ураховувати соціально-психологічні, інтелек-
туально-фізіологічні та інші характерні людині різ-
номанітні можливості, інтереси, потреби і бажання, 
орієнтуючи тим самим знання на розкриття таких 
особливостей у їхньому взаємозв’язку, єдності і сис-
темній цілісності. Правове регулювання соціальних 
відносин можна подати як компонент пізнавальної 
функції правових парадигм. І чим глибше дослі-
дження таких характеристик, тим більше розширю-
ються знання про фактичний потенціал правового 
суспільства. Такі знання надзвичайно важливі для 
тотожного відображення у правотворчості, у дотри-
манні охорони прав і свобод громадян [2, с. 113–114]. 

Слід також констатувати і той факт, що за часи 
незалежності України значно поповнилася теорети-
ко-методологічна база теорії держави і права вітчиз-
няними ґрунтовними онтолого-гносеологічними 
дослідженнями, серед яких праці Л. Бєлкіна, С. Го-
ловатого, А. Гарник, С. Цаліна, С. Єрохіна, В. Креме-
ня, Є. Ходаківського, І. Мазура та інших. 

Загальнотеоретичні засади правових парадигм 
є віддзеркаленням теоретико-методологічних основ 
правової науки, тому що законодавство і його реалі-
зація є безпосереднім відтворенням дійсності у пра-
вовій формі. 

Як підтверджують правові наукові напрацюван-
ня, міжнародний і вітчизняний досвід, регульовані 
на належному науково обґрунтованому рівні правові 
норми сприятимуть оптимальному і прискореному 
втіленню правових настанов і появі новітніх право-
вих парадигм і їхній зміні, що позитивно позначить-
ся на вдосконаленні суспільних відносин. Для цього 
правотворець має володіти повною й об’єктивною 
правовою інформацією. Така теза притаманна пра-
цям Г. Ханекена [3], К. Ясперса [4] та Д. Гудими [5]. 

Однією із загальнотеоретичних засад правових 
парадигм можна назвати історико-логічне пізнання 
правової дійсності, що дозволяє розкрити історичну 
спадкоємність і логічну послідовність процесу пра-
вотворчості. Сучасний стан будь-якого правового 
об’єкта, який виник у минулі історичні періоди, від-
дзеркалюючись у сучасному, спрямований на про-
гнозування майбутнього. 

Р. Алексі у статті «Теорія дискурсу та права лю-
дини» зазначає, що історичне у чистому вигляді дає 
емпіричний матеріал правотворцеві, що водночас 
є підставою для логічної правової інтерпретації. 
Саме в цьому криється обов’язкова умова загально-
го охоплення правових явищ у вітчизняній практиці 
правотворчості, оскільки логічно-емпіричний ком-
понент однаково потрібен для істинного пізнання 
права. В основі логічного покладено історичне, воно 
ж не тільки взаємодіє з логічним, а й поширюється 
на нього [6, с. 83]. 

Без урахування історичного «духу часу» немож-
ливо осягнути правові реалії й логічно усвідомити 
властиві їм закономірності. Однак і без осмислення 
засобами логіки об’єктивного перебігу історичного 
сходження права неможливо докорінно розкрити 
внутрішні причини і механізми такого процесу. 

Як доводить вітчизняна правотворча практика, 
логічне дослідження – це не абстрагована конструк-
ція, а відтворення історичного, тобто у «дусі часу», 
в логічній послідовності руху. Така логічно-правова 
модель розкриває історичну закономірність появи 
правових парадигм, є фундаментом поглибленого 
і всебічного вивчення правових закономірностей 
і орієнтована на виявлення та фіксацію правових 
тенденцій, які або проявляться, або не проявляться 
у майбутньому. Ця модель загальнотеоретичних за-
сад правових парадигм не лише спрямовує істори-
ко-правове пізнання у певне русло, а й виявляє себе 
правовою парадигмою майбутнього правового стану 
суспільства, головні параметри якого задані тепе-
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рішнім і минулим. Саме з таким абсолютизованим 
майбутнім звіряються правотворці, завдяки йому 
вдається оцінити і спрогнозувати правові погляди, 
факти, події, процеси, які відбуватимуться у право-
вій дійсності. 

Завдяки аналізу правових парадигм у сучасних 
реаліях і онтолого-гносеологічного пізнання ми-
нулого відкривається можливість у контексті пара-
дигмально-правової концепції «духу часу» виявити 
й аргументувати загальноправову перспективу укра-
їнського права. Органічна поєднаність історичного 
та логічного у правових парадигмах не допускає 
розриву, протиставлення емпіричної історії теорії 
держави і права. 

У спеціалізованій правовій літературі яскраво ві-
дображено розгляд правових парадигм з історичних 
та логічних позицій [7–14]. Частково поділяючи на-
укові погляди щодо такого розподілу, ми переконані, 
що логіка історичного мислення у пізнанні правових 
парадигм має діяти паралельно з класичною логі-
кою. Розгляд історичного пізнання загальнотеоре-
тичних засад правових парадигм у контексті логіки 
як компонента теорії держави і права гарантовано 
може сягнути належного рівня. 

У контексті парадигмально-правового досліджен-
ня загальнотеоретичних засад виділяють досліджу-
ваний об’єкт – правову парадигму, а за допомогою 
соціолого-психологічних, філософсько- правових 
та інших підходів виявляються зовнішні ознаки до-
сліджуваного об’єкта. Завдяки нагромадженню ем-
піричних даних про об’єкт дослідження – правові 
парадигми – відбувається об’єднання і систематиза-
ція. Однак те, що відомо, ще не є пізнання [15]. 

Із цих причин потрібно осягнути і проникнути 
в саму середину правової парадигми (як правового 
явища), встановити її глибинну сутність, аргумен-
тувати закономірності і визначити перспективи. 
Саме тому слід, відштовхуючись від онтолого-ем-
піричного матеріалу, наблизитись до раціонально- 
абстрактного розуміння правових парадигм, що до-
зволить виявити сутнісно-закономірні характеристи-
ки й властивості загальнотеоретичних засад право-
вих парадигм.

Правове абстрагування загальнотеоретичних за-
сад правових парадигм витікає з правничої практи-
ки, проникаючи у сутність правових парадигм, кон-
центрує, впорядковує багатосторонній правничий 
досвід функціонування і розвитку правових пара-
дигм у контексті дослідження загальнотеоретичних 
засад у парадигмально-правовій концепції теорії 
держави і права. Це узагальнення, концентрація, ін-
теграційність поняття «правові парадигм», у якому 
об’єднуються у суворій філософсько-логічній системі 
як узагальнені, так і специфічні риси досліджуваного 
об’єкта. Звідси правові парадигми та загальнотеоре-
тичні засади набувають цілком предметно-дисциплі-
нарний характер, відтворюючи правову дійсність. 

Ще одним нагальним питанням, яке слід розгля-
нути у контексті предметно-дисциплінарного харак-
теру загальнотеоретичних засад правових парадигм, 
є проблематика систематизації законодавства. Ак-

туальність цього питання викликана сучасними ре-
аліями, які склались у вітчизняній правотворчості, 
пов’язані з її докорінним реформуванням за роки 
після Революції Гідності й російської воєнної агресії, 
анексії Криму Російською Федерацією, захопленням 
частини території України, появою російсько-теро-
ристичних організацій, накопиченням величезного 
масиву нормативно-правових і законодавчих актів, 
які не відповідають теперішньому перебігу справ. 

Інтенсифікація законодавства спричинює пев-
ні негативні правові наслідки: невиправдану по-
вторюваність одних і тих же правових положень 
у різних законодавчих документах, громіздкість, 
неузгодженість і суперечливість, недосконалість як 
зі змістовної, так і з теоретико- методологічної по-
зиції, невідповідність таких документів концепції 
«духу часу».  

Таким чином, ураховуючи парадигмальність пра-
вотворчості і відповідність «духу часу», одним із 
актуальних питань є завдання упорядкування, сис-
тематизації, адаптації українського законодавства до 
міжнародних правових норм, а також законодавства 
Європейського Союзу. 

У Законі України «Про загальнодержавну програ-
му адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» сказано, що адаптація зако-
нодавства України до законодавства Європейського 
Союзу є пріоритетним складником процесу інтегра-
ції України до Європейського Союзу, що є пріори-
тетним напрямом української зовнішньої політики. 

Метою адаптації законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу є досягнен-
ня відповідності правової системи України acquis 
communautaire (правова система Європейського Со-
юзу, яка включає акти законодавства Європейського 
Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках 
Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої 
політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юс-
тиції та внутрішніх справ) з урахуванням критеріїв, 
що висуваються Європейським Союзом до держав, 
які мають намір вступити до нього [16].

Потреба появи різних правових актів, правореа-
лізація у різний спосіб зумовлені походженням і за-
кономірностями філософсько-правового «наявного», 
яке закріплено «відповідним» – правовою парадиг-
мою, у певний спосіб регулюючи, спрямовуючи 
і розвиваючи правотворчість. 

У такій єдності та взаємопроникненні й виражено 
правове онтолого-гносеологічне пізнання правової 
дійсності. У згаданому контексті правотворчість (як 
стимул, ціль пізнання і критерій правової істинності) 
відображено в працях Г. Федоренка [17], В. Сухоно-
са [18] та В. Шкоди [19].

У дійсності правотворчість потрапляє за межі фі-
лософського пізнавального процесу. Проте водночас 
така правотворча практика володіє діалектичною 
різнобічністю у тому розумінні, що слугує не лише 
спонукальною причиною, ціллю і критерієм істин-
ності правового пізнання, а й впливає на процес 
пізнання правового «наявного», до складу якого вхо-
дить потрібний компонент, характеристики і власти-
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вості правотворчого процесу. Така особливість пра-
вових парадигм наочно втілюється у правотворчості, 
зокрема у розробленні законодавчих і підзаконних 
актів, нормативно-правових документів. Без реалі-
зації, безпосереднього й опосередкованого зв’язку 
втрачається сенс на практичне перетворення право-
вого «наявного». 

Широта розуміння реального суспільно-громад-
ського життя дозволяє відобразити у правотворчості 
онтолого-гносеологічну глибинну суть індивідуумів 
як суб’єктів правової дійсності, висловити досвід 
минулого через тенденції сьогодення і перспекти-
ви майбутнього. Це ж стосується і правореалізації, 
пізнати яку достатньо складно, використовуючи 
в аналізі тільки одиничні випадки втілення правової 
парадигми. Лише з узагальнення безлічі одиничних 
актів застосування різних правових парадигм можна 
скласти більш-менш повне уявлення про правозас-
тосовну функцію правових парадигм. 

У науковій літературі є достатньо парадигмаль-
но-правових концепцій, однак більшість філософів 
права погоджуються з тим, що правові парадигми 

стосуються такої сфери правосвідомості, яка відо-
бражає правову дійсність у формі правових знань 
і оціночних суджень стосовно права і правотворчої 
практики, правореалізації, соціально-правових на-
станов і ціннісних орієнтацій, що регулюють діяль-
ність індивідуума у контексті правовідносин. 

Висновки. Правові парадигми у впливі на пове-
дінку суб’єктів правовідносин установлюють право-
ві співвідношення саме зі свідомістю, у такий спосіб 
здійснюючи регулювання правової діяльності.  

Правові парадигми не можуть обминути свідо-
мість, вони спрямовані на її зміну, реформування 
і пристосування до норм законодавчого регламен-
тування. Таким чином, правові парадигми, які не 
сприйняті свідомістю, не можуть бути реалізовани-
ми у правовій діяльності, що не набули форм право-
вих догм і настанов. 

Під дію правових парадигм підпадає не вся 
структура суспільної правосвідомості, а тільки та її 
частина, яка трансформує правові норми, правила 
і принципи чинного законодавства в імперативи ін-
дивідуальної і суспільної поведінки. 
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У дослідженні розглядаються основні історичні аспекти виникнення та розвитку правосуб’єктності юридичної особи на 
ранніх етапах розвитку юриспруденції. Визначено місце та роль юридичної особи та правосуб’єктності у Римському праві. 
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В данном исследовании рассматриваются основные исторические аспекты возникновения и развития правосубъектности 
юридического лица на ранних этапах развития юриспруденции. Определено место и роль юридического лица и правосубъ-
ектности в Римском праве. Рассмотрено фикцию как прием возникновения и понимания юридического лица и правосубъект-
ности.
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This study examines the main historical aspects of the emergence and development of legal subjectity of legal person in the early 
stages of development of jurisprudence. The place and role of the legal person and legal subjectity in the Roman law are determined. 
The fiction is considered as a reception of the emergence and understanding of a legal person and legal emergence.

Key words: legal person legal personality, Roman law, jurisprudence, private law, fiction.

Постановка проблеми. Поняття юридичної 
особи та її правосуб’єктності сьогодні активно ви-
користовується всіма галузями та теорією права. 
Багатогранність правових теорій, створених юрис-
тами-науковцями в процесі дослідження феномена 
правосуб’єктності юридичної особи, та відсутність 
єдиного наукового і законодавчого закріплення по-
няття правосуб’єктності змушують укотре зверну-
тись до історичного методу дослідження цього яви-
ща. Для того, щоб краще зрозуміти правову природу 
юридичної особи та її правосуб’єктності, необхідно 
прослідкувати історичний шлях виникнення та роз-
витку. Необхідність дослідження саме епохи рим-
ського права та його подальшої рецепції на терито-
рії Західної Європи полягає в тому, що саме в цей 
період виникло та міцно закріпилось у юридичній 
науці поняття юридичної особи та зміст поняття 
правосуб’єктності (як окремий інститут таке понят-
тя сформувалось дещо пізніше).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження окремих аспектів правосуб’єктності чи 
самої юридичної особи (суб’єкта права) на ранніх 
етапах юриспруденції здійснювали як вітчизняні 
автори, так і закордонні, зокрема В.Є. Александров, 
С.І. Архіпов, Н.В. Козлова, В.В. Кочин, І.С. Оку-
нєв, О.О. Сєрова, Ю.В. Стукалова, Д.О. Сумський, 
Н.В. Філик ті інші. Результати досліджень до-
зволяють максимально наблизитись до вирішен-
ня основних завдань цієї статті та отримати більш 
чітке уявлення про особливості розвитку інституту 
правосуб’єктності юридичної особи на ранніх ета-
пах розвитку юриспруденції. 

Не вирішені раніше частини загальної про-
блеми. Проте основні наукові дослідження інсти-
туту правосуб’єктності юридичної особи не дали 

належних відповідей на всі поставлені перед нами 
завдання. Такі дослідження або фрагментарно ви-
світлюють окремі елементи правосуб’єктності юри-
дичної особи чи етапи становлення, або не повністю 
розкривають значення досліджуваних інститутів. 

Формулювання цілей статті. Основною метою 
наукового дослідження є осмислення та узагальнен-
ня основних наукових здобутків у сфері виникнен-
ня правосуб’єктності юридичної особи, визначення 
її ролі та місця у процесі виникнення та розвитку 
юриспруденції. 

Виклад основного матеріалу статті. Історія роз-
витку та сучасного стану інституту юридичної осо-
би безпосередньо пов’язана з еволюцією поняття її 
правосуб’єктності у правій доктрині, законотворчос-
ті та у практиці правозастосування. Перші філософ-
ські погляди на суб’єктів правовідносин, відмінних 
від фізичних осіб, виникають у грецькій філософії. 
Так, у давньогрецькій державі існували такі утво-
рення, як поліси, сама держава, союзи держав, союзи 
фізичних осіб. Але достатнього розвитку юридичні 
особи у грецьких державах так і не дістали ні як яви-
ща, ні як поняття. Так, наприклад, приватні союзи 
в грецьких державах-полісах розглядали як частину 
самої держави, а саму державу розуміли як особли-
вий вид союзу [1, с. 5–7].

Традиційно перші уявлення про юридичну осо-
бу пов’язуються з римською юриспруденцією 
і римським правом. Більшість дослідників указує на 
римські муніципії, міські громади, на правове стано-
вище, саме в них вони бачать перший правовий образ 
юридичної особи [2, с. 313]. Та варто зазначити, що 
римське право тих часів ще не оперувало такими по-
няттями, як «юридична особа», «правосуб’єктність», 
«правоздатність» чи «дієздатність». Римські юристи 
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еволюційним шляхом дійшли висновків, що поряд 
із фізичною особою (як первинним суб’єктом пра-
ва) можуть існувати й інші суб’єкти (утворення), які 
можуть бути наділені правами та нести обов’язки. 
Причому такі позиції були визначені тогочасни-
ми юристами вже під час існування різноманітних 
правосуб’єктних утворень, які здавна брали участь 
у майнових відносинах поряд із фізичними особами, 
були певним чином організовані і володіли певними 
майновими засобами [3, с. 128–129]. 

Загальні тенденції розвитку римського права 
того часу дозволяють говорити про участь тогочас-
них правосуб’єктних утворень, яких ми умовно далі 
будемо називати юридичними особами, лише у май-
нових відносинах, що було зумовлено об’єктивно. 
Адже правовідносини того періоду ґрунтувались 
на особистісних стосунках, тому не потребува-
ли довготривалої і надійної співпраці. А це і було 
однією з причин урізаної, галузевої, спеціальної 
правосуб’єктності тогочасних юридичних осіб. 
Окрім того, правосуб’єктність різних юридичних 
осіб була різною за змістом та обсягом. Розрізнялися 
юридичні особи публічного і приватного характеру. 
Першу групу юридичних осіб складали політичні 
організації (сама держава, муніципії, громади). Ці 
політичні утворення були наділені правоздатністю 
як у публічному, так і в приватному праві. Юри-
дичні особи в приватному праві призначалися для 
здійснення господарських завдань [4, с. 124–125]. 
Так, обсяг правоздатності муніципій (як, з одного 
боку, юридичних осіб публічного права і, з іншо-
го – приватних корпорацій) не був однаковим. Му-
ніципії здавна могли отримувати майно через за-
повідальні відмови або легати, тоді як колегіям це 
право було надано лише в II ст. н.е. Право бути при-
значеними спадкоємцями за заповітом визнавалося 
за муніципіями вже в класичному праві, приватні ж 
корпорації навіть і за часів Юстиніана не мали та-
кого права без особливого привілею [3, с. 132–133]. 
Правосуб’єктність публічних утворень значно випе-
реджала в обсязі відповідне явище у приватнопра-
вових об’єднань, тобто лише після реалізації того 
чи іншого механізму чи інституту у сфері публіч-
но-правових відносин, наповнення його належним 
змістом, визначення чітких рамок та межі такі права 
та обов’язки могли поширюватись на приватні кор-
порації. Цей історичний пріоритет прослідковується 
не лише протягом усього часу існування римської 
держави, а й протягом усієї історії держави та пра-
ва. Муніципіям, куріям першим надавали нові права, 
щодо них першими поширювалась цивільно-правові 
положення законодавства.

Правосуб’єктність виникла із синтезу інших 
явищ: таких своїх складників, як правоздатність 
і дієздатність. Причому на ранньому етапі розвитку 
юридичної думки суспільством ще не було належним 
чином усвідомлено різницю між цими правовими по-
няттями, тому вони і залишаються малодосліджени-
ми. Але необхідно зазначити, що правосуб’єктність 
не механічне з’єднанням право- та дієздатності, а 
є єдиною загальною здатністю суб’єкта бути учасни-

ком правовідносин. Тому особливу увагу слід при-
ділити і складу правосуб’єктності юридичної осо-
би у римському праві. Говорячи сучасною мовою, 
правоздатність юридичних осіб була спеціальною, 
оскільки вони могла здійснювати будь-які правові 
дії, пов’язані лише з ціллю заснування. Ці суб’єкти 
наділялись правоздатністю в основному в галузі 
майнового права. Дієздатність юридичної особи роз-
поділялась між її органами відповідно до компетен-
ції. Фактично римськими юристами було визнано, 
що корпорація (як юридична особа) може вступати 
в правовідносини з іншими особами за безпосе-
редньої участі фізичних осіб, уповноважених на це 
у встановленому порядку. Закон не виділяв конкрет-
ного обсягу прав і обов’язків юридичної особи чи її 
органів та шляхів реалізації. Ці питання регулюва-
лися внутрішніми документами юридичної особи 
[5, с. 44–45]. Основним критерієм при цьому була 
відповідність статутів юридичних осіб до вимог зако-
ну. А відповідальність юридичних осіб зводилась до 
персональної відповідальності її представника. Так, 
римські юристи підкреслювали, що за делікти пред-
ставників громади не відповідають, оскільки не мо-
жуть діяти зі злим умислом [3, с. 132; 6, с. 48–49, 57]. 

Малодослідженим залишається питання про 
момент виникнення правосуб’єктності юридичних 
осіб, який пов’язувався з виникненням самої юри-
дичної особи. Так, у першу половину республіки 
різні приватні корпорації виникали вільно, без об-
межень із боку держави. Але в I ст. до н. е., у зв’язку 
із загальною політичною і соціальною кризою, дер-
жава прагне накласти руку на свободу утворення 
союзів. Після низки змін при Цезарі та Августі був 
виданий закон (lex Julia de collegiis), через який 
приватні корпорації, які створювались за ініціати-
вою не менше як трьох фізичних осіб, за загальним 
правилом, виникали не інакше, як із дозволу дер-
жавних органів. Такий дозвіл міг бути загальним, 
якщо засновувалась типова юридична особа (на-
приклад, похоронна колегія), або ж спеціальним 
[3, с. 133; 6, с. 56]. 

Зміст правосуб’єктності юридичних осіб у рим-
ському праві був доволі широким. Юридичні особи, 
беззаперечно, могли набувати права власності на 
різного роду речі, в тому числі і на нерухоме май-
но, проте основоположною ідеєю майнового статусу 
приватної корпорації, що визначало розмір та специ-
фіку правосуб’єктності юридичної особи, стало від-
окремлення майнових прав та обов’язків корпорації 
від її засновників. Це одне з найважливіших досяг-
нень римської юриспруденції: визнання юридично-
го відокремлення правових статусів корпорації від 
її засновників. Основоположною ідеєю майнового 
статусу приватної корпорації, що фактично визна-
чало розмір та специфіку правосуб’єктності юри-
дичної особи, стало відокремлення майнових прав 
та обов’язків корпорації від її засновників. Юри-
дичне становище корпорації не припинялось, а об-
сяг правосуб’єктності корпорації не змінювався під 
час виходу одного з її членів. Під час рецепції рим-
ського права та реалізації його окремих постулатів 
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у сучасних правових системах відокремленість пра-
вових статусів засновника і юридичної особи стало 
ключовим аспектом у визнанні юридичної особи як 
окремого суб’єкта права. 

Виникнення юридичної особи в римському пра-
ві стало результатом застосування такої особливої 
юридичної техніки, як фікція, що і стало причи-
ною того, що саме першою комплексною теорією 
юридичної особи стала теорія фікції (уособлення). 
Динаміка тогочасних правовідносин передбачала за 
необхідне існування більш складного суб’єкта пра-
вовідносин (у юридичному значенні), аніж фізич-
на особа, але законодавче регулювання не завжди 
встигало за реальністю, тому за допомогою фікції 
римські юристи піднесли існування юридичної 
особи до юридичного факту [7, с. 17]. Із точки зору 
подолання логічних протиставлень та удосконален-
ня чинного позитивного права, фікція в римському 
праві була майже ідеальним інструментом. Визна-
вши факт належності окремих прав організаціям, 
участь у торговому обороті та не знайшовши за-
конодавчого шляху вирішення проблеми, римські 
юристи були вимушені прирівняти такі органі-
зації до осіб та визнати, що вони діють як особи  
[8, с. 244]. За допомогою фікції римські юристи на-
магались поширити дійсні закони на більш широке 
коло явищ [9, с. 194]. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, римськими юристами вже 
тоді було сформовано декілька важливих постулатів 
щодо розуміння правосуб’єктності юридичної особи 
як окремого інституту права, важливі і для сучасної 
правової науки:

– правами та обов’язками можуть бути наділені 
не лише фізичні особи, а й об’єднання, які розгля-
дались як окремі суб’єкти права. Особливим видом 
юридичних осіб того часу була т. зв. «лежача» спад-

щина, де права та обов’язки закріплювались не за 
особою, а за майном;

– обсяг прав та обов’язків юридичної особи (пра-
воздатність) залежав від цілі її заснування, виникав 
із моменту заснування та був відокремлений від 
правосуб’єктності окремих членів юридичної особи;

– реалізація правосуб’єктності юридичної особи 
(дієздатність) здійснювалась через уповноважених 
представників у межах, визначених внутрішніми до-
кументами;

– особливе місце відводилось для поняття де-
ліктоздатності юридичної особи, оскільки довгий 
час відповідальністю юридичної особи зводилась 
до персональної відповідальності її представників. 

Таким чином, інститут юридичної особи як та-
кий був утворений та належним чином розвинутий 
завдяки діяльності римських юристів та філософів, 
проте вчення про юридичну особу не було належним 
чином усвідомлене та осмислене. Причиною цього 
є особливості історичного періоду та відсутність 
безпосередньої необхідності участі юридичних 
осіб у цивільному і господарському обороті держа-
ви. Проте значні здобутки римської юриспруденції 
у цій сфері в процесі її подальшої рецепції дали зна-
чний поштовх для розвитку теоретичних уявлень 
про юридичну особу (як про якісно нового суб’єкта 
права) та виникнення нових форм юридичних осіб 
в епоху Середньовіччя.

Окрім того, можемо впевнено сказати, що сказа-
ти, що необхідність подальшого загальнотеоретич-
ного дослідження у цій сфері не викликає жодних 
сумнівів та є доволі актуальним як із точки зору тео-
рії права, так і з позицій окремих галузевих доктрин. 
Адже правильне розуміння виникнення та розвитку 
будь-якого явища дозволяє науковцям правильно 
його тлумачити, а практикам правильно та макси-
мально корисно застосовувати у своїй діяльності. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ В УКРАЇНІ

LEGAL PRINCIPLES OF THE SECRECY REGIME IN UKRAINE

Статтю присвячено висвітленню засад правового регулювання режиму секретності в Україні. Механізм засекречування та 
розсекречування інформації, процедура допуску до секретних відомостей, установлення відповідальності та інші заходи віді-
грають велике значення для забезпечення чіткого функціонування режиму секретності, тому вимагають ефективного та чіт-
кого нормативно-правового регулювання, усунення прогалин законодавства в інформаційній сфері та прийняття необхідних 
нормативно-правових актів, які б на належному рівні регулювали відносини, що складаються у сфері секретної інформації. 
Метою статті є дослідження нормативних актів, що утворюють правові засади забезпечення режиму секретності у вітчизня-
ному законодавстві у ретроспективі та на сучасному етапі, визначення проблемних аспектів правового забезпечення режиму 
секретності. Установлено, що основними нормативно-правовими актами, які повністю або значно здійснюють регулювання 
режиму секретності, є такі закони: «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації». 
вагомого значення, зважаючи на практичне виконання норм законодавства у сфері державної таємниці, відіграють підзаконні 
акти: укази, розпорядження, інструкції тощо. Установлено прогалини правового регулювання режиму секретності; виконано 
аналіз нормативних актів, що утворюють правові засади забезпечення режиму секретності, визначено те, які питання стосов-
но режиму секретності є предметом вітчизняного законодавчого регулювання. Також у статті визначено проблемні аспекти 
правового регулювання режиму секретності. 

Ключові слова: інформація; секретна інформація; державна таємниця; режим секретності; адміністративно-правовий 
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Статья посвящена освещению основ правового регулирования режима секретности в Украине. Механизм засекречива-
ния и рассекречивания информации, процедура допуска к секретным сведениям, установление ответственности и другие 
мероприятия играют большое значение для обеспечения четкого функционирования режима секретности и поэтому требуют 
эффективного и четкого нормативно-правового регулирования, устранения пробелов законодательства в информационной 
сфере и принятие необходимых нормативно-правовых актов, которые на должном уровне регулировали отношения, склады-
вающиеся в сфере секретной информации. Целью статьи является исследование нормативных актов, образующих правовые 
основы обеспечения режима секретности в отечественном законодательстве в ретроспективе и на современном этапе, опре-
деление проблемных аспектов правового обеспечения режима секретности. Установлено, что основными нормативно-право-
выми актами, которые полностью или в значительной степени осуществляют регулирование режима секретности, есть такие 
законы: «О государственной тайне», «Об информации», «О доступе к публичной информации». Большое значение, учитывая 
практическое выполнение норм законодательства в сфере государственной тайны, играют подзаконные акты: указы, распоря-
жения, инструкции и тому подобное. Установлены пробелы правового регулирования режима секретности; выполнен анализ 
нормативных актов, образующих правовые основы обеспечения режима секретности и определено, какие вопросы относи-
тельно режима секретности является предметом отечественного законодательного регулирования. Также в статье определены 
проблемные аспекты правового регулирования режима секретности.

Ключевые слова: информация; секретная информация; государственная тайна; режим секретности; административ-
но-правовой режим.

The article is devoted to the clarification of the principles of legal regulation of the secrecy regime in Ukraine. The mechanism of 
classification and declassification of information, the procedure for access to classified information, the establishment of liability and 
other measures are essential for ensuring the strict functioning of the secrecy regime, and therefore require effective and clear legal 
regulation, elimination of gaps in legislation in the information sphere and the adoption of necessary regulatory acts, which regulates 
at the appropriate level the relations formed in the field of classified information. The purpose of the article is to study normative acts 
that form the legal basis for the secrecy regime in domestic law in the retrospective and at the present stage, and to identify the prob-
lematic aspects of the legal security of the secrecy regime. It is established that the basic laws, which completely or largely regulate the 
regime of secrecy, are the following laws: “On State Secrets”, “On Information”, “On Access to Public Information”, “On the Security 
Service of Ukraine” and others. Of importance, given the practical implementation of the rules of the law in the field of state secrets, 
are sub-legal acts: decrees, orders, instructions, etc. There are some gaps in the legal regulation of the secrecy regime; the analysis of 
normative acts, which form the legal basis for the secrecy regime, is carried out, and it is determined which questions regarding the 
regime of secrecy are the subject of domestic legislative regulation. Also, the problem aspects of the legal regulation of the secrecy 
regime are defined in the article.

Key words: information; secret information; state secret; secrecy regime; administrative-legal regime.

Постановка проблеми. Правове забезпечення 
режиму секретності займає вагоме місце серед осно-
вних завдань держави. Режим секретності є одним 
із складників забезпечення інформаційної та наці-
ональної безпеки. Механізм засекречування та роз-
секречування інформації, процедура допуску до се-
кретних відомостей, установлення відповідальності 

та інші заходи відіграють велике значення для забез-
печення чіткого функціонування режиму секретнос-
ті, тому вимагають ефективного та чіткого норма-
тивно-правового регулювання, усунення прогалин 
законодавства в інформаційній сфері та прийняття 
необхідних нормативно-правових актів, які б на на-
лежному рівні регулювали відносини, що склада-



49

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 
ються у сфері секретної інформації. При цьому слід 
зазначити, що режим секретності є міжгалузевим 
правовим інститутом, оскільки його становлять нор-
ми таких галузей права, як адміністративне, кримі-
нальне, конституційне.

Метою статті є дослідження нормативних актів, 
що утворюють правові засади забезпечення режиму 
секретності у вітчизняному законодавстві у ретро-
спективі та на сучасному етапі, визначення про-
блемних аспектів правового забезпечення режиму 
секретності. 

Проблемним питанням забезпечення інформа-
ційної безпеки та дослідженню інституту державної 
таємниці сьогодні приділяють значну увагу такі на-
уковці, як І. Арістова, В. Гурковський, Б. Кормич, 
О. Литвиненко, А. Марущак, В. Остроухов, О. По-
ляруш, В. Полевий, О. Соснін, В. Цимбалюк та ін.

Виклад основного матеріалу. Характеризую-
чи правові засади режиму секретності, слід зазна-
чити, що період існування колишнього СРСР та до 
1992 р. характеризувався відсутністю в Україні чіт-
кого та якісного інформаційного законодавства. Від-
носини, що виникали у сфері охорони державної та-
ємниці, регулювалися на рівні урядових рішень, які 
мали закритий характер і не давали змоги ознайоми-
тися з ними як ученим-юристам, так і широкому за-
галу. Водночас проблему захисту найбільш важливої 
інформації та застосування обмежень щодо її обігу 
справедливо вважають «найбільш давнім напрямом 
інформаційної безпеки держави» [1, с. 332]. Із на-
буттям незалежності України система захисту се-
кретної інформації почала трансформуватися та вдо-
сконалюватися, що було зумовлено новим рівнем 
міждержавних та інформаційних відносин, новими 
методами крадіжок секретної інформації та іншими 
факторами, які й зумовили необхідність удоскона-
лення чинної системи.

Так, прийняття Законів України «Про інформа-
цію» та «Про державну таємницю» було важливим 
моментом на шляху побудови сучасних законодав-
чих основ у сфері охорони державної таємниці. 
Закон України «Про інформацію» проголосив ін-
формаційний суверенітет України та закріпив на 
законодавчому рівні одне з основних прав людини 
і громадянина – право на інформацію, встановив 
обов’язок держави здійснювати контроль за інфор-
мацією з обмеженим доступом. На підставі цього 
Закону було встановлено основні види інформації 
за режимом доступу та визначено місце державної 
таємниці серед інформації з обмеженим доступом, 
установлено види відповідальності за порушення ін-
формаційного законодавства. 

Закон України «Про державну таємницю», при-
йнятий 21 січня 1994 р., визначав основні засади 
охорони секретної інформації та врегульовано сус-
пільні відносини, пов’язані з віднесенням інформа-
ції до державної таємниці, засекречуванням і розсе-
кречуванням її матеріальних носіїв. Цей Закон став 
помітним кроком на шляху від тотального засекречу-
вання інформації за часів СРСР до регулювання пи-
тань таємності, притаманного демократичній країні 

[2, с. 42]. Окрім того, зазначений законодавчий акт 
закріпив розподіл сфер компетенції державних орга-
нів. У новій редакції Закону України «Про державну 
таємницю» від 21 вересня 1999 р. Службу безпеки 
України (далі – СБУ) визначено як головний орган 
державної влади, уповноважений забезпечувати охо-
рони державної таємниці в Україні [3]. Цим законо-
давчо підтверджено конституційний статус СБУ (як 
органу державної влади) і визнано його спеціально 
уповноваженим органом влади у сфері забезпечення 
охорони державної таємниці. Зазначений Закон роз-
почав створення правової основи для функціонуван-
ня системи охорони державної таємниці.

Особливо важливим кроком у процесі побудови 
системи правової охорони режиму секретності було 
прийняття Конституції України (1998), у ст. 17 якої 
зазначається, що «Захист суверенітету і територіаль-
ної цілісності України, забезпечення її економічної 
та інформаційної безпеки є найважливішими функ-
ціями держави, справою усього Українського наро-
ду» [4]. Безумовно, режим секретності є складником 
забезпечення національної безпеки держави.

Прийняття у 2003 р. Закону України «Про осно-
ви національної безпеки України» стало ще одним 
кроком на шляху забезпечення національного ін-
формаційного суверенітету та національної безпеки 
загалом. Цей Закон визначив суб’єктів та об’єктів 
національної безпеки, встановив основні напрями 
розвитку політики державної безпеки [5]. Новий За-
кон України «Про національну безпеку України» від 
21.06.2018 р. передбачає, що у межах повноважень, 
наданих відповідно до Конституції України, сектор 
безпеки й оборони підлягає цивільному контролю. 
До системи цивільного контролю вміщено контроль, 
що здійснюється Президентом України; Верховною 
Радою України; Радою національної безпеки й обо-
рони України; Кабінетом Міністрів України; органа-
ми виконавчої влади та органами місцевого самовря-
дування; судовий контроль; громадський контроль. 
Слід зазначити, що відповідно до Закону сфера гро-
мадського контролю може бути обмежена лише За-
коном України «Про державну таємницю» [6].

Слід також сказати про закони, що регламенту-
ють порядок діяльності засобів масової інформації 
(далі – ЗМІ). Профільними нормативно-правовими 
актами, що регулюють діяльність засобів масової 
інформації, є такі закони України: «Про інформа-
ційні агентства» [7], «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні»[8], «Про телебачення 
і радіомовлення» [9] тощо. Законодавством Украї-
ни забороняється будь-яка цензура, тобто усі мають 
право збирати, зберігати, розпоряджатися інформа-
цією, окрім випадків, коли це може завдати шкоди 
національній безпеці. Як зазначають науковці, що 
хоча ці закони і забороняють ЗМІ розповсюджува-
ти (розголошувати, поширювати) секретну інфор-
мацію, що містить державну таємницю, проте такі 
норми носять декларативний характер, оскільки за-
раз законодавчо не передбачено порядку, який би до-
зволяв впливати на ЗМІ у разі розголошення таких 
відомостей [10, с. 10]. 
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Закон України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» також містить норми, що є правовою основою 
регулювання режиму секретності, зокрема передба-
чає перевірку осіб у зв’язку з отриманням допуску 
до державної таємниці, у разі звернення із запитом 
про таку перевірку уповноважених органів, установ 
та організацій. Така перевірка здійснюється у межах 
проведення оперативно-розшукових заходів [11].

Ухвалення Верховною Радою України на по-
чатку 2011 р. Закону «Про доступ до публічної ін-
формацію» та нової редакції Закону України «Про 
інформацію» сприяло визначенню поняття «таємна 
інформація». Так, згідно зі ст. 8 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», таємна інформація 
це – інформація, доступ до якої обмежується відпо-
відно до ч. 2 ст. 6 цього закону, розголошення якої 
може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Та-
ємною визнається інформація, яка містить державну, 
професійну, банківську таємницю, таємницю слід-
ства та іншу передбачену законом таємницю [12, 13]. 

Із науково-дослідницької точки зору важливу 
роль для розроблення та вдосконалення державної 
таємниці відіграє законопроект України «Про дер-
жавні секрети», який був розроблений Службою без-
пеки України, в якому було враховано вітчизняний 
досвід та досвід країн світу, зокрема країн Європей-
ського союзу, особливо країн-членів НАТО у сфері 
інформації з обмеженим доступом. У законопроекті 
державні секрети (секретна інформація) визнача-
ються як відомості (інформація) з обмеженим досту-
пом, які становлять державну та службову таємни-
цю і підлягають охороні державою [14]. Зараз слід 
зазначити, що цей законопроект досі не прийнято, 
хоча дискусії щодо необхідності прийняття такого 
акта є актуальними і зараз. І хоча законопроект (як 
і будь-який нормативно-правовий акт) не позбавле-
ний окремих недоліків, убачається за необхідне при-
йняття зазначеного закону, який значно допоміг би 
усунути прогалини у відповідній сфері. 

Слід зазначити, що на законодавчому рівні ство-
рено механізм віднесення інформації до державної 
таємниці та її засекречування. Він полягає у тому, що 
(відповідно до категорій інформації, яка становить 
державну таємницю) формується Звід відомостей, 
що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ), 
який є єдиною формою реєстрації цих відомостей 
в Україні. Із моменту опублікування ЗВДТ держа-
ва забезпечує захист і правову охорону зареєстро-
ваних у ньому відомостей. Так, у 1995 р. введено 
в дію «Звід відомостей, що становлять державну 
таємницю», який визначив конкретні категорії ін-
формації у сферах оборони, економіки, зовнішніх 
зносин, державної безпеки й охорони правопорядку, 
що становлять державну таємницю та розголошен-
ня якої може завдати шкоди національній безпеці 
України. Варто зазначити такий цікавий момент, 
що вперше ЗВДТ був надрукований аж через півто-
ра роки після прийняття Закону (18 серпня 1995 р. 
в «Урядовому кур’єрі»). Зазначений ЗВДТ був нео-
дноразово передрукований. Однак унесення перших 
змін до нього, внесені наказами Держкомсекретів 

№ 2 від 29.9.1995 р., № 3 від 12.12.1995 р., № 1 від 
16.01.1996 р. і № 2 від 6.02.1996 р. не опублікува-
лися. Два перші накази мали гриф секретності «та-
ємно», а інші два – «для службового користування». 
Цілком очевидним є те, що така ситуація є пору-
шенням законодавства. Згодом ЗВДТ взагалі було 
надано гриф «таємно» і він був видалений з усіх 
комп’ютерних правових систем. Натепер чинним 
є ЗВДТ, затверджений наказом СБУ від 12.08.2005 р. 
№ 440, із відповідними змінами та доповненнями від 
06.07.2018 р., та опубліковано в усіх обов’язкових 
офіційних виданнях та джерелах [15].

Державна таємниця є невід’ємною частиною сис-
теми безпеки, основним засобом оборони соціуму 
від протиправних посягань на життєво важливі ін-
тереси. Питання захисту державної таємниці в будь-
якій країні розглядається у контексті захисту інфор-
маційної безпеки, а також національних інтересів 
в інформаційній сфері, що визначаються сукупністю 
збалансованих інтересів особистості, суспільства 
і держави [20, с. 103].

Важливо акцентувати увагу на тому, що пору-
шення законодавства України у сфері інформатизації 
передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивіль-
но-правову або кримінальну відповідальність згідно 
із законодавством України. Тому можна стверджу-
вати, що до правової основи регулювання режиму 
секретності слід віднести Кодекс України про адмі-
ністративні правопорушення [16], Цивільний кодекс 
України [17], Кримінальний кодекс України [18], 
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 
[19]. Так, вищезгаданий Дисциплінарний Статут ор-
ганів внутрішніх справ передбачає накладення дис-
циплінарних стягнень на осіб рядового і начальниць-
кого складу за вчинення дисциплінарних проступків. 
Дисциплінарні стягнення за порушення режиму се-
кретності можуть накладатись за такі порушення, 
як порушення порядку збереження секретних до-
кументів; порушення порядку роботи із секретними 
документам тощо.

Відповідальність за злочини у сфері охорони 
державної таємниці передбачена розділом XIV Осо-
бливої частини КК (статті 328–330) [18]. Не виникає 
сумнівів, що Кримінальний кодекс України є одним 
із найголовніших законодавчих актів щодо регулю-
вання охорони державної таємниці. Специфікою 
злочинів, кримінальна відповідальність за які пе-
редбачена КК України, є те, що всі вони заподіюють 
шкоду забезпеченню обороноздатності України, її 
незалежності, територіальній цілісності та недо-
торканності, економічному й науковому потенціалу 
держави. Фахівцями відзначається така специфічна 
особливість кримінально-правової охорони держав-
ної таємниці в Україні, як «надмірна суворість санк-
цій деяких кримінально-правових норм», хоча також 
звертається увага і на відсутність як покарання «від-
шкодування особою, яка вчинила злочин, тієї шкоди, 
що наступила внаслідок розголошення державної та-
ємниці» [21, с. 75]. У контексті зазначеного особли-
во зростає необхідність уведення штрафних санкцій 
і підвищення відповідальності за вчинення зазначе-
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них злочинів у військовий час або у воєнній обста-
новці, особливо актуальним така пропозиція є зараз, 
коли в Україні введено військовий стан.

Режим таємності у системі органів державної 
влади встановлений на основі Постанови Кабінету 
Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1561-12, яка 
затвердила Порядок організації забезпечення режи-
му секретності в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, підприємствах, устано-
вах, організаціях [22], головною метою якого є за-
хист і забезпечення таємної інформації. У зазначе-
ному Порядку встановлено основні засади та вимого 
до функціонування режиму секретності (порядок ко-
ристування, зберігання, транспортування секретної 
інформації тощо), у будь-якому органі, установі або 
організації незалежно від форми власності, у робо-
ті яких  має місце державна таємниця. Цікаво, що 
спочатку відповідному документу було надано гриф 
обмеження доступу «Таємно». На перший погляд 
можна погодитися з тим, що такому досить важливо-
му документу надано гриф обмеження доступу і це 
є позитивним моментом, особливо зважаючи на за-
безпечення безпеки. Водночас варто зазначити, що 
відповідні відносини мають регулюватися на рів-
ні закону, а не на підзаконного нормативного акта. 
У 2014 р. було прийнято новий Порядок, якому було 
надано гриф «для службового користування».

Із метою встановлення режиму секретності на всій 
території держави формується комплекс конкрет-
них правових, політичних, соціально-економічних 
та організаційно-управлінських заходів, спрямова-
них на захист державної таємниці. Так, оформлен-
ня допуску до державної таємниці здійснюється на 
підставі спеціальних нормативних документів, серед 
яких передусім слід назвати «Положення про по-
рядок надання, переоформлення та скасування гро-
мадянам допуску до державної таємниці», затвер-
джене Постановою Кабінету Міністрів України від 
29.11.2001 р. № 1601. Надання допуску передбачає 
визначення необхідності роботи громадянина з та-
ємною інформацією; його перевірку у зв’язку з до-
пуском до державної таємниці, яка має бути йому 
довірена; одержання у письмовій формі згоди гро-
мадянина на передбачені законом обмеження прав 
у зв’язку з його допуском до державної таємниці; 
його ознайомлення з мірою відповідальності за пору-
шення законодавства про державну таємницю [23].

Серед нормативно-правових актів СБУ щодо ре-
гулювання режиму секретності слід назвати такі: 
наказ «Про затвердження форм документів для 

оформлення громадянам допуску до державної та-
ємниці та порядку їх заповнення» від 04.02.2002 р. 
за № 179/6467, яким затверджено форми облікової 
картки громадянина про надання допуску до дер-
жавної таємниці, журналу реєстрації облікових кар-
ток про надання доступу, картки про результати 
перевірки у зв’язку з допуском розглядається пи-
тання про надання допуску до державної таємниці, 
картки з анкетними даними на громадянина, щодо 
якого розглядається питання про надання допуску 
до державної таємниці [24]; наказ СБУ «Про затвер-
дження зобов’язання громадянина України у зв’язку 
з допуском до державної таємниці» від 28.08.2001 р. 
№ 753/5944, яким затверджено зобов’язання грома-
дянина України у зв’язку допуском до державної 
таємниці та анкета для оформлення допуску до дер-
жавної таємниці [25].

Висновки. Ураховуючи вищенаведене, слід за-
значити, що інформаційні процеси ставлять перед 
законодавцем завдання упорядкування суспільних 
відносин у цій сфері, особливо у напрямі режиму се-
кретності. Із моменту набуття незалежності України 
було прийнято значну кількість нових нормативно-
правових актів, якими визначається та регулюєть-
ся питання функціонування режиму секретності. 
Для створення та підтримки необхідного рівня захи-
щеності національної безпеки і режиму секретності 
в Україні розробляється система нормативно-право-
вих актів, які регулюють відносини у галузі націо-
нальної безпеки, визначаються правові основи діяль-
ності в цій сфері, формуються або удосконалюються 
органи забезпечення безпеки і механізми контролю 
та нагляду за діяльністю. 

Як підсумок, можна констатувати що проаналі-
зовані нормативні акти, що становлять засади пра-
вового регулювання режиму секретності, мають 
предметом регулювання такі питання: 1) загаль-
ні положення забезпечення режиму секретності; 
2) критерії віднесення тих чи інших відомостей до 
секретних; 3) організаційно-правові засади секрет-
ного документообігу та доступу до таємної інформа-
ції; 4) відповідальність за порушення законодавства 
України у сфері інформатизації. Однак слід зазна-
чити, хоча в Україні натепер стан урегульованості 
відносин, пов’язаних із режимом секретності, на 
належному рівні, проте законодавчий акт, який за-
кріплював би правові засади питання захисту ін-
формації з обмеженим доступом, відсутній. Виняток 
становить лише регулювання такого виду інформації 
з обмеженим доступом, як державна таємниця. 
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Статтю присвячено стислому порівняльному аналізу наукових праць українських істориків та правознавців, у яких уза-
гальнюється дослідження проблеми національного державного будівництва в Україні у 1917–1921 рр. Особлива увага зверта-
ється автором на різні підходи вчених до розуміння самого терміна «державне будівництво», його суті у вузькому та широкому 
значенні, що призвело до дискусій щодо інтерпретації основних етапів історії становлення української державності і права в 
досліджуваний період.
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національна державність, історіографія, законодавство, право.

Статья посвящена краткому сравнительному анализу научных достижений украинских историков и правоведов, в которых 
обобщается исследование проблемы национального государственного строительства в Украине в 1917–1921 гг. Особое вни-
мание обращается автором на различные подходы ученых к пониманию самого понятия «государственное строительство», 
его сущности в узком и широком значении, что привело к дискуссии, касавшейся интерпретирования основных этапов исто-
рии становления украинской государственности и права в исследуемый период. 
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In the article was preseneted a brief comparative analysis of scientific works of Ukrainian historians and lawyers. In these works 
is summarized the study of the problem of national state-building in Ukraine in 1917–1921. Special attention is drawn by the author 
to different approaches of scientists to the understanding of the term "state-building", its essence in the narrow and wide meaning. 
All this has led to discussions on the interpretation of the main stages of the history of the formation of Ukrainian statehood and law 
in this period. 

Key words: Ukrainian revolution (1917–1921), state-building, state-creation, state-building processes, national statehood, histo-
riography, legislation, law.

Постановка проблеми. Тисячолітня історія 
українського національного державотворення вмі-
щує окремі віхи непересічного значення та ключово-
го характеру. До них належить доба Української ре-
волюції 1917–1921 рр. Останніми роками в науковий 
та політичний обіг активно увійшло поняття «дер-
жавне будівництво», яке широко використовується 
в теорії наук, вивчаючих феномен держави, у сфері 
законодавства, практиці державно-правового розви-
тку України. Крім поняття «державне будівництво», 
науковцями та політиками використовуються також 
терміни «державотворення», «будування держави», 
«розбудова держави», «державний розвій». На наш 
погляд, незважаючи на різне звучання, ці терміни 
можна вважати синонімічними за змістом, оскіль-
ки сутність полягає в розгортанні процесів творен-
ня держави в будь-якому зі всіх створених револю-
ційною стихією національних державних утворень 
1917–1921 рр. З іншого боку, ці терміни мають і пев-
ні специфічні особливості, наприклад, «державотво-
рення» є більш загальним, абстрактним поняттям, а 
«розбудова держави» передбачає процеси зміцнення 

державності чи поглиблення вже започаткованих 
здобутків. Свої особливості має і термін «державне 
будівництво». Тому, на наше переконання, є нагаль-
на потреба більш ґрунтовнішого дослідження цього 
аспекту проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
значення 100-річчя подій Української революції 
1917–1921 рр. активізувало публікаторську ді-
яльність не лише істориків та правознавців, але 
й філософів, політологів, економістів, філологів, 
які зробили свій вклад у дослідження різних аспек-
тів багатогранної проблематики, що стосувались 
державотворчих перетворень, здобутків і невдач 
революційної доби. Сьогодні найґрунтовніші праці 
з досліджуваної проблеми створено В. Великочим, 
В. Вовком, В. Журавським, А. Колодієм, Н. Мяло-
вицькою, А. Олійником, С. Серьогіною, Ю. Шем-
шученком та деякими іншими науковцями. Окремі 
її аспекти частково висвітлені також в одній із по-
передніх публікацій авторки цієї статті [1]. Водночас 
варто наголосити, що багато аспектів проблеми за-
лишаються дискусійними та малодослідженими.
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Постановка завдання. Метою статті є здійснен-
ня стислого історіографічного аналізу праць істо-
риків та правознавців, присвячених дослідженню 
проблеми національного державного будівництва 
за доби Української революції 1917–1921 рр., зосе-
редивши свою увагу на теоретичних аспектах, зна-
ченні, особливостях, змісті і сутності термінів «дер-
жавотворення» та «державне будівництво».

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливим складником будь-якого наукового досліджен-
ня, зокрема історико-правового, є його понятійно-
термінологічний апарат. Досліджуючи розгортання 
національних державотворчих процесів за доби 
Української революції 1917–1921 рр., історики нада-
ють перевагу термінам «державотворення» та «роз-
будова держави», а правознавці – терміну «держав-
не будівництво». Наприклад, історик К. Галушко, 
даючи визначення поняттю «держава», оперує саме 
терміном «державотворення» [2, с. 341]. Водночас 
не можна стверджувати, що правознавці повністю 
ігнорують термін «державотворення», адже він та-
кож використовується ними в науковій літературі 
як юридичного [3, с.164], так і загальнонаукового 
спрямування [4, с. 468]. Що, наприклад, укладає 
в це поняття правознавець В. Кампо? На його дум-
ку, «Державотворення – історичний процес будів-
ництва держави, створення і розвитку її правових, 
політичних, економічних, ідеологічних, військових, 
фінансових та інших інститутів і забезпечення їх 
функціонування» [4, с. 468]. Як бачимо, державотво-
рення визначається як процес будівництва держави,  
а не як державне будівництво.

Щодо терміна «державне будівництво», то слід 
зазначити, що вчені-правознавці акцентують увагу 
на тому, що «однозначного розуміння цього терміну 
сьогодні немає у зв’язку з його багатогранністю, різ-
ними науковими підходами до визначення його зміс-
ту, деяким відставанням теоретичних досліджень 
вітчизняної юридичної науки у галузі державного 
будівництва» [5, с. 5; 30]. Такої ж точки зору дотри-
мується і В.Журавський, який уважає, що «до цього 
часу все ще залишається дискусійним питання про 
предмет державного будівництва» [6, с. 34], зверта-
ючи особливу увагу на «синонімізацію наукової тер-
мінології» [6, с. 37]. 

Із цим висновком учених варто погодитись, адже 
поняття «державне будівництво» активно викорис-
товується в публікаціях дослідників, на багатьох 
юридичних факультетах функціонують «Кафедри 
державного будівництва», студентам викладаються 
однойменні курси, друкуються підручники з дер-
жавного будівництва, але, як не дивно, в Україні 
в жодній юридичній енциклопедії, багатотомній чи 
популярній, у жодному юридичному чи політологіч-
ному енциклопедичному словнику немає визначен-
ня поняття «державне будівництво». Відсутнє воно 
і в одній з найновіших фундаментальних моногра-
фій, безпосередньо присвяченій проблемі державно-
го будівництва [7], як і в серії статей про різні її ас-
пекти [8]. У літературі щодо цього констатується, що 
«сучасна розробка питань державного будівництва 

і місцевого самоврядування знаходиться на стадії 
постановки» [6, с. 5].

Ні у вітчизняній шеститомній «Юридичній ен-
циклопедії», ні в «Юридической энциклопедии 
(М.,1995)» чи «Энциклопедическом юридическом 
словаре (М.,1996)» немає терміна «державне бу-
дівництво». Єдиним енциклопедичним виданням, 
у якому подається визначення терміна «державне 
будівництво», правда російською мовою, є «Кон-
ституционное право. Энциклопедический словарь» 
за 2001 р., де зазначається, що державне будівни-
цтво – це узагальнене найменування сфери держав-
ної діяльності, до якої належать питання державного 
устрою, відносин центру і місць, формування сис-
теми державних органів, організація роботи, забез-
печення політичних і багатьох особистих прав гро-
мадян. Поряд із державним будівництвом виділяють 
також господарське і соціально-культурне будівни-
цтво як сфери державної діяльності» [9].

Як вважає П. Трачук, «поняття державне будів-
ництво і місцеве самоврядування виникло після 
проголошення Україною незалежності» [10, с. 4]. 
Цієї ж точки зору дотримуються також В.Рубцов 
і С.Фіалко, вважаючи витоками проблеми березень 
1990 р. [11, с. 13]. Навряд чи з цим можна погоди-
тись, скоріше це новий підхід, своєрідне відроджен-
ня «радянського будівництва» з новітніми змінами, 
притаманними сучасному періоду державного будів-
ництва. Саме про це пишуть А. Колодій і А. Олійник, 
вважаючи сучасне «Державне будівництво і місцеве 
самоуправління» «юридичною наукою, що вини-
кла після проголошення Україною незалежності на 
основі радянського будівництва, яке досліджувало 
організацію і діяльність системи рад» [12, с. 6]. Уче-
ні зазначають, що існувало два головних підходи до 
розуміння радянського будівництва: Г. Барабашев 
и К. Шеремет уважали радянське будівництво га-
луззю державного будівництва, а інший підхід пред-
ставлений поглядами авторів підручника «Радянське 
будівництво» за ред. проф. О. Безуглова, які вважали 
державне будівництво галуззю соціального управ-
ління. Галуззю державного чи соціального управлін-
ня схильний уважати державне будівництво і сучас-
ний дослідник цієї проблеми П. Трачук [10, с. 4].

У більшості видань із цієї проблеми, зокрема 
в згаданому нами вище підручнику харківських уче-
них, поняття державне будівництво використовуєть-
ся поряд із поняттям місцеве самоврядування, хоча 
самі ж автори висловлюють думку, що «правомірно 
використовувати поняття «державне будівництво» 
відособлено» [5, с. 6]. Тобто в радянський період по-
няття «державне будівництво» було синонімом по-
няття «радянське будівництво», складником якого 
було тоді дуже популярне поняття «партійне будів-
ництво» – назва «науки про закономірності розви-
тку і зростання керівної ролі Комуністичної партії» 
[13, с. 983]. Щодо поняття «місцеве самоврядуван-
ня», то радянськими вченими воно практично не ви-
користовувалось у зв’язку з повним одержавленням 
системи місцевих органів влади і самоврядування. 
Щодо цього вчені висловлювались цілком одно-
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значно: «Радянська влада не визнавала місцевого 
самоврядування» [14, с. 12]. У юридичній літературі 
акцентується увага на тому, що зовсім іншим було 
відношення до органів місцевого самоврядування 
в 1917–1921 рр., тобто за доби Центральної Ради, 
Української Держави, Директорії, ЗУНР: «спроби 
побудувати місцеве самоврядування робили всі не-
залежні українські уряди» [15, с. 495].

У сучасних умовах правознавці, застосовуючи 
поняття «державне будівництво», розуміють про-
цес формування державного апарату, без урахування 
системи місцевого самоврядування, оскільки біль-
шість учених убачають у місцевому самоврядуванні 
в Україні окрему від державної підсистему публічної 
влади [16]. 

В історіографії досліджуваної проблеми є більш 
детальна характеристика елементів, які складають 
зміст поняття державного будівництва. Наприклад, 
деякі дослідники вважають, що якщо розглядати 
державне будівництво як процес формування, функ-
ціонування і розвитку державного механізму, тобто 
в широкому значенні, то його елементами будуть 
основи організації й функціонування публічної вла-
ди, зокрема витоки здійснення перетворень, що сто-
суються становлення і різних моделей організації 
влади; суб‘єкти, які здійснюють перетворення; етапи 
розвитку державних інституцій; порядок організації 
та проведення виборів чи порядок призначення від-
повідних посадових осіб у країні; системно-струк-
турна організація органів публічної влади [5, с. 7].

Дослідження державного будівництва в Україні 
на конкретних етапах історичного розвитку, зокрема 
в 1917–1921 рр., під час розгляду його в широкому 
значенні, дає можливість зробити висновок щодо 
ціннісних орієнтацій, ідей, концепцій, підходів, за-
кладених в основу організації влади, дякуючи чому 
можна визначити характер системи управління, 
ступінь централізації чи децентралізації державно-
го апарату, методи управління процесами держав-
но-правового розвитку. Вивчаючи суб’єкти, задіяні 
в процесі здійснення перетворень державного ме-
ханізму, аналізуючи, хто і в яких межах має мож-
ливість реально впливати на ці процеси, можемо 
визначити авторитаризм чи демократизм, колегіаль-
ність або єдиноначальність владних структур, рівень 
реалізації принципу народного суверенітету. Етапи 
розвитку державних інституцій дають можливість 
виявити домінувальні тенденції розвитку органі-
зації влади, проаналізувати фактори наступності 
і змін у механізмі публічної влади, що буде сприя-
ти узагальненню досвіду становлення і функціону-
вання інститутів влади, порівнянню задекларованих 
принципів із реальною практикою перетворень, які 
здійснювались або здійснюються в країні. Порядок 
організації та проведення виборів чи призначення 
відповідних посадових осіб у країні дозволяє зро-
бити висновок про технологію отримування і пере-
дання владних повноважень, процедури формування 
і ротації органів і посадових осіб публічної влади.

Що стосується органів системно-структурної ор-
ганізації органів державної влади, то, на думку вче-

них, це найбільш комплексний елемент змісту «дер-
жавного будівництва», оскільки він характеризує всю 
систему органів державної влади, зокрема їх апарат, 
дає можливість визначати види органів публічної 
влади, встановити місце і роль кожного з них у сус-
пільстві і державі, характеризувати відносини цих 
органів між собою і з іншими елементами політич-
ної системи, встановити структурну і функціональну 
сторони, межі і способи владної діяльності [5, с. 8].

Під час розгляду «державного будівництва» 
у вузькому значенні, тобто як наявну організацію 
системи органів публічної влади, то його елемен-
тами, тобто системою певних показників, на думку 
правознавців, вважаються принципи, функції, ком-
петенція, структура, основи, форми і методи діяль-
ності вказаних органів. При цьому самі по собі вони 
характеризують не стільки сам процес формування 
державності або владних інституцій, скільки реаль-
ний стан дійсної моделі організації влади [5, с. 8]. 
Важливо зазначити, що на два значення терміна «ра-
дянське будівництво» («вузьке» і «широке») вказува-
ли у своїх працях ще в 1920-і роки В. Дурденевський 
і В. Ігнатьєв [17]. 

Дуже лаконічно висловив свою думку щодо цьо-
го П. Трачук: «У вузькому значенні державне будів-
ництво – це діяльність органів виконавчої влади» 
[10, с. 5]. Уважаємо, що це визначення лише част-
ково розкриває суть та зміст поняття, адже публічна 
влада це не тільки виконавча влада. В одній із новіт-
ніх публікацій із цієї проблеми П. Ворона і А. Муч-
ник пропонують досить стисле, узагальнене визна-
чення цієї юридичної науки: «Державне будівництво 
і місцеве самоврядування – це наука, що становить 
собою систему узагальнених знань про організацію 
роботи органів публічної влади» [18, с. 5].

Систему державних органів досліджують різні 
галузі юридичної науки. Більш конкретно їх вивчає 
наука конституційного процесу і державного будів-
ництва. Що стосується історії держави і права, то 
вона дає можливість розглядати систему органів вла-
ди в той чи інший історичний період та в загальному 
контексті еволюції державно-правових явищ. 

У дослідженні проблеми істориками права є свої 
особливості. Наприклад, О. Мироненко, здійсню-
ючи політико-правовий аналіз Центральної Ради, 
досліджує п’ять основних складників становлення 
національної державності: розподіл влади, консти-
туційне законодавство (де виокремлює «національне 
будівництво»), соціально-економічне законодавство, 
військове будівництво і міжнародно-правові відно-
сини [19, с. 328]. Як бачимо, вчений не обмежується 
аналізом становлення і розвитку лише органів влади.

Й.Рисіч уважає, що «в часи гетьмана Павла Ско-
ропадського державне будівництво набуло всебіч-
ного розвитку. Були встановлені митні кордони...» 
[20, с. 18]. Аналізуючи законодавство Директорії 
в контексті державного будівництва, автор конста-
тує, що воно мало «концептуально інший харак-
тер за змістом і формою державного будівництва» 
[20, с. 18]. Більш комплексно проблему державного 
будівництва доби Директорії розглянуто в публікації 
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Ю.Вовка. Автор стверджує, що «зі вступом військ 
Директорії до Києва почався новий етап у сфері 
державного будівництва, він відрізнявся від попе-
реднього і мав низку характерних особливостей» 
[21, с. 35]. Автор також не обмежується аналізом ді-
яльності органів влади. Широке коло питань розгля-
дається в монографіях, безпосередньо присвячених 
державному будівництву в ЗУНР, В. Великочого [22], 
М. Стахіва [23] та ін. 

Крім термінів військове, державне, національне, 
національно-державне, державно-правове будівни-
цтво, вчені, досліджуючи різні аспекти становлення 
національної державності і права в Україні у 1917–
1921 рр., використовують також термін конституцій-
не будівництво [24].

Багато аспектів досліджуваної нами проблеми 
знайшли своє відображення і в сучасних підручни-
ках з історії держави і права України. Особливий ін-
терес викликає окремий підрозділ під назвою «Дер-
жавне будівництво» в авторському навчальному 
посібнику Г. Трофанчука [25, с. 212–216], де автор 
аналізує процеси створення центральних і місцевих 
органів влади, питання державного статусу україн-
ської мови, проблеми державно-церковних відносин, 
національно-культурного відродження, аграрно-се-
лянське питання та багато інших аспектів проблеми. 
В авторському підручнику В. Заруби у численному 
переліку законів, які, на думку автора, «регулювали 
відповідні аспекти державного будівництва», є Кон-
ституція УНР, закон про національно-персональну 
автономію, про вибори, про громадянство, про дер-
жавну мову, про державну символіку УНР та багато 
інших [26, с. 199]. Це ще раз свідчить, що розуміння 
поняття «державне будівництво» під час досліджен-
ня істориками права проблеми становлення укра-
їнської національної державності і права в 1917–
1921 рр. не обмежується вивченням діяльності лише 
органів державної влади, за умов трактування цього 
поняття вони досліджують також багато інших ас-
пектів, пов’язаних зі становленням і розвитком дер-
жавності та права.

Щодо співвідношення термінів «державне бу-
дівництво» і «національно-державне будівництво», 
то вважаємо, що ці терміни є близькими, але не 
синонімічними, останній, на нашу думку, є дещо 
ширшим за змістом, адже національно-державне 
будівництво вміщує і націотворчі, і державотворчі 
процеси. Концептуальні підходи до з’ясування яви-
ща національно-державного будівництва викладено 
дослідниками в колективній монографії, присвяче-
ній комплексному дослідженню цієї проблеми [27], а 
також у «Малій енциклопедії етнодержавознавства» 
[28, с. 563–564]. Щодо самого визначення цього тер-

міна, то серед найновіших публікацій воно вміщено 
до Юридичної енциклопедії у формулюванні Ю. Во-
лошина: «Національно-державне будівництво – сфе-
ра державної діяльності, до якої належать питання 
врахування інтересів та забезпечення прав націо-
нальних меншин чи корінних народів. Національно-
державне будівництво охоплює відносини центру 
та регіонів, що виявляється у наявності в територі-
альному устрої країни національно-територіальних 
автономій; формування системи державних органів 
та організація роботи, тобто наявність спеціальних 
органів, які утворюються з представників національ-
них меншин та мають певну компетенцію у вирішен-
ні питань свого національно-культурного розвитку 
(національно-персональна автономія, консульта-
тивно-дорадчі ради при органах виконавчої влади, 
квотування місць у законодавчих органах та органах 
місцевого самоврядування) [4, с. 103]. Отже, як бачи-
мо, і державне будівництво, і національно-державне 
будівництво передбачає формування системи дер-
жавних органів влади, але коли йдеться про націо-
нально-державне будівництво, то компетенція таких 
органів обмежується сферою проблем національ-
но-культурного розвитку. Проте не завжди науковці 
враховують сутнісну специфіку змісту цих термінів 
та доречність застосування у своїх дослідженнях. 
На наш погляд, у назві монографії Н. Мяловицької 
замість терміна «державне будівництво» варто було 
б застосувати саме термін «національно-державне 
будівництво», адже авторкою особлива увага приді-
ляється ролі автономії в децентралізації державної 
влади та регулюванні міжнаціональних відносин [7]. 
До речі, в монографії відсутній матеріал про те, що 
саме вкладає дослідниця в поняття «державне будів-
ництво», як і безпосереднє його визначення.

Висновки. Таким чином, останніми роками 
опубліковано значний масив наукових праць укра-
їнських істориків та правознавців, у яких дослі-
джуються різні аспекти проблеми національного 
державного будівництва в Україні у 1917–1921 рр. 
Для них характерні різні підходи вчених до розумін-
ня самого терміна «державне будівництво», його суті 
у вузькому та широкому значенні, що призвело до 
дискусій щодо інтерпретації основних етапів історії 
становлення української державності і права в до-
сліджуваний період. Аналіз літератури свідчить, що 
однозначного розуміння цього терміна сьогодні не-
має у зв’язку з його багатогранністю, різними науко-
вими підходами до визначення його змісту, деяким 
відставанням теоретичних досліджень вітчизняної 
юридичної науки у галузі державного будівництва, 
тому цей аспект проблеми потребує подальшого 
ґрунтовного вивчення.
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Стаття присвячена питанням правового статусу Національного антикорупційного бюро України та його діяльності у сфе-
рі забезпечення верховенства Конституції України. Досліджуються причини створення такого інституту, особливості його 
формування та місця в системі антикорупційних органів державної влади. Проаналізовано основні положення нормативно-
правової бази, що регулює діяльність Національного антикорупційного бюро України, виявлено її недоліки, запропоновано 
варіанти їх вирішення.
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антикорупційна реформа, конституційна реформа.

Статья посвящена вопросам правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины и его деятельности в 
сфере обеспечения верховенства Конституции Украины. Исследуются причины создания такого института, особенности его 
формирования и места в системе антикоррупционных органов государственной власти. Проанализированы основные положе-
ния нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, выявлены 
ее недостатки, предложены варианты их решения.
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The article is devoted to questions about the legal status of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and its activities in the 
sphere of ensuring the rule of law of the Constitution of Ukraine. The reasons for the creation of such an institution, the peculiarities 
of its formation and place in the system of anti-corruption bodies of state power are explored. The main provisions of the regulatory 
framework governing the activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine have been analysed, their deficiencies have 
been identified, and options for their solution have been proposed.

Key words: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, supremacy of the Constitution of Ukraine, fight against corruption, an-
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Питання запобігання та боротьби з корупцією 
є надзвичайно важливим для процесу державот-
ворення, зважаючи на загрозливі масштаби цього 
явища в Україні. Корупція становить небезпеку не 
тільки для сфери економічного добробуту держави, 
а й для належного розвитку та процвітання краї-
ни у всіх сферах суспільного та державного життя, 
нівелюючи дію правових принципів, закріплених 
в Основному Законі, створюючи перешкоди для ста-
новлення реального конституціоналізму та консти-
туційного ладу в Україні. 

Як відзначається в науковій літературі, корупція – 
це складне явище, яке в Україні стало системним, а 
тому потребує адекватного комплексного підходу до 
його подолання. Відповідно, антикорупційний ор-
ган, який покликаний ефективно протидіяти коруп-
ції, повинен бути здатним, з одного боку, професій-
но, а з іншого – комплексно протидіяти корупції, що 
передбачає багатофункціональність його діяльності 
[5, c. 53]. 

У 2014–2015 роках в Україні було прийнято ряд 
нормативно-правових актів, які заклали основу 
для формування системи антикорупційних органів. 

У тому числі було створено ряд органів, які мають по-
силити протидію корупції в Україні. Серед них є і На-
ціональне антикорупційне бюро України як новітній 
інститут у системі правоохоронних органів держа-
ви, ідея та частково модель якого була запозичена 
з міжнародного досвіду антикорупційної діяльності. 

Зважаючи на значний рівень корупції в Україні, 
діяльність новоствореної антикорупційної системи, 
а з нею і НАБУ, має вкрай важливе значення для про-
цесу успішного державотворення, що повинно по-
зитивно відобразитись на рівні забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина, реальної дії принци-
пів верховенства права та Конституції України.

Відтак правовий статус новоутвореного Націо-
нального антикорупційного бюро України потребує 
наукового аналізу, в тому числі в контексті діяль-
ності цього інституту щодо забезпечення правових 
принципів та гарантування прав і свобод людини 
і громадянина.

Метою публікації є аналіз та розкриття особли-
востей правового статусу Національного антикоруп-
ційного бюро України як елементу системи протидії 
корупції в Україні та інституту, результати роботи 
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якого мають утвердити розвиток України як право-
вої держави з реальною дією принципу верховенства 
права та Конституції України. 

Питання діяльності правоохоронних органів 
та їх боротьби з корупцією досліджувались у робо-
тах таких вчених, як: М.Ю. Бездольний, О.Ю. Бусол, 
В.П. Гусєва, О.О. Дульський, О.Г. Кальман, Н.С. Кар-
пов, Н.Є. Міняйло, М.І. Мельник, Є.В. Невмержиць-
кий, Б.В. Романюк, І.В. Черемис, М.І. Хавронюк 
та ін. Однак, ураховуючи незначний строк із момен-
ту створення Національного антикорупційного бюро 
України та активні намагання подолати корупцію 
в Україні, питання, які стосуються діяльності цього 
органу державної влади, є актуальними для наукових 
досліджень.

Основою для формування системи ан-
тикорупційних органів було затвердження 
14 жовтня 2014 року Верховною Радою України 
Засад державної антикорупційної політики в Укра-
їні на 2014–2017 роки [10], саме тому Закон Украї-
ни «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року  
№ 1700-VII [9], який визначає правові та організа-
ційні засади функціонування системи запобігання 
корупції в Україні, зміст та порядок застосування 
превентивних антикорупційних механізмів, правила 
щодо усунення наслідків корупційних правопору-
шень, у ст. 1 закріплює, що до спеціально уповно-
важених суб’єктів у сфері протидії корупції відно-
сяться органи прокуратури, Національної поліції, 
Національне антикорупційне бюро України, Націо-
нальне агентство з питань запобігання корупції.

Парламент схвалив створення нового автономно-
го органу – Національного антикорупційного бюро 
України через прийняття Закону України «Про На-
ціональне антикорупційне бюро України» від 
14.10.2014 року № 1698-VII [11], який визначає пра-
вові основи організації та діяльності Національного 
антикорупційного бюро України. 

Так, згідно із ч. 1 ст. 1 вищезгаданого Закону На-
ціональне антикорупційне бюро України є держав-
ним правоохоронним органом, на який покладається 
попередження, виявлення, припинення, розслідуван-
ня та розкриття корупційних правопорушень, відне-
сених до його підслідності, а також запобігання вчи-
ненню нових.

До правоохоронних органів НАБУ відносить 
і Закон України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 року 
№ 3781-XII, який можна знайти серед органів дер-
жавної влади, наведених у переліку, закріпленому 
в ч. 1 ст. 2 Закону [8]. 

Завданням Національного бюро є протидія кримі-
нальним корупційним правопорушенням, які вчинені 
вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, та становлять загрозу національній безпеці.

Таким чином, функціями НАБУ є попередження, 
розслідування та запобігання корупційних правопо-
рушень, що відповідає ознакам багатофункціональ-
ної моделі спеціалізованого антикорупційного орга-
ну [5, c. 54]. 

Кримінальне процесуальне законодавство Укра-
їни визначає Національне антикорупційне бюро 
України як орган досудового розслідування (орган, 
що здійснює дізнання і досудове слідство) (ст. 38 Кри-
мінального процесуального кодексу України від 
13.04.2012 року № 4651-VI [3]), якому підслідні ко-
рупційні правопорушення (ст. 216 КПК України). 

О.М. Юрченко визначає Національне антикоруп-
ційне бюро України як державний правоохоронний 
орган, на який покладається попередження, виявлен-
ня та припинення корупційних правопорушень, які 
можуть бути вчинені вищими посадовими особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування [13, c. 73].

Варто помітити, що Конституція України ви-
значає такий орган державної влади, як Національ-
не антикорупційне бюро України, виходячи з його 
функцій та повноважень, і класифікує його як «орган 
правопорядку».

Це випливає зі статті 131-1 Конституції Украї-
ни, яка була внесена до неї Законом України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо право-
суддя)» [7]. Так, у статті, яка визначає повноваження 
прокуратури, вказано (п. 2 ч. 1): «В Україні діє про-
куратура, яка здійснює: /…/ 2) організацію і проце-
суальне керівництво досудовим розслідуванням, ви-
рішення відповідно до закону інших питань під час 
кримінального провадження, нагляд за негласними 
та іншими слідчими і розшуковими діями органів 
правопорядку».

Не вдаючись до оцінки сумісності термінології, 
яка використана в Конституції України до решти за-
конодавства, відзначимо із цього приводу результа-
ти дослідження професора Н. Ярмиш. Вона вказує, 
що вживаний у Конституції України термін «органи 
правопорядку» доцільно розглядати як аналог термі-
на «органи охорони правопорядку» та вважати, що 
такими є органи, які у своєму складі мають силові, 
озброєні підрозділи та працівники яких наділені 
правом застосовувати примушування, зокрема з ви-
користанням вогнепальної зброї. Однак варто враху-
вати, що у ст. 131-1 Конституції України йдеться про 
нагляд прокуратури лише за тими «органами пра-
вопорядку», які здійснюють негласні та інші слідчі 
і розшукові дії. Тому для здійснення відповідного 
прокурорського нагляду потрібно не лише знати, що 
певний орган є саме «органом правопорядку» (точні-
ше – органом охорони правопорядку), а й бути впев-
неним, що цей орган наділений функцією здійснюва-
ти «негласні та інші слідчі і розшукові дії» [14, c. 83].

Аналізуючи чинне законодавство, що визначає по-
вноваження Національного антикорупційного бюро 
України, зокрема Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України», а також виходячи 
з положень ст. 246 КПК України, можна зробити ви-
сновок, що працівники НАБУ в межах, визначених 
законодавством, мають право здійснювати неглас-
ні та інші слідчі і розшукові дії, а відтак є органа-
ми правопорядку, в розумінні Конституції України.

А стаття 2 Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» встановлює, що 
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правову основу діяльності Національного бюро ста-
новлять Конституція України, міжнародні договори 
України, цей та інші закони України, а також прийня-
ті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

Процес створення Національного антикорупцій-
ного бюро України та оцінка його діяльності зна-
йшли відображення в численних наукових публіка-
ціях. Так, деякі автори зазначають, що НАБУ – це 
найбільший антикорупційний проект України, за-
значаючи, що саме він задаватиме імпульс іншим 
реформам. Правильно налагоджений механізм роз-
слідування справ і притягання вищих посадовців 
до кримінальної відповідальності забезпечить необ-
хідну дисципліну в чиновників середньої та нижчої 
ланок [2, c. 183].

Значну увагу науковців до питань організації 
НАБУ можна пояснити рівнем корупції в Україні 
й прагненням суспільства до протидії її проявам. 
При цьому висловлюються різні думки з приводу за-
ходів, які належить провести для боротьби з коруп-
цією, подекуди з критикою необхідності створення 
нових органів протидії цьому явищу. 

Так, Опак К.М. вказує, що корупцію не можна 
обмежити тільки законодавчими методами і штуч-
ним роздуванням апарату для боротьби з нею. 
Більше того, в умовах, коли корупція досягла ве-
ликих масштабів і забралася на високі рівні влади,  
більш ефективною вбачається боротьба проти умов, 
що породжують корупцію, ніж несистемні напади 
на її прояви.

Автор зазначає, що необхідно підвищити рівень 
науково-експертного забезпечення протидії коруп-
ції, в тому числі вивчення і впровадження в життя 
зарубіжного досвіду, зокрема діяльності антикоруп-
ційної юстиції. Щоб змусити антикорупційний ме-
ханізм працювати, в першу чергу, необхідна участь 
громадськості [6, c. 57].

Не є однозначним і процес створення НАБУ, 
а саме конституційності його формування та подаль-
шого функціонування (на що вказує О.М. Юрченко 
[13, с. 73]).

Так, згідно із ч. 2 ст. 1 Закону України «Про Наці-
ональне антикорупційне бюро України» Національ-
не бюро утворюється Президентом України відпо-
відно до цього та інших законів України.

Натомість ст. 106 Конституції України не містить 
положень, які б надавали Президенту України по-
вноваження щодо утворення спеціалізованих орга-
нів державної влади, в тому числі у сфері запобіган-
ня та протидії корупції.

При цьому відповідно до п. п. 9, 9-1, 9-2 ст. 116 Кон-
ституції України спрямування і координація роботи 
інших центральних органів виконавчої влади, їх 
утворення, реорганізація та ліквідація (відповідно до 
закону) належить до компетенції Кабінету Міністрів 
України. Таким чином, як вказує Юрченко О.М., ор-
ганізаційно-правові питання створення Національ-
ного антикорупційного бюро мають вирішуватись 
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 
України і не можуть бути предметом правового регу-
лювання Президента України.

Із цього приводу варто також зауважити, що чин-
ний Закон України «Про Національне антикорупцій-
не бюро України» не містить чітких вказівок на те, 
що НАБУ варто відносити до системи органів вико-
навчої влади, так само як і до органів у системі інсти-
туту Президента України. Стаття 1 Закону, яка визна-
чає статус НАБУ, містить положення, згідно з яким 
це «державний правоохоронний орган». Опосеред-
ковано статті Закону, що регламентують особливості 
трудових відносин працівників Бюро, вказують на 
те, що НАБУ можна розцінювати як центральний 
орган виконавчої влади. Однак однозначно ствер-
джувати про належність Національного антикоруп-
ційного бюро України до виконавчих органів влади 
відповідно до чинного законодавства не видається 
можливим. 

Натомість Указом Президента України «Про 
утворення Національного антикорупційного бюро 
України» від 16.04.2015 року № 217/2015 [12] було 
створено НАБУ. При цьому Президент відповідно 
до вказаного Указу постановляє Кабінету Міністрів 
України забезпечити вирішення в установленому по-
рядку питань, пов’язаних зі створенням Національ-
ного антикорупційного бюро України. Дана вказівка 
глави держави уряду може бути розцінена як додат-
ковий аргумент віднесення НАБУ до виконавчих ор-
ганів державної влади. 

Відповідно до ч. 3 ст. 113 Конституції України Ка-
бінет Міністрів України у своїй діяльності керуєть-
ся цією Конституцією та законами України, а також 
указами Президента України та постановами Верхо-
вної Ради України, прийнятими згідно з Конституці-
єю та законами України. Відтак процес формування 
Національного антикорупційного бюро України ви-
дається неоднозначним із точки зору балансу впли-
вів різних органів державної влади та відповідності 
таких дій Основному Закону України.

Процес утворення НАБУ супроводжувався й пу-
блікаціями, присвяченими аналізу міжнародного до-
свіду створення спеціалізованого органу боротьби 
з корупцією. Із цього приводу варто навести резуль-
тати досліджень, проведених Дмитренко Е., яка здій-
снила аналіз змісту міжнародних документів, між-
народного досвіду та відповідних наукових джерел 
та формулює такі висновки: 

– за виконання та проведення моніторингу анти-
корупційних законів і заходів повинні відповідати 
спеціалізовані органи або співробітники, які: мають 
відповідні повноваження, ресурси і кваліфікацію; 
повинні бути захищені від неправомірного політич-
ного тиску, для чого необхідні механізми забезпечен-
ня високого рівня їхньої структурної, операційної 
та фінансової автономії;

– основні функції та завдання у сфері проти-
дії корупції можуть виконуватися силами одного 
або кількох спеціалізованих органів. З урахуван-
ням міжнародного досвіду у країнах – членах Ор-
ганізації економічного розвитку та співробітництва 
питання щодо діяльності антикорупційного органу 
вирішується на рівні існуючих державних установ 
та звичайних правоохоронних органів. Країни, що 
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розвиваються, і країни з перехідною економікою 
часто утворюють самостійні спеціалізовані органи 
під тиском донорських та міжнародних організацій. 
Натомість для країн, в яких рівень корупції є загроз-
ливим (в Україні зокрема), типовим є створення ба-
гатоцільових інституцій;

– спеціальні інституційні моделі з виконання 
основних функцій боротьби з корупцією в різних 
державах можуть бути різними, однак вони пови-
нні відповідати міжнародним стандартам, передовій 
світовій практиці, враховувати особливості націо-
нальної правової системи, створюватися на основі 
стабільної законодавчої бази та мати чітко визначені 
повноваження у сфері боротьби з корупцією [1, c. 31].

Статтею 4 Закону України «Про Національне ан-
тикорупційне бюро України» встановлені гарантії 
незалежності НАБУ: 1) особливим порядком кон-
курсного відбору Директора Національного бюро 
та вичерпним переліком підстав припинення повно-
важень Директора Національного бюро, які визначені 
цим Законом; 2) конкурсними засадами відбору інших 
працівників Національного бюро, їх особливим пра-
вовим та соціальним захистом, належними умовами 
оплати праці; 3) установленим законом порядком фі-
нансування та матеріально-технічного забезпечення 
Національного бюро; 4) визначеними законом засо-
бами забезпечення особистої безпеки працівників На-
ціонального бюро, їх близьких родичів, майна; 5) ін-
шими засобами, визначеними аналізованим законом. 

Варто звернути увагу і на думки, висловлені 
О. Юрченко, який підтримує створення спеціалізова-
ного органу у сфері боротьби з корупцією, однак він 
має відповідати таким основоположним принципам: 
1) автономності; 2) самостійності; 3) незалежності; 
4) достатності повноважень і фінансових ресурсів; 
5) кваліфікованості персоналу. Натомість проведе-

ний цим дослідником аналіз законодавчої бази ді-
яльності НАБУ вказує на те, що в чинній редакції 
Закону України «Про Національне антикорупційне 
бюро України» відсутні описані вище принципи, а 
тому навряд чи вказаний нормативно-правовий акт 
дасть змогу підвищити ефективність правозастосов-
ної діяльності щодо запобігання, виявлення та при-
пинення корупційних правопорушень [13, c. 70].

З іншого боку, ефективна боротьба з корупцією 
є можливою лише у випадку якісної та продуктивної 
взаємодії всіх суб’єктів антикорупційної діяльності 
та судової системи. Так, у третині з-поміж 127 справ, 
переданих НАБУ до судів, розгляд по суті досі не 
розпочався, а в 48 провадженнях навіть не було під-
готовчого засідання [4]. Такі ситуації становлять за-
грозу для процесу боротьби з корупцією і потребу-
ють належної уваги та вирішення. 

Підбиваючи підсумки вищевказаному, варто за-
значити, що створення нової системи антикорупцій-
них органів державної влади, а з ними – й Національ-
ного антикорупційного бюро України, засвідчили 
позитивний рух України в напрямку запобігання 
та боротьби з корупцією, відданості міжнародним 
стандартам та європейським цінностям державотво-
рення. Заснування НАБУ є цінним не лише у справі 
протидії корупції – діяльність цього органу держав-
ної влади сприятиме забезпеченню правових прин-
ципів, закріплених у Конституції України, утвер-
дженню держави як правової та демократичної. 

Незважаючи на вищевикладене, розглянуті в да-
ній публікації проблеми формування та діяльності 
Національного антикорупційного бюро України ви-
магають належної реакції з боку законодавця, осо-
бливо в питаннях відповідності чинної нормативної 
бази, що регламентує діяльність НАБУ, положенням 
Конституції України. 
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СТАНОВИЩЕ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ:  
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

THE CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABLEMENTS  
IN INDEPENDENT UKRAINE: SOCIO-LEGAL ASPECT

Статтю присвячено дослідженню правового і соціального становища людей з інвалідністю в Україні в роки незалежності. 
Вивчено сучасний стан нормативно-правових документів, які визначають статус людей з інвалідністю, їх права на соціаль-
ний захист із боку держави. Окреслено проблеми в їх реалізації, а звідси і забезпеченні гідного життя людей з обмеженими 
можливостями. Обґрунтовано необхідність тісної взаємодії держави і громадянського суспільства у створенні гідних умов 
життєдіяльності людей з інвалідністю.

Ключові слова: людина з інвалідністю, Конвенція про права осіб з інвалідністю, соціальна політика, громадянське сус-
пільство.

Статья посвящена исследованию правового и социального состояния людей с инвалидностью в Украине в годы неза-
висимости. Изучено современное состояние нормативно-правовых документов, которые определяют статус людей с инва-
лидностью, их права на социальную защиту со стороны государства, обеспечение достойной жизни людей с ограниченными 
возможностями. Обоснована целесообразность тесного взаимодействия государства и гражданского общества в создании 
достойных условий жизнедеятельности людей с инвалидностью.

Ключевые слова: человек с инвалидностью, Конвенция прав людей с инвалидностью, социальная политика, гражданское 
общество.

The article is about the research of legal and social conditions of people with disablement in Ukraine during independency years. 
The current state of regulatory documents which determine the status of people with disablement, their rights on social protection 
from state’s side has been learnt. The problems of realization and providing a decent life for people with disablements were outlined. 
Expediency of close interaction of state and civil society in providing decent life conditions of people with disablements was justified. 

Key words: person with disablement, Convention about the rights of people with disablements, social policy, civil society.

Зі здобуттям Україною незалежності в нашій дер-
жаві почалося формування людиноцентризму – фі-
лософії творення людини – конкретної, живої, енер-
гійно напруженої, діяльність якої зумовлена єдністю 
розуму і душі. Як зазначив В. Кремень: «Поняття лю-
диноцентризму сповнене глибокого філософського 
змісту. … Тілесність, обдарованість, духовність, осві-
ченість, моральність, егоїзм, розумність, цілеспря-
мованість – усе це є фрагментами постійно зміню-
ваної картини буття людини, які розкривають її нові 
аспекти, але не вичерпують нескінченого змісту».

З огляду на це становище людей з інвалідністю 
актуалізує вивчення питання про наявність умов для 
їх повноцінної життєдіяльності.

Мета статті полягає у вивченні нормативно-пра-
вових документів, які гарантують умови для усебіч-
ного розвитку осіб з обмеженими можливостями. За-
вдання дослідження – здійснення аналізу становища 
людей з інвалідністю, з’ясування основних тенден-
цій у сфері забезпечення конституційних прав людей 
зазначеної категорії, визначення державної політики 
та її взаємодії з громадянським суспільством.

Теоретичні і практичні аспекти вказаної теми роз-
глядали Бармашина Л.М. [1], Іванова О.Л. [2], Куце-

вич В.В. [3], Скляренко Ю. [4], Скуратівський В.А. 
[5] та інші.

Усі члени українського суспільства мають га-
рантовані Конституцією України права людини 
і громадянина – вони включають громадянські, 
культурні, економічні, політичні і соціальні права, 
які закріплені в Основному законі другого розділу 
«Права, свободи та обов’язки людини і громадя-
нина». Проте особи, які мають інвалідність у силу 
своєї фізичної обмеженості, частіше бувають ви-
ключені з політичного життя, мають недостатню 
соціальну забезпеченість із боку держави і не ма-
ють повноцінної можливості задовольняти свої 
культурні права. Стаття 23 Конституції України 
свідчить, що «кожна людина має право на вільний 
розвиток своєї особистості, якщо при цьому не по-
рушуються права і свободи інших людей, та має 
обов’язки перед суспільством, в якому забезпечу-
ється вільний і всебічний розвиток її особистос-
ті». У статті 24 зазначено, що «громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними 
перед законом» [6]. Отже, громадянам, які мають 
інвалідність, гарантовано забезпечення всіх кон-
ституційних прав і свобод.
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За роки незалежності було створено достатню 
нормативно-правову базу, яка регулює державну 
соціальну політику стосовно людей з обмеженими 
можливостями. Зокрема, це Закон «Про основи со-
ціальної захищеності інвалідів в Україні» від 12 бе-
резня 1991 р. № 875-12 [7], в який протягом 2000–
2001 рр. було внесено суттєві зміни, Закон України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» [8], Закон України «Про психіатричну до-
помогу» від 22 лютого 2022 р. [9], Закон України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
від 28 лютого 1991 р. [10], «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 
від 20 грудня 1991 р. [11], Закон України «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам з інвалідністю 
з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16 листопа-
да 2000 р. [12], Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 8 вересня 2015 р. «Про затвердження Порядку 
надання статусу інваліда війни особам, які отрима-
ли інвалідність унаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, забезпечення її прове-
дення» [13], Постанова Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2018 р. № 119 «Деякі питання соці-
ального захисту постраждалих учасників Революції 
Гідності» [14] та інші законодавчі акти, норми яких 
визначають додаткові державні соціальні гарантії 
окремим категоріям інвалідів: інвалідам війни, інва-
лідам із числа осіб, які постраждали внаслідок аварії 
на Чорнобильській АБС, інвалідам із числа військо-
вослужбовців тощо.

 Нормативно-правові документи, які забезпе-
чують життєдіяльність людей з інвалідністю, – це, 
зокрема, Закон України «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні» 21 берез-
ня 1991 року [7], Закон України «Про соціальні по-
слуги» від 19 червня 2003 року [15], Закон України 
«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 
6 жовтня 2005 року [16], Указ Президента України 
«Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з об-
меженими фізичними можливостями від 18 грудня 
2007 р. [17], Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про освіту» щодо особливостей 
доступу осіб з особливими освітніми потребами до 
освітніх послуг» від 23 травня 2017 р. [18], Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. 
№ 80 «Порядок надання окремим категоріям осіб 
послуг із комплексної реабілітації (абілітації)» [19], 
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 
2006 р. № 999 «Про затвердження Порядку забезпе-
чення осіб з інвалідністю автомобілями» [20], По-
станова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2006 р. № 1836 «Порядок надання дотації робото-
давцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту 
інвалідів на створення спеціальних робочих місць 
для інвалідів, зареєстрованих у державній службі за-
йнятості» [21].

Серед державних установ вирішенням соціаль-
них питань людей з інвалідністю в Україні опікують-

ся Міністерство соціальної політики, Міністерство 
охорони здоров’я, Міністерство освіти, Фонд со-
ціального захисту інвалідів та органи місцевого са-
моврядування шляхом створення і реалізації різно-
манітних програм, які мають задовольняти потреби 
людей з обмеженими можливостями.

Генеральною Асамблею ООН 13 грудня 2006 року 
було прийнято Конвенцію про права осіб з інвалід-
ністю, яка була відкрита для підписання 30 березня 
2007 року. Ратифікація Конвенції Україною відбула-
ся 16 грудня 2009 р. [22].

Підписанню Конвенції про права осіб з інвалід-
ністю передували прийняття Декларації про права 
інвалідів (1995 рік), Всесвітньої програми дій від-
носно інвалідів (1981), підписання Резолюції Ге-
неральної Асамблеї ООН № 46/119 від 17 грудня 
1991 року «Принципи захисту психічно хворих осіб 
і поліпшення психіатричної допомоги» (1991), Ре-
золюції «Стандартні правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів» (1993).

У радянські часи стереотипно вважалось, що ін-
валідність – це медичний термін, і особи з фізични-
ми вадами потребували лише медикаментозного лі-
кування. У Конституції України у статті 3 зазначено, 
що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю. Права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість ді-
яльності держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держа-
ви» [6]. Отже, держава бере на себе обов’язок забез-
печити гідні умови життєдіяльності осіб з інвалід-
ністю з метою повної реалізації їх конституційних 
прав і свобод, їх адаптації та залучення до суспільно-
політичного життя.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 
29.11.2006 р. № 1652 «Про затвердження Порядку 
забезпечення окремих категорій населення техніч-
ними та іншими засобами реабілітації і формування 
відповідного державного замовлення переліку таких 
засобів» визначено механізм надання в безоплатне 
користування технічними та медичними засобами 
осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів [23]. Це, зо-
крема, засоби для пересування; спеціальні засоби 
для самообслуговування та догляду; спеціальні за-
соби для орієнтування, спілкування та обміну ін-
формацією; протезні вироби (включаючи протезно-
ортопедичні вироби, ортопедичне взуття). Інваліди 
та діти-інваліди забезпечуються технічними та ін-
шими засобами реабілітації. Розпорядженням «Про 
затвердження Плану заходів щодо поліпшення до-
ступу до інформації осіб із вадами слуху шляхом 
субтитрування і сурдоперекладу» від 25.02.2009 р. 
№ 209-р. [24] передбачаються заходи щодо виконан-
ня статті 21 «Свобода висловлення думки та пере-
конань і доступ до інформації» Конвенції про права 
осіб з інвалідністю.

Отже, короткий аналіз нормативно-правової бази 
як вітчизняних, так і міжнародних документів дає 
підстави зробити висновок, що на законодавчому 
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рівні в Україні особи з інвалідністю мають усі мож-
ливості для реалізації свої конституційних прав. Про 
це засвідчують слова Уповноваженого Президента 
України з прав людей з інвалідністю В. Сушкевич, 
який зазначив, що «сьогодні в нас відбувається рух 
від соціальної ізоляції до інклюзії, поступова інтегра-
ція людини з інвалідністю в суспільство. І є успішні 
приклади. Наприклад, є львівський завод, який виро-
бляє перші в Україні трамваї для людей з інвалідніс-
тю. Є Національний спортивний комплекс «Олімпій-
ський», який після «Євро-2012» зробили доступним 
для будь-якого глядача на візку, незрячого чи глухо-
го. Про аеропорт «Бориспіль» можу сказати свідомо, 
зі знанням справи, – людей з інвалідністю тут обслу-
говують краще, ніж у Франкфурті. Також є потужна 
кампанія інклюзії в освіті. Прийнятий Закон «Про 
освіту» передбачає доступність освіти для дитини 
з інвалідністю». Проте він зауважив: «Ми починаємо 
усвідомлювати, що люди з інвалідністю – це такі ж 
громадяни України (з рівними правами, можливостя-
ми і проблемами). Адже, наприклад, проблеми з ін-
фляцією чи цінами – однакові для всіх. Тільки у вас 
немає проблем із тим, аби зайти в будь-яку київську 
аптеку, а в мене – є. Людина з інвалідністю частіше 
за все не може проїхати громадським транспортом, 
зайти в супермаркет і купити там продукти. Парадок-
сально, але в людини, яка має вади здоров’я і, як на-
слідок, інвалідність, є проблеми з тим, аби потрапити 
в будь-який лікувальний заклад України (це один із 
найважчих дискримінаційних моментів у країні). До 
речі, приватні медичні заклади більш доступні, ніж 
державні – держава взагалі не звертає уваги на пи-
тання доступності для людини з інвалідністю у сфе-
рі охорони здоров’я». Хоча стаття 9 «Доступність» 
Конвенції про права осіб з інвалідністю зазначає про 
необхідність надання «особам з інвалідністю мож-
ливість вести незалежний спосіб життя й усебічно 
брати участь у всіх аспектах життя, держави-учас-
ниці вживають належних заходів для забезпечення 
особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до 
фізичного оточення, до транспорту, до інформації 
та зв’язку, зокрема інформаційно-комунікаційних 
технологій і систем, а також до інших об’єктів і по-
слуг, відкритих або таких, що надаються населенню, 
як у міських, так і в сільських районах. Ці заходи, які 
включають виявлення й усунення перепон і бар’єрів, 
що перешкоджають доступності, повинні поширю-
ватися». В. Сушкевич був автором понад 300 зако-
нодавчих ініціатив щодо прав і можливостей людей 
з інвалідністю. Він зазначає, «що багато з них були 
прийнятті Верховною Радою і підписані Президен-
том. Утім, на жаль, він давно переконався, що статус 
чинного закону не значить, що його будуть викону-
вати. Саме невиконання норм українського законо-
давства – це наша найбільша проблема. Насправді, 
якби все те, що сьогодні є в законодавстві стосовно 
людей з інвалідністю, виконувалося, я переконаний, 
ми були би цивілізованою державою. Тому сьогодні 
треба говорити про відповідальність за невиконан-
ня законів України…». Уповноважений Президента 
зауважує, що інвалідність – це лише особливість 

людини, пов’язана з дисфункцією організму, і не по-
винна призводити до її соціальної ізоляції в цивілі-
зованій державі. У протилежному випадку це привід 
для дискримінації. Згідно з офіційною статистикою 
в Україні станом на 1 січня 2017 р. в Україні було 
2 млн. 603 тис. 319 осіб з інвалідністю, за словами 
В. Сушкевича – не менше 3 млн., із них десь 6% – 
це діти з інвалідністю, а 94% – дорослі. Він вважає, 
що необхідно «зробити так, щоб всі люди, включа-
ючи так звані маломобільні групи (людина на візку, 
на протезі, з порушеннями зору, слуху), мали рівні 
права і можливості», «треба усвідомити, що людина 
з інвалідністю – це звичайна людина, яка, при цьому, 
може викликати захоплення, адже вона досягає жит-
тєвого результату, долаючи чимало бар’єрів». Згідно 
із Законом «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні» кожна людина з ураженнями опо-
рно-рухового апарату має право на отримання безко-
штовного автомобіля від держави. Втім, за словами 
В. Сушкевича, ця норма більше 15 років не викону-
ється, бо уряди на неї кошти не виділяли.

Проблема інвалідності загострилася з початком 
агресії Російської Федерації на Сході України. Багато 
учасників бойових дій потребують лікування і реабі-
літації. Єдиний в Україні параолімпійський Західний 
реабілітаційно-спортивний центр не тільки працює 
зі спортсменами, а й допомагає воїнам АТО бути не-
залежними в цьому житті. Крім того, працює про-
грама «Повернення до життя», яку фінансує НАТО. 
Як слушно зазначив Уповноважений Президента 
України з прав людей з інвалідністю, дуже багато 
представників громадянського суспільства борються 
за те, «щоб права всіх людей, які мають певні осо-
бливості, пов’язані з інвалідністю, були рівні» [25]. 

Сьогодні в нашій країні представники громадян-
ського суспільства реалізують різні програми, які за-
лучають людей з інвалідністю до соціального життя. 
Зокрема, Культурно-громадський центр ШELTER+ 
(Кривий Ріг, Україна) завдяки підтримці та сприян-
ню Посольства Великої Британії в Україні (British 
Embassy, Kyiv) та Канадського Фонду підтримки 
місцевих ініціатив (Embassy of Canada in Ukraine) 
реалізовують проект «Краще разом», який прагне 
надати молодим людям з інвалідністю доступ до 
мистецтва, об’єднуючи водночас і громаду [26]. Іні-
ціатива «Доступно.UA» просуває ідею доступності 
міського простору та повноцінне включення людей 
з інвалідністю в життя суспільства [27]. Д. Щебетюк, 
співзасновник ініціативи «Доступно.UA» вважає, 
що «постійно повторювати «люди з інвалідністю» не 
варто, достатньо кілька разів у матеріалі згадати цей 
термін, а далі можна казати «такі люди» або, якщо 
йдеться про конкретну людину, – використовувати 
ім’я та прізвище, фото і так далі» [27]. Сьогодні пра-
цює програма (розпочалася в 2002 р.) Національної 
Асамблеї осіб з інвалідністю України «Безбар’єрна 
Україна», метою якої є співпраця з органами дер-
жавної влади щодо ліквідації архітектурних і інфор-
маційних бар’єрів та створення універсальної до-
ступності. Цільова група цієї програми – особи 
з порушеннями опорно-рухового апарату, особи з ін-
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валідністю по зору, слуху, маломобільні групи насе-
лення [25].

Координаторка правозахисної громадської орга-
нізації «Fight For Right» Ю.Сачук, вважає, що «го-
ворячи про людей з інвалідністю, варто використо-
вувати «people first language», тобто мову, в якій на 
першому місці завжди є людина: дівчина на інвалід-
ному візку, а не інвалід-колясочник; Гліб, у якого ау-
тизм, а не аутист; учениця з інвалідністю, а не «де-
цепешниця». ... І найважливіше – треба пам’ятати, 
що кожна людина з інвалідністю – це така ж людина, 
як і без інвалідності» [27].

У вересні 2918 р. у Кривому Розі пройшов третій 
міський фестиваль «Почуй мене». За словами голо-
ви організаційного комітету Павла Поварка, у місті 
близько 1000 глухих від народження людей, для яких 
мова жестів є рідною. Загалом у країні є проблеми 

з освітою глухих, які іноді не можуть переказати 
прочитаний текст, бо не знають значення всіх слів 
мовою жестів, не вміють відмінювати слова. На за-
ході були присутні представники Центру реабілітації 
слуху для дорослих і дітей, які консультували батьків 
щодо налаштування слухових апаратів та кахлеарної 
імплантації. Паралельно з працюючими локаціями 
в офісі БФ «Помогаем» близько 30 поліцейських 
пройшли майстер-клас із вивчення мови жестів [28].

Таким чином, в Україні існує достатня норматив-
но-правова база для забезпечення і реалізації консти-
туційних прав людей з інвалідністю. Але, як показує 
практика, ці норми в практичному житті не діють. 
Проте завдяки громадянському суспільству люди 
з обмеженими можливостями отримують все більше 
можливостей уникати ізоляції і залучатися до сус-
пільного життя. 
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Прийнято вважати, що «державою сучасного типу 
є демократична соціальна правова держава». Водно-
час зазначена формула, як мінімум, потребує осмис-
лення, оскільки видається придатною до втілення 
та ефективною у використанні далеко не скрізь і не 
завжди. Так, якщо соціальна і правова держава в су-
часній Україні розглядається як своєрідний ідеал, до 
якого варто прагнути, то демократичний характер 
держави ніким із політичної еліти ніколи не оспорю-
ється, адже на зміну одній демократичній владі після 
виборів чи чергового майдану завжди приходить на-
ступна влада, ще більш демократична. Водночас від-
повідне розширення демократії не завжди впливає 
на подальший розвиток і процвітання держави та до-
бробут народу. Тож, саме теоретичні засади демо-
кратії та особливості її втілення, зокрема, в Україні 
мають стати предметом фундаментальних наукових 
досліджень. Таким чином, у межах цієї розвідки ми 
плануємо приділити нашу увагу, насамперед, безпо-
середній демократії, яка, без перебільшення, є визна-
чальним складником народовладдя.

Варто зауважити, що досліджуваній проблемати-
ці було присвячено твори багатьох мислителів та до-
слідників від Античності до сьогодення, проте у кон-
тексті цієї розвідки особливе значення належить 
працям таких авторів, як Арістотель, В.П. Глиняний, 
Д.В. Дождєв, О.Д. Керімов, А.І. Кормич, Т. Крістіа-
но, Дж. Локк, О.В. Малько, Ш.Л. де Монтескье, Пла-

тон, В.Ф. Погорілко, Л. Старецька, Ф.А. фон Хайєк, 
В.Л. Федоренко та ін.

У межах цієї праці ми плануємо: а) з’ясувати 
сутність демократії загалом та безпосередньої демо-
кратії зокрема; б) дослідити досвід функціонування 
безпосередньої демократії в Україні та інших держа-
вах; в) визначити основні проблеми безпосередньої 
демократії в Україні часів незалежності; г) окресли-
ти перспективи функціонування та розвитку форм 
безпосередньої демократії в Україні тощо.

Насамперед варто вказати, що демократичним 
засадам конституційного ладу відведено чільне міс-
це в Конституції України [1]. Тож, буде правильним 
звернутися до основних рис демократії. Загально-
відомо, що термін «демократія» походить з анти-
чної Греції та перекладається як «влада народу» 
[2, с. 115−116].

Як відомо, Арістотель поділяв держави за крите-
рієм дбання владарюючих про благо суспільства на 
правильні і неправильні, а також за кількістю влада-
рюючих – на монархію/тиранію, аристократію/олі-
гархію, політію/демократію. При цьому демократію 
Арістотель вважав неправильною формою держави 
[3, с. 41].

Очевидно, що від самого початку демократія 
протиставлялася, насамперед, аристократії та мо-
нархії і лише в подальшому – авторитаризму та то-
талітаризму. Зауважимо, що демократичні поліси 
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античного світу прекрасно поєднувалися з рабов-
ласницьким ладом, та й Аристотель вважав, що 
в досконалій державі має бути багато рабів [4, с. 27]. 
Тож, у давні часи демократичне правління означало 
лише участь громадян у здійсненні влади, але про 
гуманізм та відповідні методи здійснення влади, 
звичайно, не йшлося.

При цьому особливо варто акцентувати на тому 
факті, що за часів Античності громадяни становили 
меншість населення держави, інколи навіть мізерну 
його частку порівняно з рабами. Так, у V ст. до н.е. 
населення Афін становило 300 000 − 350 000 лю-
дей, тоді як чоловіків, що мали усі права, було лише 
30 000 − 60 000 [5]. Тобто політичними правами 
в афінській демократії володіло лише 10−20% насе-
лення; при цьому для прийняття рішення народни-
ми зборами вистачало присутності лише 6 000 осіб, 
тобто приблизно 1/5 усіх повноправних громадян 
[6, с. 145], або приблизно 2% від загальної чисель-
ності населення.

Згідно з римським правом, усією повнотою прав 
користувалися тільки квірити (повноправні громадя-
ни Риму), тоді як інші категорії населення – жінки, 
латини, перегріни, дедитиції, вільновідпущеники, 
раби тощо − були позбавлені цих прав [7, с. 262−317].

В італійських містах-державах сам статус гро-
мадянства надавав його власнику небачені привілеї 
приблизно аж до кінця XVIII ст. – не даремно в епоху 
Ренесансу родина Н. Макіавеллі відмовилася від ти-
тулу тосканських маркізів в обмін на громадянство 
Флоренції [8, с. 5].

Таким чином, варто визнати, що античне розу-
міння слова «демократія» не має практично нічого 
спільного із сучасним, адже, по-перше, жодною мі-
рою не виключає рабства та жорстокого правління, і, 
по-друге, антична демократія, по суті, являла собою 
скоріше своєрідний варіант аристократії, адже гро-
мадяни, що мали право брати участь у політиці, були 
привілейованою верствою і становили меншість на-
селення держав-полісів.

Геніальний французький мислитель XVIII ст. 
Ш.Л. де Монтеск’є зазначав у своїй безсмертній пра-
ці «Про дух законів», що республіка (демократична 
чи аристократична) прийнятна для маленьких дер-
жав, монархія – для середніх і деспотія – для вели-
ких [9, с. 113].

Дійсно, саме для маленьких держав-полісів із не-
великим населенням, лише мізерна частка якого має 
політичні права, і була створена демократія, яка, ви-
ключно за додержання вказаних вище засад, може 
претендувати на ефективність, адже правом обирати 
та бути обраними наділені лише привілейовані осо-
би, які мають правову змогу і здатність обрати най-
більш здібних і чесних правителів.

Варто зазначити, що загалом безпосередня демо-
кратія вичерпала себе ще у Темні віки. Так, у дав-
ніх германців, племена яких компактно проживали 
за часів Античності, вищим органом влади були на-
родні збори, однак після завоювання великих тери-
торій Римської імперії проведення народних зборів 
стало неможливим. Тому у Темні віки германська 

родоплемінна знать обирає герцогів (воєначальників 
та вождів), які починають призначати співправите-
лями своїх синів, які продовжують правити після 
смерті батька і вже свого сина призначають співпра-
вителем. Таким чином, утверджується спадкова мо-
нархічна влада, яка мала на меті забезпечити змогу 
управління на значних територіях за неможливості 
проведення народних зборів і, таким чином, гаранту-
вати хоч якусь стабільність та життєздатність держа-
ви [9, с. 149; 10, с. 30−33]. Отже, ще давні германці 
півтори тисячі років тому зрозуміли, що демократія, 
в т.ч. безпосередня, може існувати не скрізь і не за-
вжди і є не самоціллю, а лише одним із способів 
формування та здійснення влади.

Варто зауважити, що, згідно з вченням Ш.Л. де 
Монтеск’є, республіка (демократична чи аристо-
кратична) ґрунтується на доброчесності та рівно-
сті [9, с. 9, 27, 45]. Однак чимало сучасних вимог 
демократії суперечать вказаним вище принципам 
республіки: наприклад, заборона одній особі бути 
обраною президентом більше 2 разів поспіль – це 
норма, яка, на наш погляд, демонструє відверте 
невір’я у доброчесність президента, а правове забез-
печення недоторканості президента, парламентарів, 
суддів тощо  ніяк не вписується в ідею рівності.

Крім того, демократії також властива низка зна-
чних недоліків: а) утворення змоги певних кіл просу-
вати свої інтереси коштом усіх інших; б) утворення 
можливості диктатури більшості стосовно меншості; 
в) ймовірність наділення правом прийняття рішення 
людей, які мало компетентні; г) відволікання людей 
від проблем і можливостей їхнього приватного жит-
тя; ґ) неефективність у перехідний період у плані 
економіки, управління і порядку та ін. [11; 12]; д) 
демократія легко піддається впливу груп тиску, адже 
влада «купує» їхню підтримку [13, с. 154−155] та ін.

Відомий російський дослідник О.Д. Керімов 
солідарний із Дж. Сарторі у тому, що демократія 
є не владою народу або більшості, а лише «певною 
технологією набуття і здійснення державної вла-
ди меншістю за допомогою більшості, з опорою 
на більшість, але далеко не завжди в інтересах і на 
благо більшості» [14, с. 25−26]. Також ним виділя-
ється низка недоліків демократії: а) можливість до-
ступу до влади далеко не найкращих осіб; б) вели-
ка ймовірність необдуманих дій і хибного вибору; 
в) меншість, що прийшла до влади демократичним 
шляхом, охоче задовольняє свої особисті, а не сус-
пільні інтереси; г) виборність негативно впливає на 
діяльність політиків, оскільки вони реально діють 
в інтересах меншості і лише прагнуть догодити біль-
шості (часто всупереч її істинним інтересам); ґ) від-
сутність чіткої волі більшості як такої (25% вибор-
ців остаточно визначаються лише в останній день, а 
10% виборців відчувають «шок кабіни» і радикально 
змінюють раніше виношену думку вже під час запо-
внення бюлетеня); д) фарисейство демократії, яка 
створює хибну впевненість, що кожен може взяти 
участь у здійсненні владних повноважень чи влити-
ся до лав владарюючих; е) демократія часто довіль-
но тлумачить волю більшості та буває агресивною 
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до всього, що виходить за межі загальноприйнятого 
тощо [14, с. 29−44].

При цьому варто підкреслити, що часті вибори 
лише сприяють безвладдю, політичній нестабіль-
ності, постійній боротьбі за владу та перерозподіл 
матеріальних ресурсів, безвідповідальності «вре-
менщиків» та принциповій неможливості реалізації 
масштабних проектів внаслідок швидкоплинності 
влади, що загалом дуже послаблює державу та ро-
бить її беззахисною перед зовнішніми і внутрішніми 
ворогами.

На окрему увагу заслуговує й референдум як 
форма безпосереднього народовладдя. Здавалося б, 
що може бути кращим і більш демократичним, аніж 
пряме волевиявлення народу з того чи іншого важ-
ливого питання? Водночас не варто забувати, що 
більшість громадян не є фахівцями у питаннях еко-
номіки, політики, права тощо, тож мають, у кращому 
разі, поверхове уявлення про те, за що голосують. 
У разі, якщо народ приймає конституцію шляхом ре-
ферендуму, мимоволі постає питання: невже всі ті, 
хто прийшов голосувати, читали бодай кілька сторі-
нок відповідного законопроекту?

Крім того, варто сказати, що референдум є улю-
бленим знаряддям маніпуляції влади, яка у такий 
спосіб намагається надати своїм рішенням вигляду 
народного походження та легітимності.

Загальновідомо, що саме за допомогою рефе-
рендуму у Німеччині було надано безмежну владу 
А. Гітлеру шляхом об’єднання посад рейхсканцлера 
та президента, прийнято рішення про вихід із Ліги 
Націй та юридично закріплено аншлюс Австрії 
[15, с. 222].

Тож, референдум як форма безпосередньої де-
мократії в певний історичний період може служити 
знаряддям побудови тоталітарної диктатури. Якщо 
до цього додати той факт, що А. Гітлер у 1933 р. здо-
був владу законним шляхом за допомогою виборів, 
доречно згадати Платона, який вчив, що демократія 
веде до тиранії [16, с. 290].

При цьому, якщо на референдумі будуть при-
йняті певні дійсно правильні рішення (наприклад, 
про скорочення чисельності народних депутатів чи 
скасування депутатської недоторканості, як це було 
зроблено на другому всеукраїнському референдумі 
в 2000 р. [17]), влада завжди може їх проігнорува-
ти, назвавши референдум консультативним навіть 
всупереч відповідному рішенню Конституційного 
Суду [18].

Наостанок варто сказати, що референдуми є улю-
бленим знаряддям сепаратистів (т.зв. референдуми 
2014 р. у Криму, Луганській та Донецькій областях, 
Каталонії у 2017 р. тощо), які у такий спосіб праг-
нуть обґрунтувати легальність та легітимність своїх 
претензій, відверто ігноруючи чинне законодавство.

Щодо різних альтернативних маргінальних форм 
безпосередньої демократії типу революцій, по-
встань, майданів тощо варто сказати наведене нижче. 
Право народу на повстання проти тирана обґрунто-
вували теоретики суспільного договору та природ-
ного права, зокрема Дж. Локк [19, с. 384−405], 

у XVII − XVIII ст., коли спадкові монархи правили 
довічно, часто впродовж кількох десятиліть. Тож, за 
тих умов ідея зміни влади шляхом непокори мала 
хоч якусь рацію. Натомість з утвердженням респу-
бліканської форми правління, яка передбачає вибор-
ність, змінюваність і короткостроковість правління 
влади, потреба в революціях відпала, адже легше 
просто дочекатися чергових виборів. При цьому до-
свід Англійської революції 1640−1649 рр., Великої 
французької революції 1789−1799 рр., Російської 
революції 1917−1921 рр. та ін. свідчить, що подібні 
процеси не дають суспільству і державі практично 
нічого, окрім невиправданих і марних жертв, війни, 
розрухи, голоду, терору, втрати території тощо.

Реалізація безпосередньої демократії в Україні, 
окрім вище вказаних загальнотеоретичних проблем, 
може ускладнюватися й такими обставинами:

1) постійні зміни законодавства про вибори, його 
надмірний обсяг та некодифікованість, а також від-
сутність закону про Всеукраїнський та місцеві рефе-
рендуми;

2) відсутність відповідальності осіб, які обрані 
на державні посади, за невиконання передвиборних 
обіцянок;

3) встановлення високих грошових застав для 
осіб, які балотуються у президенти України або 
народні депутати, згідно із ст. 49 Закону України 
«Про вибори Президента України» [20] та ст. 56  
Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» [21], на наш погляд, є відвертим майновим 
цензом, що має на меті не допустити до влади люди-
ну, яка не входить до кола олігархів або не є залеж-
ною від них;

4) населення багатомільйонної держави не обі-
знане щодо справжніх особистих якостей потен-
ційних кандидатів, а знає лише їхній імідж, вміло 
і дбайливо створений стилістами, PR-менеджерами 
та іміджмейкерами;

5) низький рівень правової культури населення 
не сприяє об’єктивному оцінюванню кандидатів під 
час виборів і раціональному розгляду питань, вине-
сених на референдум;

6) чинне законодавство не передбачає жодних 
освітніх цензів до кандидатів на найвищі виборні по-
сади, окрім вимог щодо знання державної мови, тож, 
до влади можуть апріорі прийти особи, позбавлені 
високих інтелектуальних (та й моральних) якостей;

7) вибори і референдуми є доволі дорогими за-
ходами, що означає, по-перше, неможливість участі 
в них небагатого кандидата (або ініціативної групи 
з референдуму), а, по-друге, вони дорого обходяться 
державі;

8) досвід президентських виборів у США 2016 р. 
свідчить про можливість істотного впливу інозем-
них хакерів на виборчий процес;

9) вибори та референдуми не проводяться в умо-
вах воєнного чи надзвичайного стану, тож, з одного 
боку, вони не завжди можливі та придатні для вирі-
шення нагальних питань, а, з іншого – влада легко 
може бути узурпована шляхом введення відповідно-
го стану;
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10) зміст реформ новообраної влади часто спря-
мований на скасування реформ попередньої;

11) багатопартійна система веде до політичної 
нестабільності внаслідок боротьби окремих партій 
за владу і розподіл сфер впливу та унеможливлює 
свідомий вибір громадян під час голосування. При 
цьому, з огляду на існування трьох основних ідео-
логій – консерватизму, лібералізму, соціалізму − це 
означає, що на кожну ідеологію в Україні в серед-
ньому припадає понад сотня партій з однотипними 
програмами і гаслами, адже в Україні зареєстровано 
352 політичних партії [22]. Це незаперечно свідчить, 
що партія – це не сукупність прихильників певної 
ідеї, а лише група підтримки певного олігарха.

При цьому в Україні чимало політичних сил, 
в т.ч. провідних, які не гребують звичайнісіньким 
плагіатом та використовують пафосні історичні на-
зви та гасла, сподіваючись на коротку пам’ять лю-
дей. Зокрема, один із претендентів на посаду прези-
дента за останні 4 роки встиг очолити «Рух Опору» 
(назву запозичено у Руху Опору часів Другої світо-
вої війни), розробити «Новий курс» (назва скопійо-
вана з «Нового курсу» президента США Ф.Д. Руз-
вельта 1932 р.), пообіцяти «Закон і порядок» (назву 
взято з відомого американського телесеріалу). Дру-
гий претендент назву «Народний фронт» для своєї 
партії запозичив в антифашистських об’єднань лі-
вих та лівоцентристських партій Франції та Іспанії 
1930−1940-х рр. Назва депутатської групи «Воля на-
роду» у Верховній Раді України VIII скликання не 
надто відрізняється від назви таємної терористичної 
організації народників «Народна воля», що діяла 
у 1870−1880-х рр. у Російській імперії. Гасло 2018 р. 
«Сильний лідер – міцна країна» є явною копією гас-
ла президента-втікача В.Ф. Януковича 2009−2010 рр. 
«Сильний президент – сильна країна». Відомі слова 
про «чисті руки», сказані одним із кандидатів у пре-
зиденти України у 2004 р., було взято з назви опера-
ції «Чисті руки», яка проводилася правоохоронними 
органами Італії у 1992−1993 рр. з метою боротьби 
проти корупції, мафії та її впливу на владу.

Зазначена практика щодо назв і гасел свідчить як 
про легковажне ставлення, так і про політичну нероз-
бірливість партій. Втім, зрозуміло, що на всі 352 по-
літичних партії нових гасел не вистачає, а доводить-
ся дедалі більше звертатися до історії; тож, невдовзі 
можна очікувати на появу українських якобінців, 
жирондистів, фельянів, а також індепендентів, леве-
лерів, дігерів, «круглоголових» та «кавалерів».

У цьому контексті варто звернути увагу на пере-
довий досвід деяких держав, які мають двопартійну 
систему. Зазначимо, що наявність двопартійної сис-
теми свідчить про значну консолідацію прихильни-
ків тієї чи іншої ідеї та суттєво полегшує управління 
суспільством і державою.

Зауважимо при цьому, що про справжнє народо-
владдя знову ж таки не йдеться в принципі, адже ніщо 
не заважає одним і тим самим олігархам фінансувати 
обидві наявних у країні партії, які слухняно викону-
ють волю замовника, лише прикриваючись різними 
назвами. Це, по-перше, убезпечує суспільство від ра-

дикальних хитань, боротьби за владу, перерозподілу 
матеріальних ресурсів і сфер впливу, а також спри-
яє стабільності та планомірності розвитку держави 
і суспільства, оскільки партія-переможець насправді 
продовжує систему заходів, які раніше здійснювала 
переможена партія. По-друге, олігархи, які не мають 
істотних агресивних конкурентів у боротьбі за владу 
та бізнес, не бачать суттєвої загрози своїм інтересам 
всередині країни та потреби виводити гроші за кор-
дон, що позитивно впливає на розвиток народного 
господарства. По-третє, більшість народу вірить 
у демократичний, а не олігархічний характер влади, 
і, за наявності досить високого життєвого рівня, за-
галом, задоволена як своїм життям, так і тим, що «її 
думка важлива» і що влада «почує кожного» під час 
виборів. У цьому контексті, мабуть, не зайвим буде 
зазначити, що, наприклад, у США основні політичні 
партії – демократи і республіканці – навіть не мають 
чітких партійних програм [23, с. 207], адже практич-
ні американці вважають недоречним витрачати час 
на такі дрібниці.

Ймовірно, схожа ситуація з фінансуванням одни-
ми і тими самими олігархами двох партій-суперни-
ків для імітації демократії наявна й в інших розви-
нутих державах із двопартійною системою.

Однак у Великій Британії, на відміну від США, 
насправді має місце скоріше аристократичне, а не 
олігархічне правління, оскільки у державі діє мо-
нархічна форма правління та значне місце належить 
Палаті лордів, яка традиційно включала представни-
ків найбільш давніх, знатних і благородних аристо-
кратичних родів. Втім, нещодавно розпочата рефор-
ма щодо скорочення чисельності спадкових лордів 
[23, с. 225−226] вказує на тенденцію скорочення впли-
ву аристократії, а, отже, піднесення ролі олігархії.

Досить цікаво й не менш ефективно проблема імі-
тації демократії вирішена у цивілізованих державах 
Сходу. Так, у Китаї головна роль належить Комуніс-
тичній партії Китаю (КПК), ефективне керівництво 
якої сприяло пришвидшеному розвитку держави, 
однак водночас є ще кілька партій, які, втім, є друж-
німи до КПК [23, с. 293−294]. Своєю чергою, в Япо-
нії є близько 10 тисяч партій, більшість з яких діє на 
локальному рівні і лише кілька з них – на загально-
державному; при цьому усі ці партії мають продер-
жавницький етатистський характер і намагаються 
допомогти правлячій партії [6, с. 634], що водночас 
із можливістю розширення впливу імператора за 
кризових умов [23, с. 284] має гарантувати єдність, 
ефективність і стабільність державного управління.

Натомість багатьом державам третього світу по-
силено нав’язується доволі абсурдна, але приваблива 
ідея демократії, що, з одного боку, дає змогу розви-
нутим державам позбутися потенційних конкурен-
тів, а з іншого – розкриває широкі можливості для 
реалізації егоїстичних інтересів клептократичної 
псевдоеліти «бананових» і «картопляних» республік.

З урахуванням викладених вище загальних про-
блем форм безпосередньої демократії в Україні оче-
видно, що різноманітні недосконалі формулювання 
окремих статей виборчого законодавства є глибоко 
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другорядними, а їх удосконалення ніяк не вплине на 
стан справ, поки не будуть вирішені головні пробле-
ми, наведені вище.

Можна припустити, що суспільно-економічне 
та політико-правове життя в Україні почне нала-
годжуватися в майбутньому, якщо в державі при-
родним еволюційним шляхом буде сформована 
двопартійна система, а та олігархічна сила, яка здо-
буде гегемонію в країні та стоятиме за обома цими 
партіями, матиме помірні настрої, здоровий глузд 
та намагатиметься хоч інколи піклуватися про благо 
всього суспільства. В ідеалі, на чолі України мала б 
стояти не олігархія, а еліта меритократичного типу, 
під якою ми розуміємо законно обраних найкращих 
представників суспільства. Однак варто погодитися, 
що її формування та утвердження при владі є над-
звичайно складним процесом.

Таким чином, у результаті проведеного дослі-
дження ми дійшли наведених нижче висновків.

1. Фундаментальні ідеї демократії, сформовані за 
часів Античності, не мають нічого спільного з тим, 
що називається демократією сьогодні. Антична де-
мократія не заперечувала рабства (а отже, жорстоко-
го правління) та передбачала участь у політиці усіх 
громадян, які, втім, становили привілейовану мен-
шість населення держави-поліса. Антична демокра-
тія, на відміну від сучасної, могла бути ефективною, 
адже влада належала привілейованій меншості насе-
лення невеличких міст-держав, які були спроможні 
обрати найкращих, що, таким чином, дає підстави 
говорити про аристократичний характер античної 
демократії.

2. Історичний досвід свідчить, що безпосередня 
демократія виявилася неефективною чи неможли-
вою в державах, більших за розмірами, ніж анти-
чний поліс. Тож, давні германці півтори тисячі років 
тому замість народних зборів запровадили монар-
хічну форму правління. Таким чином, вельми сум-
нівною видається придатність демократичної моделі 
управління маленького міста Античності до великих 
держав сучасності з багатомільйонним населенням.

3. Часті вибори та референдуми (не кажучи про 
майдани та революції) можуть бути небезпечни-

ми для держави і суспільства, оскільки розхитують 
політичну стабільність, призводять до нетривалос-
ті правління, породжують анархію через швидко-
плинність влади, унеможливлюють розвиток держа-
ви та реалізацію масштабних проектів, залучають 
до влади осіб із посередніми інтелектуальними 
та моральними здібностями, розмивають відпові-
дальність владарюючих, є знаряддям маніпуляцій 
влади, полегшують вплив іноземних спецслужб 
на формування влади та державної політики тощо.

4. Особливо небезпечною для держави є багато-
партійна система, оскільки боротьба десятків і со-
тень партій за владу та матеріальні блага, хай навіть 
і здійснювана демократичним методами, послаблює 
державу. Тому ідеї демократії та партійного плюра-
лізму активно пропагуються розвинутими держава-
ми, аби убезпечити себе від потенційних конкурентів.

5. Чимало цивілізованих держав сучасності, які 
мають двопартійну систему (насамперед, США 
та Велика Британія), тільки імітують демократію 
та вплив народу на прийняття політичних рішень. 
Проте, як свідчить політична практика, одні й ті 
самі олігархи у форматі двопартійної системи фінан-
сують обидві партії, які насправді слідують одним 
і тим самим курсом. Втім, за умови помірності пре-
тензій олігархії загалом це може мати позитивний 
вплив на стабільність управління та планомірність 
розвитку держави.

6. На наше переконання, успішне майбутнє 
України можливе в разі утворення двопартійної 
системи, формування громадянського суспільства. 
При цьому, в ідеалі, державна політика мала би 
визначатися не поміркованою олігархією, а укра-
їнською елітою меритократичного типу, якій гро-
мадянське суспільство делегуватиме право на фор-
мування владних структур і реалізацію державної 
влади й управління в країні.

Перспективним напрямом подальшої розробки 
відповідної проблематики вбачається дослідження 
сутності та природи політичних сил, що стоять на 
чолі розвинутих держав сучасності, а також демо-
кратичних механізмів їх взаємодії із громадянським 
суспільством.
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Статтю присвячено дослідженню правової природи юридичної категорії «конституційно-правова політика». Представле-
но авторське визначення поняття конституційно-правової політики. Визначаються ознаки та завдання конституційно-право-
вої політики, а також місце нової категорії в системі науки конституційного права. Аналізується співвідношення категорій 
«конституційно-правова політика» і «конституційна політика», «законодавча політика». Убачається доцільність прийняття на-
уково обґрунтованої концепції конституційно-правової політики задля вдосконалення процесу конституційного будівництва. 
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Статья посвящена исследованию правовой природы юридической категории «конституционно-правовая политика». Пред-
ставлено авторское определение понятия конституционно-правовой политики. Определяются признаки и задания консти-
туционно-правовой политики, а также место новой категории в системе науки конституционного права. Анализируется со-
отношение категорий «конституционно-правовая политика» и «конституционная политика», «законодательная политика». 
Усматривается целесообразность принятия научно обоснованной концепции конституционно-правовой политики для усо-
вершенствования процесса конституционного строительства.

Ключевые слова: национальная правовая система, правовая политика, конституционно-правовая политика, конститу-
ционное строительство, правовое регулирование.

The article is dedicated to the research of legal nature of the juridical category “constitutional and legal policy”. The author’s defi-
nition of notion of constitutional and legal policy is presented. The signs and tasks of constitutional and legal policy and also a place 
of new category in the system of science of constitutional law are determined. A correlation of the categories “constitutional and legal 
policy” and “constitutional policy”, “legislative policy” are analyzed. Expediency of adopting the scientifically substantiated concep-
tion of constitutional and legal policy of the state for the sake of improving the process of constitutional building is seen.

Key words: national legal system, legal policy, constitutional and legal policy, constitutional building, legal regulation.

Постановка проблеми. На сучасному етапі дер-
жавотворення пріоритетними напрямами розвитку 
eкраїнської держави є проведення низки демокра-
тичних перетворень у різних сферах життєдіяль-
ності суспільства, де належним чином мають бути 
забезпечені права і свободи людини і громадянина, 
гарантовані Конституцією України. Однак деклара-
тивність положень чинної Конституції України, на-
явні формально-юридичні недоліки конституційно-
го законодавства, неналежне виконання Україною 
взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо гар-
монізації національного законодавства sз законодав-
ством ЄС дезорганізують процес конституційного 
будівництва та знижують авторитет eкраїнської дер-
жави як суб’єкта міжнародних відносин. Зазначена 
вище проблематика є предметом окремого напряму 
державної політики – конституційно-правової, що 
потребує науково обґрунтованої концепції, яка б 
сприяла удосконаленню процесу конституційного 
будівництва. Це питання набуває сьогодні особливої 
актуальності у загальному контексті процесів пра-
вової глобалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика правової політики є малодослідженою 
в українській юридичній науці. Серед досліджень, 
присвячених питанням розроблення загальнодер-
жавної концепції правової політики, слід виділити 

роботи В. Тація, Ю. Шемшученка, О. Петришина, 
В. Селіванова, О. Скрипнюка, М. Панова, О. Руднє-
вої та інших. Так, О. Руднєва зазначає, що процес 
реформування вітчизняної правової системи відбу-
вається безпланово шляхом спроб і помилок, унаслі-
док відсутності на державному рівні науково обґрун-
тованої концепції правової політики, яка б визначала 
зважений підхід до питань юридичної стратегії і так-
тики, глибокий аналіз і прогноз, урахування громад-
ської думки й кваліфіковану оцінку можливих на-
слідків рішень [1, с. 14].

Правова політика, на думку В. Селіванова, є пев-
ною формою безпосереднього правового виражен-
ня державної політики у будь-якій загальнозначу-
щій сфері суспільного життя, яке впорядковується 
та управляється органами державної влади і органа-
ми місцевого самоврядування [2, с. 9]. Так, правова 
політика досить різноманітна за своєю природою. 
Так, залежно від сфери її здійснення вона може бути 
конституційно-правова, фінансово-правова, цивіль-
но-правова, кримінально-правова тощо. На нашу 
думку, концептуалізації потребує як загальнодер-
жавна правова політика, так і галузеві види правової 
політики. 

Сьогодні найбільш розробленою є тематика кри-
мінально-правової політики, окремі аспекти якої 
представлено на рівні дисертаційних досліджень 
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[3; 4]. Поняття та сутність конституційно-право-
вої політики фрагментарно висвітлено в роботі 
О. Минькович-Слободяник, де автор визначає цей 
вид правової політики як необхідний стрижень фор-
мування правової системи, оскільки саме за допомо-
гою конституційно-правової політики, яка найближ-
че з-поміж інших знаходиться до загальнодержавної 
політики, втілюються в життя стратегічні завдання 
держави, реалізується конституційне законодавство, 
забезпечуються основні гарантії прав та свобод лю-
дини і громадянина [5, с. 22]. Загалом, конституцій-
но-правова політика ще не стала самостійним пред-
метом дослідження науки конституційного права, 
тому аксіологічне значення цього правового явища 
ще не представлено в юридичній науці. Натомість 
конституційно-правова політика, її сутність, завдан-
ня, пріоритети, стали предметом системних науко-
вих досліджень сучасних російських правознавців, 
зокрема О. Малько, М. Матузова, В. Затонського, 
Т. Пряхіної, О. Рибакова, Є. Анічкина та інших. 

Мета дослідження. Відсутність належного ме-
тодологічного аналізу значення конституційно- 
правової політики для упорядкування сьогоднішньо-
го хаотичного процесу конституційного будівництва 
негативно позначається як на правотворчій, так і пра-
возастосовній практиці. Так, автор ставить за мету 
обґрунтування доцільності введення до системи нау-
ки конституційного права категорії «конституційно-
правова політика», де належне визначення її змісту, 
завдань, пріоритетів, мусить мати не лише теоре-
тичне, але і практичне значення для юриспруденції.

Виклад основного матеріалу. Правова політика 
виникла як самостійний напрям дослідження пра-
ва в юриспруденції у другій половині ХІХ ст. («по-
літика права»), завданням якої стало критичне оці-
нювання чинног законодавства і розроблення ідей 
щодо удосконалення дійсного механізму правового 
регулювання. Однак правова політика спершу роз-
глядалася як галузева, що має прикладний характер, 
а лише з часом відбулося становлення загальнотео-
ретичної категорії «політика права». Так, спершу до 
системи правознавства увійшла категорія «конститу-
ційна політика», яку французький учений Б. Констан 
використав у своїй праці «Курс конституційної по-
літики» (1816–1820) з метою обґрунтування необхід-
ності деконцентрації влади держави шляхом її поді-
лу, встановлення гарантій проти свавілля політиків, 
яка б сприяла прогресивному розвитку суспільства 
і права [6, с. 105]. 

Конституційно-правова політика вважається про-
відною серед інших видів правової політики. По-
перше, конституційно-правова політика найближче 
з-поміж корелюється з політикою взагалі [6, с. 265]. 
По-друге, у межах цієї політики розробляються, за-
кріплюються на вищому законодавчому рівні і вті-
люються в життя найбільш принципові положення, 
що мають значення відправних начал для всіх інших 
галузей державної політики [7, с. 111–112].

На думку російських правознавців А. Малько, 
В. Затонського, конституційно-правова політи-
ка – науково обґрунтована, послідовна і системна 

діяльність державних органів та інститутів грома-
дянського суспільства щодо створення ефективного 
механізму конституційно-правового регулювання, 
оптимізації конституційного розвитку конкретної 
країни [6, с. 262]. Виходячи із семантичного аналі-
зу терміна «політика», який визначається як система 
цілей та засобів досягнення тієї чи іншої держави 
у сфері внутрішнього і зовнішнього життя [8, с. 629], 
ми не можемо погодитися з діяльнісним підходом 
щодо визначення поняття категорії «конституційно-
правова політика». Правильно зазначає російська 
дослідниця А. Коробова, що «будь-яка політика по-
чинається спершу з ідеї і полягає в її формулюванні, 
а потім у здійсненні» [9, с. 15]. Тому конституцій-
но-правову політику слід розглядати як різновид 
загальнодержавної правової політики, що є сукуп-
ністю ідей стратегічного характеру, які вироблені 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування за участю інститутів громадянсько-
го суспільства і втілені у конкретні програми, котрі 
передбачають удосконалення механізму конститу-
ційно-правового регулювання суспільних відносин. 

У юридичній літературі часто ототожнюють 
такі категорії, як «конституційно-правова політика» 
і «конституційна політика», «законодавча політика». 
Слушною є думка Є. Анічкина про некоректність 
ототожнення цих понять унаслідок різних змістов-
них характеристик. Так, конституційна політика 
спрямована на удосконалення Основного Закону 
держави і втілюється у проектах нової конституції, 
у конституційних поправках. Законодавча політика 
спрямована на удосконалення конституційного за-
конодавства в цілому, починаючи із законотворчості 
і завершуючи ефективною реалізацією законів. На-
томість конституційно-правова політика має більш 
ширше смислове наповнення, оскільки охоплює 
оптимізацію механізму конституційно-правового 
регулювання в цілому, включаючи Конституцію, по-
точне законодавство, підзаконні нормативно-право-
ві акти, звичаї, правові пропозиції Конституційного 
Суду, а також міжнародні договори та акти, ратифі-
ковані парламентом [10, с. 244]. 

Конституційно-правовій політиці властиві дер-
жавно-вольовий, засадничий і системоутворюваль-
ний характер, високий ступінь політизованості, ці-
леспрямованість, планомірність; цей вид правової 
політики реалізується у правових формах і за допомо-
гою використання правових методів [10, с. 246–247]. 

Зміст конституційно-правової політики станов-
лять політико-правові питання стратегічного харак-
теру, що опосередковуються своєрідністю змісту ві-
тчизняного конституційного права. Серед елементів 
змісту правової політики М. Панов вирізняє страте-
гію і щоденну практику законотворчості; принципи 
і механізми правового регулювання; конституційне 
будівництво; судово-правову і адміністративну ре-
форми; пошук оптимальних форм парламентариз-
му і закріплення плебісцитних традицій; вироблен-
ня досконалих ліній взаємодії різних гілок влади 
та ефективних механізмів противаги між ними; удо-
сконалення виборчого права та інших кодифікованих 
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галузей права; зміцнення законності, правопорядку, 
дисципліни і державності [11, с. 37]. На нашу думку, 
більшість із цих змістовних елементів є частинами 
саме змісту конституційно-правової політики, а не 
правової політики в цілому, внаслідок специфіки 
предмета правового регулювання, як і проведення 
конституційної реформи, удосконалення основ кон-
ституційного ладу, котрі О. Скрипнюк зазначає як за-
вдання правової політики [12, с. 269–270]. Крім того, 
безпосередніми завданнями конституційно-правової 
політики мають бути такі: 

 – захист державного суверенітету;
 – удосконалення положень чинної Конституції 

України і конституційного законодавства в цілому, 
зокрема прийняття давно очікуваних законів про 
імпічмент Президента України, про всеукраїнський 
та місцеві референдуми, про нормативно-правові 
акти тощо; 

 – адаптація конституційного законодавства у до 
acquis communautaire; 

 – забезпечення стабільного функціонування 
вищих органів державної влади; 

 – забезпечення державою прав і свобод людини і 
громадянина, проголошених Конституцією України; 

 – підвищення рівня правової культури посадових 
осіб і громадян. 

Завдань у конституційно-правової політики до-
сить багато, тому мають бути визначені пріоритети 
на найближчий час і на перспективу. Завдання кон-
ституційно-правової політики визначаються задля 
досягнення загальної мети – утвердження в Україні 
громадянського суспільства і правової держави. 

Загалом, конституційно-правова політика має, 
на думку фахівців, виробляти юридичні алгоритми 
вирішення конституційних проблем, колізій, криз, 
покликана попереджати негативні ситуації, пропо-
нувати механізми, що спрацьовують на виперед-
ження, пов’язані з чітким юридичним плануванням 
[6, с. 265]. 

Непослідовність у формуванні і здійсненні кон-
ституційно-правової політики свідчить про відсут-
ність концепції конституційно-правової політики. 

На думку українського правознавця О. Петриши-
на, концепція правової політики – це система теоре-
тичних положень, що фіксують досягнутий рівень 
правового розвитку й визначають цілі, принципи, 
перспективи і напрями вдосконалення основополож-
них механізмів правового регулювання і правозасто-

совної практики, що найбільш ефективно функціо-
нує у формі доктринального документа [1, с. 28–29]. 

Правові ідеї стратегічного характеру, що поляга-
тимуть в основі концепції конституційно-правової 
політики, мусять мати належне наукове обґрунту-
вання, оскільки інакше правова політика буде, на 
думку дослідників, лише конгломератом безсис-
темних заходів у галузі правотворчості, нездатних 
призвести до запланованого результату [13, с. 101]. 
Наукові основи правової політики мають бути систе-
мою знань не лише теоретичного, але і практичного 
характеру, що сприятимуть законодавцю продумано 
проводити ефективні заходи щодо модернізації соці-
альних відносин, розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні та формуванню засад правової дер-
жави, де головною цінністю і головним пріоритетом 
має бути людина, її честь і гідність.

Концепція конституційно-правової політики, 
як будь-якої галузевої правової політики, мусить 
мати відповідну програму з виконання положень 
концепції із зазначенням конкретних заходів і стро-
ків виконання. Положення програми мають бути 
чіткими і конкретними, не містити таких абстрак-
тних положень, як «посилення, удосконалення, по-
ліпшення, оптимізації» тощо, натомість має містити 
конкретні кількісні критерії, за якими можна було б 
оцінити успішність чи неуспішність реалізації окре-
мих положень концепції [1, с. 49–50]. 

Концепція конституційно-правової політики має 
стати орієнтиром для модернізації конституційно-
го будівництва країни шляхом проведення систем-
них реформ у політичній, економічній, соціальній, 
культурній сферах життєдіяльності українського 
суспільства за допомогою правового інструмента-
рію. Відсутність концепції конституційно-правової 
політики зумовлена як недостатньою розробленістю 
теорії конституційного права, так і теорії правової 
політики в цілому [6, с. 263].

Таким чином, конституційно-правову політику 
слід розглядати як самостійний вид державної по-
літики у сфері права, що втілюється як у доктри-
нальній, так і у нормативній формі. Конституційно-
правова політика (як нова юридична категорія) має 
зайняти чільне місце як у системі науки конституцій-
ного права, так і в практиці українського конституці-
оналізму, оскільки в межах саме цього виду правової 
політики формується загальна стратегія правового 
розвитку суспільства і держави. 
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ  
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

THE LEGAL STATUS OF NON-PROFIT SPORTS ORGANIZATIONS

У статті розглядається розвиток правого регулювання непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій, аналізу-
ються положення чинного законодавства, визначаються правові підстави набуття майна, вносяться пропозиції щодо вдоско-
налення внутрішньої структури фізкультурно-спортивних організацій.

Ключові слова: організації, юридичні особи, спорт, фізична культура, непідприємницькі фізкультурно-спортивні органі-
зації.

В статье рассматривается развитие правового регулирования непредпринимательских физкультурно-спортивных органи-
заций, анализируются положения действующего законодательства, определяются правовые основания приобретения имуще-
ства, вносятся предложения по совершенствованию внутренней структуры физкультурно-спортивных организаций.

Ключевые слова: организации, юридические лица, спорт, физическая культура, непредпринимательские физкультурно-
спортивные организации.

The article considers the development of legal regulation of non-profit sports organizations, analyzes the provisions of the current 
legislation, determines the legal basis for the acquisition of property, makes proposals to improve the internal structure of non-profit 
sports organizations.

Key words: organization, legal entity, sports, physical culture, a non-profit sports organization.

Вирішення питань укріплення здоров’я громадян 
України, розвиток спорту, збільшення кількості гро-
мадян, які активно займаються фізичною культурою 
та спортом, зумовлює вдосконалення нормативно-
правової основи для організацій, що слугують зазна-
ченим завданням. Одним із видів таких організацій 
є непідприємницькі фізкультурно-спортивні органі-
зації. Відсутність комплексного підходу до право-
вого регулювання діяльності непідприємницьких 
фізкультурно-спортивних організацій дає підгрунтя 
для теоретичних і практичних досліджень для по-
глиблення знань щодо їх правового становища.

Фізична та рухова активність людини як індивіда 
закладена в ній на генетичному рівні й у різні часи 
знаходила свій прояв у мисливстві, рибальстві, вій-
ськових діях, спільних зібраннях для виконання фі-
зичних вправ, а на сучасному етапі стала запорукою 
об’єднання фізичних осіб в організації, які стають 
найбільш складною й у той самий час необхідною 
формою реалізації фізичних можливостей людини 
у сфері фізичної культури й спорту. Такі організації 
на різних часових етапах мали різні назви: добро-
вільні спортивні товариства чи союзи, фізкультурні 
організації, фізкультурно-спортивні організації. 

Наявність великої кількості різноманітних орга-
нізацій у сфері фізичної культури та спорту потре-
бує здійснення їх класифікації, одним із критеріїв 
якої є організаційно-правова форма їх існування. 
Як відомо, ЦКУ проводить розмежування всіх юри-
дичних осіб на товариства, установи й інші форми. 
Не є виключенням і фізкультурно-спортивні ор-

ганізації. Переважна більшість таких організацій 
створюється у формі товариств, які за загальним 
принципом, запровадженим ЦКУ, поділяються на 
підприємницькі та непідприємницькі. Критерієм 
розмежування слугує мета, яка може бути спрямова-
на на отримання прибутку та подальший його розпо-
діл, і будь-яка інша мета, не пов’язана з отриманням 
прибутку. Вважаємо, що у сфері фізичної культури 
та спорту критерій розмежування тісно пов’язаний 
із досягненням організацією певного фізкультурно-
го чи спортивного результату, який обов’язково має 
бути зазначений під час створення такої юридичної 
особи, незалежно від її спрямованості на досягнен-
ня прибутку та подальшого його розподілу. У не-
підприємницьких фізкультурно-спортивних органі-
заціях досягнення фізкультурного чи спортивного 
результату є головною метою, задля якої вона ство-
рюється. За таким принципом певна група органі-
зацій, віднесена законодавцем до суб’єктів сфери 
фізичної культури та спорту, за своєю сутністю не 
може бути визначена в якості фізкультурно-спор-
тивної організації, а швидше виконує організаційні, 
координаційні чи представницькі функції. Такими 
можна вважати спортивні федерації, Національний 
олімпійський комітет України, Спортивний комітет 
України, які створюються в якості громадських ор-
ганізацій і ставлять собі за мету управлінські функ-
ції у сфері фізичної культури та спорту. На нашу 
думку, вони потребують виділення в окрему групу 
для координації діяльності фізкультурно-спортив-
них організацій. 
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Законодавцем виділяються й деякі суб’єкти 
сфери фізичної культури та спорту, які не ство-
рюються в порядку юридичних осіб приватного 
права. До них можна віднести центри фізично-
го здоров’я населення, центри фізичної культури 
та спорту інвалідів. Засновниками таких юридич-
них осіб може бути держава в особі центрального 
органу виконавчої влади у сфері фізичної культури 
та спорту, органи місцевого самоврядування чи міс-
цеві державні адміністрації.

Аналізуючи розвиток законодавства щодо фіз-
культурно-спортивних організацій, необхідно від-
значити той вплив, якого воно, безсумнівно, зазна-
ло унаслідок існування СРСР. Так, із прийняттям 
у 1990 році Закону СРСР «Об общественных 
объединениях» набули визнання та регулювання всі 
громадські організації, до переліку яких входили 
й фізкультурно-спортивні. Досягненням цього за-
кону було встановлення не дозвільного, а реєстра-
ційного порядку створення громадських об’єднань, 
надання можливості оскарження до суду відмови 
в реєстрації статуту [1, с. 4], визнання громадських 
об’єднань юридичними особами, а не створення їх 
на правах останніх.

Визначальним для діяльності фізкультурно-спор-
тивних організацій стало прийняття вже за часів 
незалежної України спеціального Закону – «Про 
фізичну культуру й спорт» [2] 24 грудня 1993 року 
(далі – Закон), у якому вперше було закріплене по-
няття фізичної культури й спорту; упроваджувалася 
юридична незалежність від відомств, при яких ство-
рювались організації («Трудові Резерви», «Локомо-
тив», «Спартак» та ін.); виділялися види організацій 
у сфері фізичної культури й спорту (добровільні 
спортивні товариства, спортивні федерації, клуби 
й ін.). Головним недоліком цієї редакції Закону було 
об’єднання всіх видів фізкультурно-спортивних ор-
ганізацій однією формою існування – громадська 
організація фізкультурно-спортивної спрямованості. 
Законом надавався невичерпний перелік таких ор-
ганізацій, пойменованими з яких були добровільні 
спортивні товариства, спортивні федерації, клуби. Їх 
порядок створення, існування та припинення підпо-
рядковувався базовому законодавчому акту – Закону 
України «Про об’єднання громадян». При цьому не 
мав значення рівень спортивної майстерності та про-
фесіоналізм членів такої організації; бути представ-
леними і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті будь-
якої адміністративно-територіальної одиниці мали 
змогу лише клуби, товариства у формі громадської 
організації. Обмежувалася можливість здійснення 
такими юридичними особами й підприємницької 
діяльності, яка допускалася лише опосередковано, 
шляхом господарської й іншої комерційної діяльнос-
ті створених ними госпрозрахункових установ і ор-
ганізацій, заснованих підприємств.

Прийняття у 2003 році Цивільного кодексу Укра-
їни (далі – ЦКУ) безпосередньо вплинуло й на фіз-
культурно-спортивні організації. Запроваджений 
у ЦКУ підхід до правоздатності юридичних осіб 
створив підґрунтя для розвитку сфери фізичної куль-

тури та спорту. Універсальна правоздатність надава-
ла можливість займатися будь-якою діяльністю всім 
юридичним особам, що для непідприємницьких 
фізкультурно-спортивних організацій утілювалося 
в можливості безпосередньо займатися підприєм-
ницькою діяльністю, якщо інше не встановлювалося 
законом і якщо діяльність відповідала меті, для якої 
вони створювались, і сприяла її досягненню.

Такі зміни в законодавстві мали сприяти й змі-
нам у нормативному регулюванні саме в галузі фі-
зичної культури та спорту, але відповідне вдоско-
налення відбулося лише через вісім років. Набуття 
чинності з 1 січня 2011 року нової редакції Закону 
було зумовлене розвитком суспільних відносин, 
усе більшою комерціалізацією та професіоналіза-
цією спорту. Закон набув іншої, сучасної структу-
ри, до якої увійшли розділи про суб’єктів у сфері 
фізичної культури та спорту, про фізичну культуру, 
про спорт, про відповідальність у цій сфері діяль-
ності, основні терміни та поняття, які включають 
у себе визначення спорту та його видів за спряму-
ваннями, фізичної культури, спортивної споруди, 
спортивного змагання й інші. Законодавець відмо-
вився від принципів декларативності в дусі СРСР 
щодо забезпечення, створення, надання, гаран-
тування можливості занять фізичною культурою 
та спортом, натомість були встановлені загальні 
засади державної політики, повноваження органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
права громадян у сфері фізичної культури та спор-
ту. Нова редакція Закону не позбавлена недоліків, 
які на наш погляд, мають суттєвий характер. Так, 
визначаючи у розділі ІІ Закону суб’єкти у сфері 
фізичної культури й спорту, законодавець розмеж-
овує їх на дві групи за допомогою терміна «заклад 
фізичної культури й спорту», яким вважається 
юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної 
культури й спорту шляхом надання фізкультурно-
спортивних послуг. 

До закладів належать такі:
1) спортивні клуби;
2) дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ);
3) спеціалізовані навчальні заклади спортивного 

профілю;
4) школи вищої спортивної майстерності 

(ШВСМ);
5) центри олімпійської підготовки;
6) центри студентського спорту вищих навчаль-

них закладів;
7) фізкультурно-оздоровчі заклади;
8) центри фізичного здоров’я населення;
9) центри фізичної культури й спорту інвалідів.
Закон не передбачає розширене тлумачення цього 

переліку.
Громадськими організаціями фізкультурно-спор-

тивної спрямованості визнаються такі:
1) колективи фізичної культури;
2) фізкультурно-спортивні товариства;
3) спортивні федерації;
4) громадські організації фізкультурно-спортив-

ного спрямування учнів і студентів;
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5) громадські організації фізкультурно-спор-
тивного спрямування ветеранів фізичної культури 
й спорту;

6) Національний олімпійський комітет України;
7) Спортивний комітет України.
Такий підхід законодавця породжує питання 

щодо критерію встановленого розподілу й організа-
ційно-правової форми суб’єктів, об’єднаних понят-
тям «заклад» [3].

На нашу думку, є й певна невизначеність щодо 
сфери чи напрямів діяльності деяких суб’єктів, зу-
мовлена термінологічною нечіткістю в застосуванні 
таких понять, як фізична культура й спорт. Визна-
чаючи в якості суб’єктів колективи фізичної куль-
тури, фізкультурно-оздоровчі заклади, школи вищої 
спортивної майстерності, законодавець підкреслює 
саме напрями діяльності таких суб’єктів, але при 
цьому у визначенні кожного з них використовується 
словосполучення «фізкультурно-спортивна спрямо-
ваність». Тим більше, що ст. 1 Закону розмежовує 
поняття «фізична культура» і «спорт»: фізична куль-
тура – діяльність суб’єктів сфери фізичної культури 
й спорту, спрямована на забезпечення рухової ак-
тивності людей із метою їх гармонійного, передусім 
фізичного, розвитку та ведення здорового способу 
життя; спорт – діяльність суб’єктів сфери фізичної 
культури й спорту, спрямована на виявлення й уні-
фіковане порівняння досягнень людей у фізичній, 
інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом 
проведення спортивних змагань і відповідної підго-
товки до них.

У літературних джерелах міститься більше двох-
сот різних понять спорту [4, с. 56]. Спорт може бути 
представлений такими визначеннями:

 – унікальний соціальний інститут розвитку, роз-
повсюдження й освоєння культури рухової діяль-
ності людини й людства;

 – універсальний засіб розвитку рухової здібності 
людей, гра з великим гуманістичним змістом, засно-
вана на суперечливому синтезі співпраці та супер-
ництва;

 – фактор, що сприяє подоланню схильності люд-
ської душі до самотності, оскільки завдяки участі 
в змаганнях цей аспект людської природи дещо 
видозмінюється й здобуває нові якості [5, с. 41–42].

Така невизначеність впливає на розуміння пра-
вового становища організації. НОК України є гро-
мадською організацією фізкультурно-спортивно-
го спрямування, що зумовлює участь його членів 
у спортивних змаганнях і виявлення найкращих 
результатів. Однак серед переліку членів цієї орга-
нізації діючі спортсмени відсутні [6], а основним її 
завданням є забезпечення розвитку олімпійського 
руху в Україні як складової частини міжнародного 
олімпійського руху. 

Прийняття та набуття чинності з 01 січня 2013 року 
Закону України «Про громадські об’єднання» [7] 
запровадило дві форми громадських об’єднань – 
громадську організацію та громадську спілку. Гро-
мадська спілка стала новою формою непідприєм-
ницьких товариств, у якій засновниками є лише 

юридичні особи приватного права, а членами (учас-
никами) можуть бути як юридичні, так і фізичні 
особи. На жаль, таке нововведення не було віддзер-
калене в Законі, який оперує поняттям громадської 
організації фізкультурно-спортивної спрямованості. 
Такою вважається об’єднання громадян, яке ство-
рюється з метою задоволення потреб його членів 
у сфері фізичної культури й спорту. Вважаємо необ-
хідним внесення змін до Закону, що зумовлює ді-
яльність деяких суб’єктів сфери фізичної культури 
та спорту. Так, будь-яка федерація з видів спорту має 
змогу лише опосередковано впливати на фізкультур-
но-спортивні організації, які законодавчо не набува-
ли членства у федераціях. Членства набували лише 
фізичні особи, що перебували в складі таких орга-
нізацій. Сьогодні є та діють організації, створені за 
принципом громадської спілки (об’єднання профе-
сійних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга», 
яка є основною координаційною структурою в про-
веденні футбольних змагань найвищого рівня, як-то 
чемпіонат, кубок України; професійна хокейна ліга 
(ПХЛ)). 

Досягнення фізкультурно-спортивною органі-
зацією спортивного результату неможливе без вза-
ємодії із суб’єктами, наділеними координаційними 
функціями, як-то федераціями з видів спорту. Світо-
ва система побудована за принципом ієрархічності, 
у якій на найвищому щаблі знаходяться міжнародні 
федерації з видів спорту, а на найнижчій – спортс-
мен. Проміжними ланками виступають європейські, 
національні, обласні федерації, фізкультурно-спор-
тивні організації. Міжнародні федерації з видів 
спорту є самостійними, незалежними у своїй діяль-
ності організаціями, які не підкоряються будь-якому 
іншому міжнародному об’єднанню. Приєднатися до 
такої організації може будь-яка національна федера-
ція, що відповідає вимогам міжнародної. Так, напри-
клад, п. 2 статуту федерації хокею України (ФХУ) 
встановлюється, що правовою основою її діяльності 
є регламентні та статутні документи міжнародної 
федерації, а в п. 6 статуту федерації футболу Украї-
ни встановлюється обов’язок визнавати цілі й задачі 
ФІФА (світова федерація футболу) та УЄФА (євро-
пейська федерація футболу), керуватись у своїй ді-
яльності документами цих організацій і виконувати 
обов’язки, установлені останніми для національних 
асоціацій учасників. Таке становище дає національ-
ним федераціям виключне право представляти вид 
спорту від країни в міжнародних спортивних змаган-
нях, а також право проведення офіційних змагань із 
цього виду спорту на території країни походження. 

Однією з покладених на федерацію функцій 
є здійснення нею нормотворчої діяльності. Підкрес-
лимо, що такі нормативні акти мають виключно ло-
кальний характер і розповсюджуються лише на тих 
суб’єктів, які включені до складу федерації. І якщо 
для будь-якої юридичної особи є можливість вибо-
ру способу досягнення мети, поставленої під час 
створення, то у фізкультурно-спортивної організації 
такий спосіб тісно пов’язаний з обмеженнями, уста-
новленими федерацією з виду спорту та закріплени-
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ми в її статутних та інших документах. Так, поло-
женнями статуту федерації футболу України (ФФУ) 
передбачається обов’язок дотримання всіма членами 
останньої вимог статуту, регламентних документів, 
директив, рішень, санкцій та ін. (п. 2.4.); обов’язок 
вносити до положень статутів фізкультурно-спор-
тивних організацій статті, якими закріплюється 
обов’язок дотримуватися дисциплінарних вимог 
і правил вирішення спірних питань, передбачених 
ФФУ, УЄФА та ФІФА (п. 2.6.); брати участь тільки 
в змаганнях, які проводяться й визнаються ФФУ 
згідно з її регламентними документами. Схожі поло-
ження закріплені й у статутах федерацій з інших ви-
дів спорту (хокей, волейбол, баскетбол та інші). Тим 
самим федерації отримують можливість впливати на 
діяльність фізкультурно-спортивних організацій.

Формування майна фізкультурно-спортивних 
організацій має свої особливості за рахунок деяких 
джерел, не притаманних іншим непідприємницьким 
юридичним особам. Поряд зі звичними джерелами, 
як-то членські внески, майнові надходження від за-
сновників, членів товариства, органів державної 
влади та місцевого самоврядування, маємо виділити 
й спеціальні, якими є такі:

а) надходження від спонсорів;
б) кошти, отримані від продажу квитків і абоне-

ментів на перегляд спортивних змагань;
в) надходження, установлені за участь, досягнен-

ня певного результату в комерційних спортивних 
змаганнях з обумовленою правилами чи регламен-
тами їх проведення винагородою (Ліга чемпіонів 
із футболу й ін.);

г) компенсаційні виплати, які отримує фізкуль-
турно-спортивна організація за перехід спортсме-
на-професіонала з однієї команди до іншої, які за-
тверджуються федераціями кожного з видів спорту 
та мають назву «трансферні виплати»;

ґ) виплати, передбачені федераціями за підготов-
ку спортсмена, який уперше запрошується до підпи-
сання контракту;

д) надходження за тимчасове перебування 
спортсмена, що має чинний контракт, у складі ін-
шої фізкультурно-спортивної організації; до нього 
застосовується цивільно-правовий термін «оренда 
спортсмена»;

е) кошти, отримані в якості винагороди за прове-
дення різноманітних зустрічей, презентацій, конфе-
ренцій, інтерв’ю за участю спортсменів;

є) продаж прав на трансляцію спортивних зма-
гань;

ж) використання імен спортсменів у комерційних 
цілях;

з) продаж товарів і спортивної атрибутики  
з використанням символіки, логотипів та інших за-
собів індивідуалізації фізкультурно-спортивної ор-
ганізації [8].

Як і будь-яка юридична особа, фізкультурно-
спортивна організація набуває цивільних прав опо-
середковано, через свої органи, які створються 
нею відповідно до установчих документів і закону. 
Обов’язковість наявності таких органів для непід-

приємницьких фізкультурно-спортивних організа-
цій установлена законодавчо й передбачена ст. 11 За-
кону України «Про громадські об’єднання», у якій 
містяться вимоги до змісту статуту. Необхідним 
є визначення повноважень керівника, вищого органу 
управління, інших органів управління. Законодавець 
об’єднує такі органи термінологічно в якості керів-
них органів. Отже, керівними можуть бути тільки 
органи управління, а не якісь інші органи, створен-
ня та діяльність яких законом не регламентується, 
і організація, затверджуючи статут, має самостійно 
вирішувати таке питання. Незрозумілим залишаєть-
ся питання щодо обов’язковості наявності всіх пе-
релічених органів управління (чи достатньо одного 
з них). Формулювання ст. 11 («Статут громадського 
об’єднання має містити повноваження керівника, 
вищого органу управління, інших органів управлін-
ня (далі – керівних органів»)) залишає можливість 
«власного» розуміння працівниками, наприклад, ор-
ганів реєстрації юридичних осіб.

Штучність конструкції юридичної особи по-
роджує й штучність її волі, яка початково генеру-
ється фізичними особами (засновниками, учасни-
ками, членами, особами, що перебувають у складі 
органів, та ін.), трансформуючись через орган, а 
ззовні знову втілюється фізичними особами. Таке 
формування волевиявлення має складний, взаємо-
залежний характер, що може призвести до його 
перекручення на етапі реалізації. Для тих фізкуль-
турно-спортивних організацій, які ставлять собі за 
мету досягнення спортивного результату, виникнен-
ня, формування та реалізація волі обов’язково має 
бути пов’язане з обгрунтованою думкою фахівців 
у цій сфері. Варто говорити про необхідність вве-
дення для таких організацій обов’язкового органу 
(тренерської ради), який слугував би їх інтересам 
і мав би позитивно вплинути на остаточну мету, ви-
значену під час створення, – досягнення спортив-
ного результату.

Не завжди засновники, особи що входять до 
складу керівних органів, мають спеціальні знання 
в тій чи іншій галузі спорту, у якій діє фізкультур-
но-спортивна організація, і прийняття рішень із пи-
тань її життєдіяльності засноване лише на життєво-
му досвіді без урахування специфіки того чи іншого 
виду спорту. Мета й задача тренерської ради полягає 
в координації волі засновників, волеутворюючих 
органів фізкультурно-спортивної організації з про-
фесійною думкою фахівців у цій сфері. Засідання 
тренерської ради мають скликатися за ініціативою 
головного тренера, засновника чи керівного органу 
управління. До складу мають входити постійно ді-
ючі члени, до яких належить представник (голова 
керівного органу), увесь тренерський склад, пред-
ставники медичного персоналу, менеджери (за наяв-
ності), бухгалтер. Компетенція може полягати у вирі-
шенні питань, пов’язаних із проведенням тестувань 
спортсменів, складанням календарного плану, об-
говоренням результатів медичного обстеження, роз-
робленням графіків індивідуальних тренувань для 
конкретних спортсменів та ін.
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Засідання можуть відбуватись і в розширеному 
складі із запрошенням засновників або їх представ-
ників, фахівців із питань, запропонованих до роз-
гляду, представників федерацій із виду спорту й ін. 
Наведемо проекти рішень, схвалених тренерською 
радою в такому складі: із питань прийняття до ор-
ганізації нового учасника, визначення розміру його 
матеріального заохочення, напрями трансферної по-
літики та можливості її реалізації організацією, ви-
значення векторів розвитку (створення фарм-клубів, 
дитячо-юнацьких шкіл і їх фінансування), надання 
правової допомоги спортсменам чи самій організації 
й т. п. Так, у 2012 році гравець донецького «Шахта-
ря» Олександр Рибка був відсторонений від участі 
в будь-яких офіційних матчах рішенням міжнарод-
ного арбітражного суду в Лозанні (Швейцарія) за 
вживання заборонених препаратів. Зрозуміло, що 
здійснення захисту прав гравця було неможливим 
без участі фахівців у галузі права.

Аналоги запропонованого нами органу вже мож-
на простежити в деяких федераціях із видів спорту 
(хокей, футбол), але їх компетенція дещо відрізня-
ється та спрямована здебільшого на розвиток виду 
спорту в цілому, а не окремої фізкультурно-спортив-
ної організації.

Особливістю правового становища некомерцій-
них фізкультурно-спортивних організацій є можли-
вість участі їхніх членів у спортивних змаганнях за 
участю професійних спортсменів. Історично склало-

ся так, що до надання законодавчого підтвердження 
створенню фізкультурно-спортивних організацій 
у формі підприємницьких товариств усі найбільш 
значущі спортивні змагання (чемпіонати, кубки й ін.) 
проводилися за участі клубів, створених у формі 
громадської організації, або клуб був створений при 
відомстві й не мав самостійного статусу юридичної 
особи. Хоча сьогодні ст. 38 Закону й визначається, що 
професійний спорт – комерційний напрям діяльності 
в спорті, пов’язаний із підготовкою та проведенням 
видовищних спортивних заходів на високому орга-
нізаційному рівні з метою отримання прибутку, але 
чіткої градації між любителями та професіоналами 
він не проводить, і критерієм визначення спортсмена 
професіоналом є наявність або відсутність укладе-
ного ним контракту із суб’єктами у сфері фізичної 
культури й спорту у змаганнях серед спортсменів-
професіоналів. Не допомагає розв’язанню пробле-
ми й відсутність поняття професійного спортивного 
клубу (організації). Це створює можливість участі 
непідприємницьких фізкультурно-спортивних орга-
нізацій у змаганнях серед професійних спортивних 
клубів, які здебільшого є підприємницькими товари-
ствами й спрямовані на отримання прибутку.

Як бачимо, дослідження правового становища 
непідприємницьких фізкультурно-спортивних орга-
нізацій ще триває та пов’язано з досить великим об-
сягом наявних цивільно-правових відносин у сфері 
фізичної культури й спорту.
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Тенденція до популяризації моделі співжит-
тя чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу у світі 
та в Україні зумовлює потребу в удосконаленні нор-
мативно-правового регулювання такого типу від-
носин у нашій державі, а також вимагає глибокого 
розуміння історичних підвалин формування таких 
норм для правильного їх тлумачення та застосуван-
ня на практиці. Незважаючи на споконвічне існуван-
ня фактичних шлюбів на теренах України, історія 
розвитку правового регулювання таких відносин 
від найдавніших часів до сьогодення й досі залиша-
ється недослідженою. 

Зважаючи на невизнання інституту фактичних 
шлюбних відносин у правових системах західних 
держав, під владою яких у різні часи історично пере-
бували західноукраїнські території, формування юри-
дичного регулювання фактичного співжиття чоловіка 
та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу в Укра-
їні тісно взаємопов’язане з Російською державою. 

Окремі аспекти історичного розвитку норм, 
предметом регулювання яких є фактичний шлюб, 
були досліджені в наукових працях М.Ф. Владимир-
ського-Буданова, В.С. Гопанчука, М.М. Дякович, 
В.В. Круковес, А.С. Назарової, С.А. Петриченка, 
К.П. Побєдоносцева, Ю.В. Цал-Цалко й інших, але 
комплексного дослідження, яке б висвітлювало по-
слідовний розвиток юридичного регулювання фак-
тичних шлюбних відносин на території України, 
досі так і не було здійснено, що зумовлює актуаль-
ність обраної теми. 

Метою статті є здійснення аналізу норматив-
но-правового регулювання фактичних шлюбів дер-
жавами, що існували на території сучасної України 

в різні історичні періоди, і ключових чинників, які 
зумовили сучасний стан норм законодавства Украї-
ни, предметом регулювання яких є фактичні шлюбні 
відносини. 

Шлюбні відносини між чоловіком та жінкою як 
такі, очевидно, з’явилися ще задовго до появи дер-
жавності. Утім, історію правового регулювання фак-
тичних шлюбних відносин доцільно досліджувати, 
починаючи з моменту виникнення держави та пра-
ва, зокрема й на території українських земель, адже 
саме з появою держави запроваджуються спеціальні 
правила оформлення шлюбу, який і протиставляєть-
ся фактичним шлюбним відносинам. Отже, наяв-
ний стан співжиття вже стає недостатньою ознакою 
шлюбного союзу, коли зі шлюбом починають поєд-
нувати права [1, c. 18].

Як зазначає К.П. Побєдоносцев, на Русі початок 
законної форми шлюбу поєднується з прийняттям 
християнства й початком церковної організації. До 
тих пір не спостерігалось існування певної форми 
шлюбу, можна відзначити тільки неформальні озна-
ки шлюбу, що знаходили свій вияв у притаманних 
шлюбу діях [1, c. 57].

Із прийняттям християнства на Русі запрова-
джувалась єдина формалізована процедура укла-
дення шлюбу – церковна, яка передбачала зару-
чини й вінчання [2, c. 19]. Установлена державою 
церковна форма укладення шлюбу за правовими 
наслідками є аналогією зареєстрованого держа-
вою шлюбу (у сучасному його розумінні). Однак 
введення єдиної форми укладення шлюбу не ви-
тіснило із суспільства фактичне співжиття чолові-
ка та жінки.
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Вбачається, що, як і в Римській імперії, на те-
ренах Київської Русі інститут фактичних шлюбних 
відносин слугував формою сімейного союзу для тих 
суб’єктів, для яких тогочасними законами не перед-
бачалося права на укладення визнаного державою 
шлюбу, і тому таким особам державою надавався 
певний обсяг прав на підставі їх перебування у фак-
тичному шлюбі. Наприклад, передбачалися правові 
наслідки фактичного співжиття господарів і їхніх 
рабинь. Так, відповідно до положень Руської Прав-
ди, після смерті господаря його раба-наложниця та її 
діти ставали вільними [3, c. 38].

Загалом дослідники питання правового регулю-
вання фактичних шлюбних відносин дотримуються 
позиції, що з часу прийняття християнства на Русі 
аж до радянських часів на теренах України фактичні 
шлюбні відносини не існували як правовий інсти-
тут, оскільки не мали жодних юридичних наслідків. 
Утім, на противагу вищезазначеному М.Ф. Влади-
мирський-Буданов стверджує, що в XVI–XVII ст. 
все-таки визнавалися правові наслідки шлюбів, які 
хоч і не були зареєстровані церквою, проте уклада-
лись із дотриманням загальновизнаних обрядів і зви-
чаїв. Такі сімейні союзи, а також діти від них отри-
мували обсяг прав і обов’язків, еквівалентний тому, 
якби шлюб був укладений у церкві [4, c. 414] 

Очевидно, вищенаведене твердження стосується 
категорії так званих старообрядців (розкольників), 
які у зв’язку з розколом православної церкви опи-
нилися в ситуації, коли вони внаслідок невизнання 
ними церкви, яка була єдиним у державі інститутом, 
повноважним офіційно санкціонувати шлюб між чо-
ловіком і жінкою, просто не мали можливості офі-
ційно укласти шлюб. Як зазначає М.Ф. Владимир-
ський-Буданов, від самого початку шлюби, укладені 
з дотриманням обрядів старовірів, не визнавалися 
з боку держави, проте у зв’язку з переходом у катего-
рію старовірів величезної кількості громадян держа-
ва просто не могла цілковито ігнорувати такі шлюбні 
союзи. Тільки наприкінці ХІХ ст. старовірам було на 
законодавчому рівні дозволено укладати шлюб не 
перед церквою, а перед представниками світської 
влади [4, c. 425–426].

Загальносвітові тенденції секуляризації право-
вого регулювання сімейно-шлюбних відносин у різ-
них країнах світу зумовили поступове наближення 
до них у 1917 р. й правил РРФСР. Так церкву було 
позбавлено статусу суб’єкта, повноважного реєстру-
вати шлюб, і ця функція перейшла до органів реє-
страції актів цивільного стану, тобто до інституції 
світської влади  [5, c. 21]. Утім, питання наявності 
в тогочасному суспільстві фактичних шлюбів, кіль-
кість яких тяжіла до збільшення, вирішене в такий 
спосіб не було. Разом зі зміною суб’єкта, повно-
важного реєструвати шлюби, фіксувалося все біль-
ше випадків звернення до суду осіб, що через таку 
реформу опинились у незареєстрованих державою 
відносинах. Зважаючи на вищенаведену тенденцію, 
держава вже не могла ігнорувати абсолютну неза-
хищеність майнових прав як чоловіка та жінки, що 
спільно проживали без шлюбу, так і їхніх дітей.

Уже в 1926 р. Кодексом про шлюб, сім’ю й опіку 
РРФСР надано законного статусу фактичним шлюб-
ним відносинам і офіційно визнано правові наслід-
ки, які їх породжували, причому майже в паритет-
ному з офіційно зареєстрованим шлюбом обсязі [6]. 
Слід взяти до уваги, що діаметрально протилежну 
позицію закріплював прийнятий за декілька міся-
ців до нього Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб 
і про акти громадянського стану УРСР, який у стат-
ті 105 визнав законність виключно зареєстрованого 
державою шлюбу [7].

Отже, як зазначає Ю.Ю. Цал-Цалко, незважа-
ючи на визнання в сімейному законодавстві УРСР 
юридичної сили лише за зареєстрованим в органах  
РАГСу шлюбом, на практиці на відносини фактично-
го подружжя поширювалися положення російського 
сімейного законодавства, яке прирівнювало фактич-
ний шлюб до зареєстрованого в органах РАГСу. Така 
ситуація проіснувала до прийняття Указу Президії 
Верховної Ради «Актуальнi проблеми держави i пра-
ва» СРСР від 8 липня 1944 р., яким було поставлено 
крапку у визнанні юридичної сили за фактичними 
шлюбними відносинами [8, с. 328–329].

Вищезгаданим Указом установлювалося право 
осіб, що вже перебували у фактичних шлюбних від-
носинах до моменту видання Указу, здійснити офі-
ційну реєстрацію шлюбу, указавши строк, протягом 
якого чоловік і жінка спільно проживали у фактич-
ному шлюбі. Утім, така опція була доступна тільки 
тоді, коли й чоловік, і жінка визнавали факт спів-
життя, інакше за відмови одного із фактичного по-
дружжя визнати й офіційно зареєструвати шлюб не 
передбачалося можливості доведення такого факту 
в судовому порядку [9]. Проте, зважаючи на воєнні 
дії на території держави, виникла потреба у внесен-
ні змін до норм, які регулювали фактичні шлюбні 
відносини. Установлення в судовому порядку факту 
перебування у фактичному шлюбі стало можливим, 
якщо реєстрація шлюбу між фактичним подружжям 
у порядку, визначеному вищенаведеним Указом, 
була неможлива у зв’язку зі смертю чи визнанням 
зниклим безвісти на фронті одного з фактичного 
подружжя. У таких випадках інший із фактичного 
подружжя міг звернутися до суду із заявою про ви-
знання чоловіком чи дружиною особи, що померла 
чи була визнана зниклою безвісти, на підставі ста-
тей 11 та 12 Кодексу законів про шлюб, сім’ю й опі-
ку РРФСР [10]. У 1963 р. Цивільним процесуальним 
кодексом такі справи були віднесені до категорії 
справ про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення [11]. Утім, саму процедуру розгляду й ви-
рішення цієї категорії справ новий Цивільний про-
цесуальний кодекс не змінив. 

Такий стан правового регулювання фактичних 
шлюбних відносин закріпився на території сучасної 
України на наступні десятки років, і навіть у часи 
незалежності українська законодавча влада стала по-
слідовницею законодавства радянської влади в кон-
тексті ставлення держави до фактичних шлюбів, 
оскільки протягом декількох років після здобуття 
Україною незалежності відповідні положення зако-
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нодавства залишалися незмінними. Так, Верховний 
Суд України в пункті 5 Постанови Пленуму № 5 «Про 
судову практику у справах про встановлення фактів, 
що мають юридичне значення» тільки підтвердив 
успадкування Україною радянської традиції, зазна-
чивши, що встановлення судом факту перебування 
у фактичних шлюбних відносинах на підставі пунк-
ту 5 статті 273 Цивільного процесуального кодексу 
може здійснюватися, якщо такі відносини виникли 
до 8 липня 1944 року й тривали до смерті (пропажі 
безвісти на фронті) одного з подружжя, унаслідок 
чого шлюб не може бути зареєстрований в органах 
реєстрації актів громадянського стану [12].

Утім, суттєвим кроком уперед на шляху до чин-
ної моделі регулювання фактичних шлюбних відно-
син в Україні стала Постанова Пленуму Верховного 
Суду «Про застосування судами деяких норм Ко-
дексу про шлюб та сім’ю України» від 12.06.1998 р. 
№ 16, у пункті 12 якої визначалося, що спори про 
поділ майна осіб, які живуть однією сім’єю, але не 
перебувають у зареєстрованому шлюбі, мають ви-
рішуватися згідно з пунктом 1 статті 17 Закону 
України «Про власність», що відповідає нормам ЦК 
Української РСР, і з урахуванням пункту 5 Постано-
ви Пленуму Верховного Суду «Про судову практику 
у справах за позовами про захист права приватної 
власності» від 22.12.1995 р. № 20. Правила статей 
22, 28, 29 Кодексу про шлюб і сім’ю України в цих 
випадках не застосовуються [13].

Цілком логічно, що в подальшому українське сі-
мейне законодавство прийняло відповідну модель 
регулювання фактичних шлюбних відносин. При-
йнятий у січні 2002 р. новий Сімейний кодекс Укра-
їни врегулював чи не найбільш проблемний аспект 
правовідносин між фактичним подружжям – їх май-
нові відносини, надавши майну, нажитому за час 
перебування у фактичному шлюбі, статусу спільної 
сумісної власності, тобто фактично прирівнявши 
його до майна, що набуте в офіційно зареєстровано-
му шлюбі [14].

Вищенаведена матеріально-правова норма 
була підкріплена також положеннями прийнятого 
у 2004 р. Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни, де в пункті 5 статті 256 серед інших справ про 
встановлення факту, що мають юридичне значен-
ня, передбачалося встановлення факту проживання 
чоловіка та жінки без шлюбу [15]. Таким чином, 
у Цивільному процесуальному кодексі було визначе-
но, що такі справи судам слід розглядати в порядку 
окремого провадження. 

Дослідивши історію розвитку правового регу-
лювання фактичних шлюбних відносин на терито-
рії України, можна дійти висновку, що незважаючи 
на існування сімейних союзів ще задовго до появи 
держави, фактичні шлюбні відносини як такі можна 
виділити тільки з появою держави й законів, що ре-
гулювали відносини шлюбу в суспільстві. На тере-

нах України фактичні шлюбні відносини виділилися 
в окрему категорію лише із запровадженням христи-
янства на Русі. Такий тип сімейних союзів обирали 
ті, хто не мав можливості укласти санкціонований 
державою церковний шлюб, держава ж визнавала за 
особами, що перебували в таких відносинах, і їхніми 
дітьми окремий мінімальний обсяг прав, не прирів-
нюючи при цьому такий союз до офіційно зареєстро-
ваного державою. 

Ігнорування державами в різні часи фактичних 
шлюбів тривало аж до радянського періоду історії. 
Виняток становили тільки шлюби, укладені старо-
вірами. Останні внаслідок невизнання православної 
церкви створювали сім’ю за процедурою, визначе-
ною їхніми обрядами й традиціями. Зрештою, фак-
тичні шлюби старовірів були визнані Російською 
імперією, і в подальшому їм державою було надане 
право укладати шлюби не перед церковною, а перед 
світською владою. Відхід РРФСР від церковної до 
світської форми укладення шлюбу зумовив появу 
в суспільстві величезної кількості незареєстрованих 
державою шлюбних відносин і звернень до суду за 
захистом своїх прав осіб, що перебували в таких 
сімейних союзах. Уже прийнятий у 1926 р. Кодекс 
про шлюб, сім’ю й опіку РРФСР практично на па-
ритетних засадах із офіційно зареєстрованим шлю-
бом визнавав фактичний. На противагу йому при-
йнятий за декілька місяців раніше в тому ж 1926 р. 
Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і про акти 
громадянського стану УРСР визнав виключно заре-
єстрований державою шлюб. Однак незважаючи на 
таку нормативно-правову колізію, на практиці суди 
в УРСР усе-таки визнавали юридичні наслідки фак-
тичного співжиття подружжя. Правове регулювання 
досліджуваних відносин діаметрально протилеж-
но змінилося за результатами прийняття в 1944 р. 
Указів Президії Верховної Ради СРСР, які дозво-
лили легалізувати й трансформувати в офіційний 
шлюб фактичні шлюбні відносини, котрі існували 
станом на 08 липня 1944 р. і в подальшому дозво-
ляли в судовому порядку визнавати факт перебуван-
ня у фактичному шлюбі та його правові наслідки 
з особою, що померла на фронті чи була оголошена 
безвісно відсутньою. Невизнання фактичних шлюб-
них відносин та їх юридичних наслідків мало місце 
в Україні аж до ухвалення Пленумом Верховного 
Суду України постанови, яка дозволила судам на 
підставі чинного на той момент Закону «Про влас-
ність» здійснювати поділ майна, набутого внаслідок 
спільної праці фактичного подружжя, як спільної 
сумісної власності. Зрештою, у 2002 р. Сімейний 
кодекс України врегулював відносини власності 
між фактичним подружжям нарівні з подружжям, 
що перебуває в офіційно зареєстрованому шлюбі, 
завершивши тим самим формування актуального 
стану регулювання фактичних шлюбних відносин 
в Україні. 
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Стаття присвячена дослідженню основних методологічних підходів до аналізу специфіки цивільно-правових норм з ура-
хуванням їх поділу на диспозитивні й імперативні. Аналізується сутність, зміст і сфера застосування диспозитивних та імпе-
ративних цивільно-правових норм у контексті визначення меж саморегулювання цивільних відносин. 
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Статья посвящена исследованию основных методологических подходов к анализу специфики гражданско-правовых норм 
с учетом их деления на диспозитивные и императивные. Анализируется сущность, содержание и сфера применения дис-
позитивных и императивных гражданско-правовых норм в контексте определения границ саморегулирования гражданских 
отношений. 

Ключевые слова: диспозитивный, императивный, норма права, волеизъявление, способ правового регулирования, дозволе-
ние, запрет, позитивное обязательство.

The article is devoted to consideration main methodological approaches to analyzing specificity of civil legal norms in view of 
their division on discrete and imperative. A gist, content and sphere of application discrete and imperative legal norms are analyzed in 
civil legal context.

Key words: discrete, imperative, legal norm, expression of will, legal regulation mode, permission, prohibition, legal commitment.

Розмежування норм цивільного права за крите-
рієм методу правового регулювання на диспозитив-
ні й імперативні має важливе прикладне значення, 
оскільки пов’язується зі встановленням міри пра-
вової свободи учасників цивільних правовідно-
син і суб’єктів правозастосування, що неодмінно 
відображається на якості процесів практичної ре-
алізації суб’єктивних цивільних прав, виконання 
суб’єктивних цивільних обов’язків, застосування 
нормативних положень і відповідності цих проце-
сів установленим законом вимогам. Поряд із цим 
установлення характеру цивільно-правових норм 
потребує володіння відповідним методологічним 
інструментарієм. Це питання є одним із базових 
основ практики правореалізації та правозастосу-
вання, що у зв’язку зі своїм значенням і з ураху-
ванням відносної малодослідженості в сучасній 
цивілістичній літературі набуває підвищеної ак-
туальності як для наукової, так і для прикладної  
сфер права.

Норми права, їх класифікація та сутність ста-
вали предметом наукових досліджень таких уче-
них-юристів, як С.С. Алексєєв, О.В. Грушевська, 
Е.О. Євстігнєєв, Н.С. Кузнєцова, О.Є. Кухарєв, 
Р.А. Майданик, І.О. Маньковський, Н.О. Невме-
жицька, С.О. Погрібний, Я.М. Романюк, І.В. Спа-
сибо-Фатєєва, М.В. Старинський, Я.М. Шевченко, 
В.Л. Яроцький та ін.

Мета статті полягає в розгляді сучасних методо-
логічних підходів до визначення характеру цивіль-

но-правових норм у контексті їх поділу за критері-
єм методу правового регулювання на диспозитивні 
й імперативні.

У сучасному вітчизняному цивільному праві, як 
і в інших галузях вітчизняного права, домінує фор-
мально-догматичний підхід до визначення джерел 
правового регулювання суспільних відносин, відпо-
відно до якого такими джерелами є нормативно-пра-
вові акти, а в більш вузькому розумінні – норми пра-
ва. Як зазначає проф. В.Л. Яроцький, відповідно до 
формально-юридичної догматики право (у найбільш 
простому вигляді) підлягає розгляду як сукупність 
правових норм, прийнятих чи санкціонованих вла-
дою (державою) й обов’язкових до виконання всіма 
особами [1, с. 6]. У такому сенсі норми права набу-
вають особливого подвійного значення в прикладній 
діяльності з правореалізації та правозастосуван-
ня. З одного боку, вони стають предметом аналізу, 
а з іншого – вони можуть стати ключем до такого 
аналізу, якщо містять положення про методологіч-
ний інструментарій його здійснення. Незважаючи 
на те, що питання застосовуваної до визначення ха-
рактеру цивільно-правової норми методології прак-
тично ніколи не знаходило широкого висвітлення 
в положеннях нормативно-правових актів і завжди 
було прерогативою юридичної науки, тим не мен-
ше, окремі положення чинного Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України) фрагментарно розкри-
вають його, формалізуючи малу частину результатів 
наукових напрацювань.
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Ідеться про ст. 6, із ч. 3 якої випливає, що суб’єкти 
цивільного права можуть відступити від положень 
актів цивільного законодавства й урегулювати свої 
відносини на власний розсуд, за умови, що в цих ак-
тах прямо не вказане протилежне або обов’язковість 
положень актів цивільного законодавства для сторін 
не випливає з їх змісту чи із суті відносин між сто-
ронами [2]. Таким чином, це нормативне положен-
ня, окреслюючи межі правової свободи суб’єктів 
цивільного права щодо використання засобів само-
регулювання цивільних відносин, одночасно вста-
новлює й підходи, що можуть бути використані для 
визначення характеру цивільно-правової норми. 
Наявність у положеннях акту цивільного законодав-
ства вказівки про те, що суб’єкти цивільного права 
не можуть відступити від встановленого правила, 
пов’язується з аналізом норм права з позицій їх тек-
стового вираження й наявності в них відповідних 
мовних одиниць, що пов’язується зі здійсненням 
так званого буквального або, як його ще називають 
у юридичній літературі, граматичного, словесного 
(за проф. Є.В. Васьковським [3, с. 98]) тлумачення. 
У той же час установлення обов’язковості положен-
ня акта цивільного законодавства для суб’єкта ци-
вільного права на підставі змісту такого положення 
зумовлює використання змістовно-сутнісного підхо-
ду, який слід вважати більш комплексним і глибоким 
інструментом наукового пізнання.

Буквальне тлумачення становить важливу части-
ну герменевтичного методу, який дозволяє інтерпре-
тувати юридичні норми шляхом юридичного аналізу 
буквального тексту, догматичного аналізу, соціаль-
но-історичного аналізу передумов правових актів 
[4, с. 375]. Таким чином, якщо використання фор-
мально-догматичного методу дозволяє встановити 
характер цивільно-правової норми з погляду спря-
мованості всього механізму правового регулювання, 
то герменевтичний метод дає змогу досягти такої 
мети з позицій текстового наповнення нормативно-
го припису. Звідси випливає, що сутнісні ознаки ци-
вільно-правової норми визначаються за допомогою 
позитивного методу, тоді як формальні – герменев-
тичного.

Незважаючи на те, що формальні ознаки дис-
позитивних цивільно-правових норм є більш опра-
цьованими в науково-академічній сфері й більш оче-
видними під час аналізу відповідних нормативних 
положень цивільного законодавства, вирішення по-
рушеного питання слід розпочати із сутнісних харак-
теристик, оскільки саме вони є ключем до комплек-
сного вирішення порушеного питання.

Змістовно-сутнісний підхід передбачає визна-
чення характеру правової норми за її змістом, за 
природою встановленого нею правила поведінки. 
Його застосування пов’язане зі структурно-функціо-
нальним розумінням взаємозв’язку цивільно-право-
вих норм, побудови актів цивільного законодавства, 
утілення загальногалузевих принципів у конкретних 
підгалузях та інститутах права.

Під час використання змістовно-сутнісного під-
ходу є можливість відштовхуватися від презумпції 

диспозитивності норм цивільного права, що забез-
печується ст. 6 ЦК України, однак необхідно зважати 
на причини, сферу використання та природу імпера-
тивних норм.

Насамперед слід мати на увазі, що використання 
імперативних норм у правовому регулюванні ци-
вільних відносин пов’язується з необхідністю за-
безпечення публічних інтересів [5, с. 22], а також 
створенням бар’єру, що не допускає легального 
утискання прав і законних інтересів учасників ци-
вільних правовідносин [6, с. 75]. У зв’язку із цим 
норми договірного права є переважно диспози-
тивними, тоді як недоговірні зобов’язання регла-
ментуються імперативними нормами. Такий під-
хід віддзеркалює співвідношення між основними 
функціями цивільного права: регулятивною, яка за-
безпечує виникнення й функціонування «нормаль-
них» відносин між суб’єктами власності, договір-
них зобов’язань, інтелектуальної власності й інших, 
і охоронною, за допомогою якої відновлюються по-
рушені права й законні інтереси суб’єктів цивіль-
ного права [7, с. 22]. Окреслений підхід знаходить 
утілення в нормах основного акта цивільного за-
конодавства України у вигляді заборон. Зокрема, 
ч. 1 ст. 27 ЦК України визначає нікчемність право-
чину, що обмежує можливість фізичної особи мати 
не заборонені законом цивільні права й обов’язки, 
а ст. 13 ЦК України передбачає, що дії особи, які 
вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, 
а також зловживання правом в інших формах не 
допускається [2]. Практично всі норми охоронного 
виду мають імперативний характер.

Прояви імперативності нормативних положень 
цивільного права знаходять вираження у викорис-
танні позитивних зобов’язань і заборон – первіс-
них прийомів юридичного впливу. Їх використання 
в правовому регулюванні цивільних відносин при-
вносить у цей процес елементи імперативності, 
характеризуючись наділенням одного із суб’єктів 
спеціальними повноваженнями, і забезпечує побу-
дову окремих правовідносин в субординаційному 
порядку [8, с. 13]. Зобов’язання знаходять свій вияв 
у покладенні на учасників регламентованих пра-
вом суспільних відносин суб’єктивних юридичних 
обов’язків активного змісту, тоді як заборони поляга-
ють у покладенні на учасників суспільних відносин, 
які врегульовані правом, суб’єктивних юридичних 
обов’язків пасивного типу, тобто обов’язку утриму-
ватися від визначених форм поведінки [9, с. 31]. Зо-
крема, у якості прикладу використання зобов’язання 
можна навести ч. 1 ст. 1166 ЦК України, відповідно 
до якої майнова шкода, завдана неправомірними рі-
шеннями, діями чи бездіяльністю особистим немай-
новим правам фізичної чи юридичної особи, а також 
шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, 
відшкодовується в повному обсязі особою, яка її за-
вдала [2]. У якості прикладу використання заборон 
виступає ч. 1 ст. 321 ЦК України, відповідно до якої 
право власності є непорушним. Ніхто не може бути 
протиправно позбавлений цього права чи обмеже-
ний у його здійсненні [2].
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У цілому ж у юридичній літературі виокремлю-
ють три види імперативних норм, зокрема проана-
лізовані нами імперативні норми, що встановлюють 
різного роду заборони й обмеження в цивільних пра-
вах, і такі, що покладають обов’язки, які виплива-
ють із протиправної поведінки; імперативні норми, 
спрямовані безпосередньо на захист прав і законних 
інтересів слабшої сторони цивільного правопору-
шення (зокрема, право на захист) [10, с. 7]; імпера-
тивні норми, що є нормами загальної дії, застосуван-
ня яких є обов’язковим для всіх учасників цивільних 
правовідносин незалежно від їх волі. Вони не міс-
тять заборон і не скеровані на захист прав суб’єкта 
цивільного права. Такими нормами є норми-дефі-
ніції, наприклад, ч. 1 ст. 80 ЦК України, відповідно 
до якої юридичною особою є організація, створена 
й зареєстрована у встановленому законом порядку; 
ч. 1 ст. 316 ЦК України, відповідно до якої правом 
власності є право особи на річ (майно), яке вона 
здійснює відповідно до закону за своєю волею, не-
залежно від волі інших осіб [2] тощо. Імператив-
ний характер мають норми-принципи, норми-фікції 
та норми-презумпції.

Поряд із цим у світлі ч. 1 ст. 27 ЦК України не-
обхідно відносити до імперативних також ті норми, 
що встановлюють суб’єктивні цивільні права учас-
ників цивільних правовідносин, виникнення яких 
не може бути скасоване за домовленістю сторін. Тут 
необхідно розуміти, що імперативна цивільно-пра-
вова норма наділяє суб’єкта правом або покладає 
на нього обов’язок безальтернативно, однак чи реа-
лізовувати таке право, чи ні, а також чи виконувати 
такий обов’язок, чи ні, залежить від самого суб’єкта. 
У першому випадку будь-який вибір не тягне нега-
тивних правових наслідків для особи, а в другому 
невиконання обов’язку призводить до виникнен-
ня додаткових прав в управомоченої особи й до-
даткових обов’язків у зобов’язаної. Імперативність 
цивільно-правової норми позначає неможливість 
скасування покладення обов’язку на особу за умо-
ви наявності обставин, визначених нормою, тоді як 
самого зобов’язаного суб’єкта неможливо позбавити 
вибору (виконувати обов’язок чи ні). За імператив-
них норм учасники не можуть попередити настан-
ня наслідку, визначеного такою нормою, шляхом її 
незастосування до відносин між собою, однак мо-
жуть нівелювати такий наслідок за наявності необ-
хідних правових можливостей. Наприклад, учасни-
ки зобов’язання не можуть попередити виникнення 
в порушника зобов’язання обов’язку відшкодуван-
ня шкоди, завданої умисно (ч. 3 ст. 614), однак мо-
жуть припинити такий обов’язок прощенням боргу 
(ст. 605 ЦК України) [2]. У зв’язку із цим механізм 
цивільно-правового регулювання суспільних від-
носин є настільки комплексним, що імперативність 
однієї норми, наприклад, яка встановлює обов’язок 
порушника відшкодувати завдану порушенням шко-
ду, може нівелюватись іншими імперативними чи 
диспозитивними нормами, які, наприклад, передба-
чають припинення зобов’язання прощенням боргу 
чи ставлять виникнення такого обов’язку в залеж-

ність від реалізації потерпілим права на відшкоду-
вання. Це не змінює імперативного характеру норми, 
а лише визначає нейтралізацію її впливу. Норма є ім-
перативною об’єктивно.

В окресленому ключі досить цікавою видається 
думка М.В. Старинського щодо такого феномена 
«нейтралізації норм права», який учений визначає 
як використовувану в нормотворчій діяльності впо-
вноваженими особами сукупність засобів і прийо-
мів, за допомогою яких установлюються перепони 
для досягнення нормою права результату, що запро-
грамований нормотворцем [11, с. 37]. І хоча науко-
вець у якості однієї з ознак нейтралізації визначає її 
здійснення на стадії нормотворчості, наведені нами 
вище ситуації дозволяють стверджувати, що нейтра-
лізація імперативних цивільно-правових норм може 
здійснюватись і на стадії право реалізації, як і мати 
окреслену нами вище форму.

Буквальний (граматичний, словесний підхід) 
до визначення характеру цивільно-правової норми 
базується на аналізі використовуваних у норматив-
но-правових приписах мовних одиницях і фразеоло-
гії, що виявляє категоричність норми або навпаки, її 
здатність бути предметом трансформацій у розумінні 
диспозитивності. Поряд із цим використання лінгвіс-
тичного підходу до визначення характеру цивільно-
правових норм, хоча й здається більш ефективним, 
пов’язується з ризиками неправильної кваліфікації і, 
крім того, не завжди може бути застосоване. Із цього 
приводу Е.О. Євстігнєєв слушно зазначив, що мож-
ливості законодавця з визначення імперативного чи 
диспозитивного характеру норм права в тексті самої 
норми суттєво обмежені, оскільки розробники норм 
не можуть передбачити всіх життєвих обставин, 
у яких такі норми будуть застосовуватися. У резуль-
таті норма, що виглядає як імперативна, в окремих 
випадках може застосовуватися на практиці як дис-
позитивна [12, с. 12].

Диспозитивні й імперативні норми відрізняються 
формулюваннями, що використовуються в закріпле-
них у джерелах цивільного права приписах. У якості 
ознаки диспозитивності норми слугує вказівка в кін-
ці нормативно-правового припису на можливості 
іншого, ніж передбачений нормою права, варіанта 
поведінки, тоді як нормативні приписи імперативно-
го характеру передбачають суворе дотримання пра-
вової моделі, закріпленої в нормі права, і не допус-
кають самостійне моделювання процедури участі 
в правовідношенні [6, с. 75–76]. Зокрема, терміноло-
гічним проявом диспозитивності цивільно-правових 
норм слід вважати використання таких словосполу-
чень, як «…якщо інше не передбачено (встановлено) 
договором або домовленістю сторін», «якщо інший 
(більший) строк не передбачений домовленістю 
сторін (договором)» [13, с. 148]. При цьому за зо-
внішньою формою вираження в нормативно-право-
вих приписах від диспозитивних норм необхідно 
відмежовувати імперативні норми, що втілюються 
в приписах, які містять указівку про можливість за-
кріплення іншого варіанта поведінки в законі чи ін-
шому нормативно-правовому акті [12, с. 76], тобто 
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використовують словосполучення «якщо інше не пе-
редбачено законом» або «якщо інше не передбачено 
цим Кодексом» тощо, що не передбачають здатність 
формування альтернативного правила, а лише вста-
новлюють обмеженість у виборі варіанта поведінки 
з-поміж закріплених у нормах права.

У якості критерію віднесення норми цивільного 
права до диспозитивного типу за формальною озна-
кою необхідно також розглядати закріплення в тек-
сті припису так званого «відкритого переліку», який 
може бути доповнений самими учасниками право-
відносин.

У той же час формальними проявами імператив-
ності цивільно-правових норм, як ми зазначили, є їх 
категоричність у визначенні суб’єктивних цивільних 
прав і обов’язків, а також використання таких тер-
мінів, як «забороняється», «не допускається». При-
кладами таких приписів є ч. 2 ст. 123, ч. 2 ст. 144, 
ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 281, ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 213 ЦК 
України й ін. Крім того, категоричність імператив-
них норм також підкреслюється використанням тер-
міна «нікчемність» у тексті нормативно-правових 
приписів, що можна побачити в ч. 3 ст. 121 ЦК 
України, якою визначається, що відмова учасни-
ка повного товариства від права ознайомлювати-
ся з усією документацією щодо ведення справ то-
вариства чи обмеження цього права є нікчемною; 
у ч. 2 ст. 126 ЦК України, відповідно до якої відмова 
від права вийти з повного товариства є нікчемною; 
в абз. 2 ч. 1 ст. 739 ЦК України, згідно з яким умо-
ва договору, відповідно до якої платник безстроко-
вої ренти не може відмовитися від договору ренти,  
є нікчемною [2] тощо.

Незважаючи на поширення й активне викорис-
тання в якості основного методологічного підходу, 
граматичний метод варто визнати, як його називає 
Е.О. Євстігнєєв, «недостатньо гнучким» унаслідок 
обмеженості засобів нормопроектувальної техніки, 
використовуваних законодавцем [12, с. 12]. У зв’язку 
із цим у якості основного інструмента для визначен-
ня характеру цивільно-правових норм у контексті їх 
поділу за критерієм методу правового регулювання 
необхідно використовувати методи, що дозволяють 
установити сутність норм. Це досягається, зокрема, 
зверненням до сутнісного підходу та структурно-

функціональної методології в рамках позитивного 
підходу до визначення сутності права. Граматичний 
підхід повинен використовуватися в якості додатко-
вого інструмента, чого досить важко досягти в прак-
тиці правозастосування та правореалізації, адже 
його використання дуже часто є більш оператив-
ним, ніж структурно-функціональний аналіз норми. 
Крім того, як правило, на практиці великим значен-
ням наділяється саме нормативно-правовий припис,  
а не норма права.

Підбиваючи підсумок під вищевикладеним, 
необхідно резюмувати, що поділ цивільно-право-
вих норм на диспозитивні й імперативні є резуль-
татом поєднання різних правових засобів у проце-
сі правового регулювання цивільних відносин, що 
є необхідною умовою досягнення мети. Поряд із 
цим наявність такого поділу має серйозні наслідки 
для практики правозастосування та правореаліза-
ції й пов’язується з необхідністю ефективного ви-
користання методологічного інструментарію для 
правильного встановлення характеру відповідного 
нормативного положення. З-поміж двох можливих 
підходів до вирішення поставленої задачі, що визна-
чаються положеннями чинного цивільного законо-
давства України, більш ефективним видається зміс-
товно-сутнісний, оскільки його використання здатне 
визначити природу правової норми за допомогою її 
змістовного наповнення й у ключі структурно-функ-
ціональних зв’язків з іншими нормами, інститутами 
та підгалузями цивільного права, на відміну від гра-
матичного підходу, використання якого може вияви-
тися малоефективним, зокрема у зв’язку з наявніс-
тю нормативних приписів, що за використовуваною 
фразеологією не дають можливості однозначного 
встановлення характеру правової норми.

З урахуванням наведеного прикладну цінність 
становить використання змістовно-сутнісного під-
ходу в якості основного інструмента виявлення ха-
рактеру цивільно-правової норми з використанням 
у якості допоміжного засобу граматичного підходу. 
При цьому положення чинного цивільного законо-
давства України, зокрема ст. 6 ЦК України, перед-
бачає здійснення кваліфікації норми з урахуванням 
презумпції її диспозитивності, яка може бути подо-
лана наявністю в ній ознак імперативності.
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ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC PROCESSING OF PERSONAL DATA

Праця присвячена проблематиці правового регулювання обороту персональних даних під час їх автоматизованої обробки. 
Досліджено реальний стан взаємовідносин користувача веб-ресурсами та оператора, визначені категорії найпоширеніших по-
рушень прав людини при цьому. Проаналізовано зміст та дієвість відповідних міжнародних та національних актів у цій сфері. 
Надані конкретні рекомендації щодо подальшого вдосконалення українського законодавства.

Ключові слова: електронна обробка персональних даних, веб-ресурси.

Работа посвящена проблематике правового регулирования оборота персональных данных при их автоматизированной об-
работке. Исследовано реальное состояние взаимоотношений пользователя веб-ресурсами и оператора, определены категории 
распространенных нарушений прав человека при этом. Проанализировано содержание и действенность соответствующих 
международных и национальных актов в этой сфере. Даны конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
украинского законодательства.

Ключевые слова: электронная обработка персональных данных, веб-ресурсы.

The work is devoted to the problems of legal regulation of the turnover of personal data during their automated processing. The 
real state of the relationship between the user of web resources and the operator was investigated, and categories of widespread human 
rights violations were identified. The content and effectiveness of the relevant international and national acts in this sphere are analyz-
ed. Specific recommendations for further improvement of Ukrainian legislation are given.
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У сучасних умовах розвитку суспільних відно-
син велике значення має зростання обсягу інфор-
маційних відносин. У межах національного, між-
державного та світового обміну даними задіюються 
невичерпні ресурси, які зумовлені останніми досяг-
неннями у сфері інформаційних та телекомунікацій-
них технологій. Це надає досить широкі можливості 
для продукування, споживання та поширення ресур-
сів у глобальному інформаційному просторі. З іншо-
го боку, зростають загрози порушення конкретних 
прав особи, яка є суб’єктом конкретних відомостей, 
ризики неконтрольованого розміщення, незаконного 
ознайомлення та використання інформації. Особли-
во це стосується конфіденційних даних про особу, 
які в доктрині та законодавстві набули визначення як 
персональні дані.

Значно поширилися як можливості обробки, 
так і ризики правопорушень у цій царині внаслідок 
стрімкого розвитку комп’ютерних електронних сис-
тем, зокрема мережі Інтернет. У цьому контексті всі 
країни, що входять до демократичної спільноти і які 
активно використовують інформаційний мережевий 
ресурс, мусять ефективно вирішувати питання нор-
мативного врегулювання інформаційних відносин, 
які постійно виникають на все новому технічному 
та організаційному рівні. Однією з головних про-
блем, що потребує досить серйозної уваги не лише 
науковців, а й законодавця, є серйозність загроз 
основоположним правам людини на приватність 
у площині збору, обробки, поширення особистої ін-
формації за допомогою використання електронних 
систем. Ці питання залишаються актуальними як для 

локальних комп’ютерних мереж, так і для подібної 
діяльності у глобальних мережах. Вони часто мають 
досить резонансні прояви в публічному житті. Адже 
йдеться про втручання через мережу Інтернет у всьо-
му світі як у приватне життя людей, так і в діяль-
ність державних органів і організацій через систему 
несанкціонованого доступу до приватної інформації 
про особу. Так, наприклад, політики в США нама-
гаються отримати від найбільшого пошукача Google 
додаткові гарантії того, що компанія робить макси-
мально можливі кроки для захисту особистої інфор-
мації її користувачів та інших людей. Члени амери-
канського конгресу звернулися до Google із листом 
із проханням уточнити деякі питання, пов’язані із 
захистом персональних даних під час використан-
ня нової технології розумних окулярів Google Glass, 
оскільки використання останніх ускладнює і не дає 
гарантій захисту персональних даних [1, c. 71]. 

Дане питання викликає занепокоєність усіх 
структур, покликаних забезпечувати демократич-
ність, чесність та гуманність обробки персональних 
даних. Так, у документі Європейського Парламен-
ту та Ради – Регламенті (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 
2016 року про захист фізичних осіб стосовно оброб-
ки персональних даних та щодо вільного переміщен-
ня таких даних та скасування Директиви 95/46 / ЄС 
(Загальні положення про захист даних), вказується, 
що стрімкий технологічний розвиток і глобалізація 
призводять до виникнення нових труднощів для за-
хисту персональних даних. Масштаби збирання 
та спільного використання персональних даних сут-
тєво зросли. Технології дозволяють як приватним 
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компаніям, так і публічним органам користуватися 
персональними даними в безпрецедентних масш-
табах із метою реалізації своєї діяльності. Фізичні 
особи дедалі частіше надають доступ до персональ-
ної інформації для громадськості та в глобальному 
масштабі. Технології змінили як економіку, так і сус-
пільне життя і повинні надалі стимулювати вільний 
рух персональних даних у межах Союзу та переда-
вання їх до третіх країн і міжнародних організацій, 
забезпечуючи при цьому високий рівень захисту 
персональних даних. Такі зміни вимагають наявнос-
ті міцних та більш узгоджених засад щодо захисту 
даних у Союзі із запровадженням належного меха-
нізму виконання, беручи до уваги важливість форму-
вання довіри, що дозволить розвиток цифрової еко-
номіки на рівні внутрішнього ринку. Фізичні особи 
повинні мати контроль щодо власних персональних 
даних. Необхідно зміцнити правову та практичну ви-
значеність для фізичних осіб, суб’єктів господарю-
вання й органів публічної влади [2, п. 6-7]. 

Запровадження подібних виважених підходів 
у правовому полі не лише держав-членів Європей-
ського Союзу, а й інших, що прагнуть дотримувати-
ся демократичних критеріїв (у тому числі України), 
безумовно, зможе допомогти створити механізми, 
що забезпечать захист особистих відомостей від 
випадкового чи незаконного доступу, витоку персо-
нальної інформації, її знищення, блокування зміни 
та поширення. Слід також усвідомлювати, що ре-
гулювання відокремленої групи розглянутих сус-
пільних відносин досягається за допомогою цілого 
комплексу різних за юридичною силою правових 
норм. Крім цього, загальне законодавство має бути 
деталізоване та конкретизоване на рівні спеціаль-
них актів, що охоплюють режими здійснення від-
носин у конкретному напрямку. Фактично повинен 
встановитися пріоритет спеціальних правових норм, 
закріплених нормативними правовими актами, які 
покликані забезпечити оборот окремих видів інфор-
мації обмеженого доступу перед загальними нормами  
[3, c. 232]. Відтак суспільні відносини, пов’язані 
з обігом персональних даних, як одна із груп інфор-
маційних правовідносин мають отримати не тільки 
детальне правове опосередкування кожного етапу 
обробки з урахуванням особливостей предмету – ін-
формації з обмеженим доступом, що призначена для 
ідентифікації фізичних осіб (персональні дані), але 
ще й бути врегульованими з урахуванням специфіки 
такої обробки засобами комп’ютерних технологій.

Проблематика стосовно викликів, які з’являються 
під час автоматизованої обробки персональних даних 
та правового врегулювання інформаційних відно-
син, розглядалася в юридичній літературі. Зокрема, 
можемо згадати праці таких науковців, як: В. Бриж-
ко, О. Солодка, А. Чернобай, В. Козак, С. Воррен, 
М. Рижков, В. Цимбалюк, І. Вельдер, Є. Макаренко 
Р. Валєєв, А. Пазюк, А. Тунік, Р. Гавісон, І. Гостєв. 
та ін. У той же час питання потребує додатково-
го дослідження. Це зумовлено тим, що невпинний 
розвиток комп’ютерних технологій вимагає повсяк-
часного адекватного реагування на новітні загрози 

приватності особи, передовсім у сфері несанкціо-
нованого доступу та неправомірного використання 
її персональних даних. У цьому контексті має бути 
детальніше вивчений міжнародний нормотворчий 
та правозастосовний досвід, що дозволить констру-
ювати національне законодавство у правильному 
напрямку. Отже, метою цієї статті є науковий аналіз 
та узагальнення змісту сучасних моделей гаранту-
вання інформаційної безпеки на українському на-
ціональному та міжнародному рівнях. На цій осно-
ві та з урахуванням європейського досвіду будуть 
визначені проблемні питання щодо обробки даних 
в електронних системах, включаючи мережу Інтер-
нет, та шляхи їхнього вирішення в українському пра-
вовому полі. 

Відмінність сучасного етапу розвитку комуніка-
ційної діяльності від попереднього полягає в тому, 
що за останні десятиріччя створено комунікацій-
ний канал, який є принципово новим матеріаль-
но-технічним засобом її здійснення. Цей простір 
комп’ютерних комунікацій (кіберпростір, або вірту-
альна реальність) – це простір взаємодії, утворений 
глобальною мережею комп’ютерів, із яких склада-
ється Інтернет [4, с. 6–7]. Він передає повідомлення 
у фізичному просторі та астрономічному часі з не-
баченою швидкістю та легкістю, що дає змогу зна-
чно інтенсифікувати процес руху даних у суспіль-
стві в національному та міжнародному масштабах. 
У цьому аспекті кіберпростір є засобом розширення 
можливостей інформаційного простору, ефективне 
використання якого стає сучасною парадигмою сус-
пільного розвитку [5, c. 26]. 

З огляду на об’єктивне існування глобального ін-
формаційного простору зусилля науковців, законо-
давців та правозастосовних інституцій мають бути 
спрямовані на забезпечення ефективного та право-
мірного доступу до інформаційних ресурсів. Такий 
доступ, будучи спрямований на задоволення осо-
бистих потреб шляхом організації інформаційної 
взаємодії суб’єктів, все ж мусить знаходитися в тих 
межах, які дозволяють захистити інформацію кон-
фіденційного характеру про людину від небажано-
го втручання. Для цього розробляються та засто-
совуються правові акти, що регулюють механізми 
забезпечення прав людини на охорону своїх приват-
но-правових інтересів (зокрема, персональних да-
них) з урахуванням дотримання балансу між ними 
та публічними суспільними інтересами щодо віль-
ного отримання, розповсюдження і використання 
інформації як однієї з визначальних умов демокра-
тичного розвитку. Саме такі виважені та збалансо-
вані юридичні інструменти сприяють належному 
унормуванню взаємовідносин конкретної людини 
з публічною владою. У сенсі врегулювання вза-
ємин стосовно обороту конфіденційної інформації 
Радою Європи була прийнята Конвенція про захист 
осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персо-
нальних даних 28 січня 1981 року (ратифікована 
Україною у 2010 році). Цей документ має на меті 
запровадити однакові та обов’язкові правила пове-
дінки країн шляхом визначення основних вимог до 
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обробки та передачі особистих відомостей про лю-
дину у всесвітньому електронному просторі. 

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматич-
ною обробкою персональних даних визначає перелік 
певних вимог, яким мають відповідати дані, аби їх 
можна було кваліфікувати як персональні. Це, пере-
довсім, будь-яка інформація, що відноситься до осо-
би, яка ідентифікована або може бути ідентифікова-
ною на основі цих відомостей. Основна увага щодо 
визначеності критеріїв прямої або непрямої іденти-
фікації (тобто потенціалу інформації, яка дозволяє 
ідентифікувати особу) має приділятися їх здатності 
охопити велику кількість даних, які мають пряме чи 
непряме відношення до конкретної людини. Відтак 
дані можуть бути «особистими», навіть якщо вони 
дозволяють ідентифікувати особу лише в поєднанні 
з іншими (допоміжними) даними. Персональні дані 
повинні збиратися справедливо і законно, що озна-
чає наявність правових підстав для збору та сумлін-
ність цієї діяльності. Відомості не мають викорис-
товуватися для цілей, не сумісних із тими, для яких 
були зібрані, вони повинні збиратися відповідно до 
легітимної мети, бути повними, але не надмірними 
з точки зору тих цілей, для яких вони накопичують-
ся, і зберігатися не довше, ніж цього вимагає мета їх 
використання (ст. 5 Конвенції). 

На практиці спостерігаємо: як значна кількість 
персональних даних обробляється володільцями з ви-
користанням управляючих елементів веб-ресурсів 
у мережі Інтернет у межах процесів заповнення від-
відувачами анкет; реєстрацію та отримання логіна 
та пароля; реєстрацію з використанням обліково-
го запису соціальної мережі; надання електронної 
адреси відвідувача для зворотного зв’язку. При цьо-
му можуть оброблятися персональні дані надзвичай-
но широкого діапазону: від анкетних персональних 
даних, які одночасно є відомостями про особу, яка 
ідентифікована, до відомостей, які можуть стосува-
тися особи опосередковано або які можуть викорис-
товуватися у процесі ідентифікації особи: відомос-
тей про оплату послуг із використанням платіжних 
карт, логіни та паролі, записи в соціальній мережі, 
номери телефонів, електронні адреси тощо [6, c. 79]. 

На збір інформації про користувача послугами 
Інтернету впливає і техніко-організаційний аспект. 
Наприклад, суб’єкт господарювання, що працює як 
Інтернет-магазин MD, може продати безліч товарів 
та послуг (наприклад, харчові продукти, квитки на 
проїзд та інше). Якщо в покупця є контакт із MD та-
кож стосовно цих та інших товарів і послуг, MD буде 
в кінцевому підсумку мати інформацію про особисті 
вподобання покупця чи веб-переглядача. Одночасно 
одноразові операції з продажу або «відвідування ма-
газину», ймовірно, включатимуть реєстрацію дещо 
меншої кількості даних про покупця чи браузера, 
ніж у випадку із частими або регулярними операці-
ями за певною формою підписки на послуги. Також 
слід ураховувати, що кількість даних браузера, заре-
єстрованих MD, залежить, зокрема, від того, в якій 
мірі сервер використовує механізми автоматичного 
реєстрації таких, скажімо, даних, як «cookie». Отри-

мані в такий спосіб дані в поєднанні з іншими, на-
явними в компанії, дають змогу дійти висновку щодо 
інших даних, таких як: – країна, в якій мешкає Ін-
тернет-користувач; – домен Інтернету, до якого він 
належить; – сфера діяльності компанії, в якій пра-
цює Інтернет-користувач; – обіг та розмір компанії- 
роботодавця; – функція та посада користувача в ком-
панії; – постачальник доступу до Інтернету; – типо-
логія веб-сайтів, що відвідуються сьогодні [7, c. 23]. 
Таким чином, на даний час взагалі неможливо від-
відати Інтернет-сервер без автоматичного виявлен-
ня програмного забезпечення браузера через певні 
дані на сервері. Ці дані, як правило, є ідентифікаці-
єю мережі (ім’я вузла та IP адреса) машини браузе-
ра, URL-адреси останньої сторінки, яку відвідував 
браузер раніше, що надходять на поточний сервер, 
і будь-яких файлів cookie, які зберігаються в браузері 
комп’ютера. 

Отже, як бачимо, реєстрація та / або подальша об-
робка даних покупця та браузера в електронних ме-
режевих системах може зазіхати на безліч інтересів 
суб’єктів даних. Найбільший важливі з них – приват-
ність, автономія та цілісність. Кожне із цих понять 
є неоднозначним і часто використовується в різних 
тлумаченнях. У сучасних цілях поняття конфіден-
ційності означає стан обмеженої доступності, що 
складається з трьох елементів: секретність – «тією 
мірою, якою ми відомі іншим»; самотність – «тією 
мірою, якою інші мають фізичний доступ до нас»; 
і анонімність – «тією мірою, до якої ми ставимось 
до уваги інших [8, p. 428–436]. Приватність тут не 
обмежена, щоб застосовувати лише ті аспекти жит-
тя людей, які вважається чутливим або інтимним. 
Концепція автономії означає самовизначення; тобто 
здатність людини жити його / її життям відповідно 
до його / її власних побажань (включаючи, звичай-
но, можливість використання товарів як він / вона 
вважає за потрібне). Тож самовизначення людини 
на інформаційну лінію має головне значення. Багато 
вчених визначають конфіденційність у плані здат-
ності людини контролювати потік інформації про 
себе іншим; у цьому звіті таке інформаційне само-
визначення розглядається як передумова і результат 
конфіденційності (тобто обмежена доступність). 
Що стосується поняття цілісності, то воно викорис-
товується тут, щоб позначити «стан людини ціліс-
ним», це гармонійна функціональність, заснована на 
повазі інших осіб [9, с. 42]. 

У контексті використання електронних систем 
конфіденційність покупця та веб-переглядача буде 
зменшена. Автономія даних у випадку простої реє-
страції також зменшується, оскільки реєстрація від-
бувається без згоди особи чи навіть знання про це, 
або у зв’язку з тим, що реєстрація змушує їх вести 
себе уздовж ліній, визначених, у першу чергу, елек-
тронною системою. Це часто має негативний вплив, 
оскільки реєстрація або подальше використання 
даних не відповідає очікуванням про те, що є ро-
зумним. Наприклад, багато людей, ймовірно, роз-
глядають приховану обробку даних про них іншими 
як цілісність-зловживання [10, с. 8]. Отже, дизайн 



95

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 
та функціонування електронних систем можуть за-
чіпати закони захисту даних під час їх обробки. Тож 
коли людина отримає відомості про те, що певні ві-
домості, які стосуються її, були зареєстрованими, 
вона повинна хоча б неявно із цим погодитися. Та-
ким чином, якщо сервер MD працює автоматично 
за допомогою механізму створення та встановлення 
файлів cookie під час першого доступу до сервера 
та файли cookie містять особисті дані, механізм зна-
ходитиметься поза межами закону. При цьому, коли 
процесор або контролер обробляє дані покупця за 
параметрами, що принципово відрізняються від па-
раметрів, про які покупець був спершу сповіщений 
і на які погодився (неявним або явним чином), об-
робка буде незаконною, якщо згода не буде надана 
заново. Неправомірною вважатиметься і обробка без 
повідомлення суб’єктів персональних даних про ме-
ханізми автоматизованого збору відомостей, відвід-
ування сайтів та поведінку відвідувачів в Інтернет, 
про законні підстави для обробки персональних да-
них тощо [11, с. 67].

В українському законодавстві питанням правово-
го забезпечення електронної обробки персональних 
даних присвячено окремі норми в загальних актах. 
Так, у ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» 
регламентовані питання захисту інформації про 
споживача. Зокрема, вказується, що призначені для 
оприлюднення телефонні довідники, в тому числі 
електронні версії та бази даних інформаційно-до-
відкових служб, можуть містити інформацію про 
прізвище, ім’я, по батькові, найменування, адресу 
та номер телефону абонента в разі, якщо в договорі 
про надання телекомунікаційних послуг міститься 
згода споживача на опублікування такої інформа-
ції. Під час автоматизованої обробки інформації 
про абонентів оператор телекомунікацій забезпечує 
її захист відповідно до закону. Споживач має право 
на безоплатне вилучення відомостей про нього по-
вністю або частково з електронних версій баз даних 
інформаційно-довідкових служб. Інформація про 
споживача та про телекомунікаційні послуги, що він 
отримав, може надаватись у випадках і в порядку, 
визначених законом. В інших випадках зазначена 
інформація може поширюватися лише за наявності 
письмової згоди споживача. Також чотири невеликі 
рядки стосуються даної тематики в Угоді про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом, де 
у ст. 15 («Захист персональних даних») сказано таке: 
«Сторони домовились співробітничати з метою за-
безпечення належного рівня захисту персональних 
даних відповідно до найвищих європейських та між-
народних стандартів, зокрема відповідних докумен-
тів Ради Європи. Співробітництво у сфері захисту 
персональних даних може включати, inter alia, обмін 
інформацією та експертами» [12]. Навряд чи вказані 
норми навіть із великим ступенем припущення мож-
на кваліфікувати як регулятивні документи стосовно 
обробки та захисту персональних даних в електро-
нних системах та мережах.

Як бачимо, національне законодавство взагалі 
не переймається питаннями регулятивного та охо-

ронно-правового опосередкування відносин у до-
сліджуваній царині, покладаючись на Бога. Між тим 
усе частіше спостерігаються такі типові порушення 
законодавства з питань захисту персональних даних 
під час обробки персональних даних із використан-
ням веб-ресурсів, як неповідомлення на час збору 
персональних даних суб’єкта персональних даних 
про володільця персональних даних (найменуван-
ня юридичної особи-володільця та її адресу), склад 
та зміст зібраних персональних даних, права, мету 
збору персональних даних та осіб, яким переда-
ються його персональні дані; очевидна надмірність 
змісту персональних даних по відношенню до визна-
ченої мети їхньої обробки; процедури обробки пер-
сональних даних визначені на сайті, але не визначені 
розпорядчими документами володільця, як це перед-
бачено законодавством. За результатами проведе-
ного в Україні дослідження встановлено, що понад 
75% веб-сайтів національного сегменту Інтернет, за 
явних ознак обробки персональних даних, не нада-
ють користувачам жодних відомостей про наймену-
вання володільця персональних даних. Це свідчить 
про те, що відвідувачі сайтів не мають можливостей 
на захист свої персональних даних [6, c. 79].

Позаяк ми змушені констатувати практичну без-
діяльність національної правової системи з питання 
впорядкування діяльності володільців та розпоряд-
ників (операторів) персональних даних в електро-
нних мережах. Вважаємо за доцільне звернути при-
скіпливу увагу до міжнародних актів у цій сфері. До 
прикладу, механізми обробки та захисту персональ-
них даних у мережі Інтернет детально визначені в Ре-
комендаціях № (99) Комітету Міністрів Ради Європи 
щодо захисту недоторканності приватного життя 
в Інтернеті, які, хоча і мають рекомендаційний харак-
тер, проте можуть враховуватись під час визначен-
ня загальних процедур діяльності з персональними 
даними в мережі Інтернет державами-членами Ради 
Європи (зокрема Україною). Вказаний документ 
встановлює керівні принципи щодо правил поведін-
ки в мережі Інтернет користувачів та постачальників 
послуг Інтернету. Вони були детально проаналізова-
ні в одній із наших попередніх праць [13]. Нагадаємо 
лише, що серед рекомендацій користувачам слід ви-
ділити такі, як необхідність використовувати всі до-
ступні засоби для захисту даних та ліній зв’язку, як, 
наприклад, легально доступні засоби шифрування 
для конфіденційності електронної пошти, коди до-
ступу до власного персонального комп’ютера. Також 
необхідно повідомляти постачальникові послуг Ін-
тернету тільки ті дані, які необхідні для виконання 
певних дій, про які суб’єкт заздалегідь поінформо-
ваний. Особлива обережність необхідна під час ви-
користання кредитних карток і номерів рахунків, які 
в Iнтернеті можуть легко стати об’єктом зловживань. 
Вказується, що анонімний доступ, хоча він і не може 
бути повним, в Інтернеті є найкращим захистом при-
ватного життя. Для постачальників послуг Інтернету 
рекомендації передбачають необхідність викорис-
тання конкретних процедур і доступних технологій, 
переважно сертифікованих, для забезпечення недо-
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торканності приватного життя людини (навіть якщо 
вони не користувачі мережі Інтернет), особливо 
шляхом забезпечення цілісності і конфіденційнос-
ті даних поряд із забезпеченням фізичної і логічної 
безпеки мережі і послуг, наданих у мережі.

Із проведеного дослідження можемо зробити 
окремі висновки. Важливою проблемою регулюван-
ня Інтернету в Україні є відсутність системного під-
ходу держави до питання «цифрових прав» (визна-
чення, комплексні механізми, процедури і правила). 
Питання доступу до мережі Інтернет, її використан-
ня, а тим паче обмеження (блокування і фільтрація) 
описуються уривками норм, що містяться в різних 
законодавчих актах. Існує очевидна потреба в на-
працюванні механізмів обробки персональних да-
них із використанням веб-ресурсів. Це стосується, 
зокрема, встановлення процедури повідомлення 
відвідувачів сайтів про їх права, про склад та зміст 
персональних даних, що збираються, про мету збору 
персональних даних та про осіб, яким передаються 
їхні персональні дані. 

Діяльність особи в мережі Інтернет у контексті 
захисту персональних даних повинна бути вдоскона-
лена як у розрізі дотримання прав суб’єктів, персо-
нальні дані яких обробляються в мережі Інтернет, так 
і щодо виконання володільцями та розпорядниками 
вимог законодавства у сфері захисту персональних 

даних. Серйозним недоліком є те, що в українській 
правовій системі правила, які стосуються обробки 
персональних даних, у тому числі в електронному 
форматі, так і залишаються порожніми деклараці-
ями, які не мають дієвого характеру. До прикладу, 
вимога закону про те, що забезпечення захисту пер-
сональних даних від незаконного доступу, обробки 
(втрати, випадкового знищення) в базах даних по-
кладається на їх володільця, жодним чином не забез-
печена нормативним інструментарієм її практичної 
реалізації, тож вона не наповнена реальним змістом. 
Також, попри чіткі вимоги закону з приводу того, 
що суб’єкт персональних даних має повідомлятися 
про володільця персональних даних, склад та зміст 
зібраних персональних даних, прав такого суб’єкта, 
мету збирання персональних даних та осіб, яким 
передаються його персональні дані, стандартними 
є ситуації, коли суб’єкти персональних даних, які 
обробляються з використанням веб-ресурсів, не зна-
ють, хто відвідав їхній ресурс. Під час комп’ютерної 
обробки даних важливо, щоб зберігання інформації 
про приватне життя особи відбувалося впродовж 
лише необхідного строку, особливий характер таких 
відомостей вимагає, щоб після вирішення завдань, 
у зв’язку з якими вона збиралася, ця інформація була 
знищена і не могла бути використана в інших цілях 
усупереч інтересам відповідної особи.
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У статті розглядаються передумови формування ідеї (концепції) особистих немайнових прав інтелектуальної власності 
(моральних прав). З’ясовано концептуальні підходи дослідників-вчених до питання ідеї особистих немайнових прав інтелек-
туальної власності. Автором, з урахуванням різноманітності поглядів на правову природу особистих немайнових прав інте-
лектуальної власності, виокремлено характерні риси особистих немайнових прав інтелектуальної власності в історичному 
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В статье рассматриваются предпосылки формирования идеи (концепции) личных неимущественных прав интеллектуаль-
ной собственности (моральных прав). Выяснены концептуальные подходы исследователей ученых к вопросу идеи личных 
неимущественных прав интеллектуальной собственности. Автором, с учетом разнообразия взглядов на правовую природу 
личных неимущественных прав интеллектуальной собственности, выделены характерные черты личных неимущественных 
прав интеллектуальной собственности в историческом разрезе их доминирования.
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The article deals with the preconditions for the formation of the idea (concept) of personal non-property rights of intellectual prop-
erty (moral rights). The conceptual approaches of researchers-scientists to the issue of the idea of personal non-proprietary intellectual 
property rights are revealed. The author, taking into account the diversity of views on the legal nature of personal non-property rights 
of intellectual property, outlines the characteristic features of personal non-proprietary intellectual property rights in the historical 
context of their domination.
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Концепція особистих немайнових прав інтелек-
туальної власності в процесі свого розвитку і станов-
лення зміцнювала свої позиції через характерні осо-
бливості, які аргументовані проведеними науковими 
дослідженнями. Тому вже на сучасному етапі вона 
була визнана та закріплена законодавцем.

Основою для сучасного розуміння особистих 
немайнових прав інтелектуальної власності стали 
«особисті права». У сучасній науці цивільного пра-
ва «особисте право» вживається в різних значеннях. 
Найчастіше особисті права протиставляють майно-
вим правам. У таких випадках особисті права на-
бувають значення немайнових прав. Саме в цьому 
контексті йдеться про особисті немайнові та майнові 
права інтелектуальної власності. Іноді особисті або 
зобов’язальні права протиставляють речовим пра-
вам. У цьому значенні особисті права слід розуміти 
як синонім майнових зобов’язальних прав.

Французький цивіліст Г. Дернбург (Dernburg) 
вбачав сутність особистих прав в охороні соціаль-
ного становища власної особистості. Для Ф. Регель-
сбергера (Regelsberger) особисті права дуже тісно 
пов’язані з індивідуальністю їх носія і утворюють 
сферу особистого життя, яка охороняється правом. 
Й. Колер (Kohler) визначає особисте право як пра-
во на охорону особи в її непорушному прагненні 
до буття та розвитку, право на визнання людини 
повноцінною, етичною та духовною особистістю. 
Шульц-Шеффер (Schulr-Schaeffer) називає особис-
тими правами права, що охороняють особистість 

в її фізичному бутті та в задоволенні її загальних по-
треб, що виникають з існування особистості, оскіль-
ки правопорядок визнає ці потреби такими, що ма-
ють охоронятися. Де-Бур (De Boor) під особистими 
правами розумів права, що охороняють особистість 
від втручання третіх осіб. На думку П. Ельцбахера 
(Eltcbacher), Лобе (Lobe), особисті права – це права 
на блага, що не можуть бути відчужені [1, c. 90–92].

У французькій літературі згадані вище особисті 
права трактуються як «право на індивідуальність», 
«права, що охороняють особистість людини», «пра-
ва, що забезпечують самій особистості умови іс-
нування та розвитку в соціальному середовищі», 
«права, які охороняють особистість в собі в її різно-
манітних проявах», «права, що охороняють від пося-
гань ті переживання, які невідчужувані від мораль-
ної особистості» [1, c. 96].

Вся сукупність ідей і думок, відображених у лі-
тературі ХVIII–XIX ст.ст. проаналізована К.А. Флей-
шиц, яка, підбиваючи підсумки визначень особистих 
прав, запропонованих німецькими і французькими 
вченими, зазначала, що, незважаючи на їх числен-
ність, по суті вони зводяться до одного: особисті 
права покликані охороняти прояви індивідуаль-
них рис, властивостей і схильностей людини, по-
кликані охороняти особистість в її індивідуальних 
особливостях, в тому, що вирізняє її від інших, що 
робить індивіда особистістю. Також в термін «осо-
бисті права» включаються права, що безпосеред-
ньо виражають і охороняють інтереси особистості 
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як носія індивідуальних рис, здібностей, прагнень  
[2, c. 98], забезпечують особистості визнання її мо-
ральної цінності.

Особливості особистих прав проявляються та-
кож у дослідженнях учених радянського періоду, 
які через політичну ситуацію не мали змоги загли-
блюватися у їх вивчення. Термін «особисті права» 
у зв’язку з тим, що влада СРСР дуже прискіпливо 
ставилася до цього словосполучення, а його вико-
ристання визнавалося проявом буржуазного права, 
рідко використовувався радянськими вченими і тому 
у значенні згаданого терміну писали про права на 
немайнові блага. Особливості правової природи за-
значеної категорії прав характеризували як невідчу-
жувані від людської особистості, що задовольняють 
різноманітні культурні потреби, індивідуалізують 
радянського громадянина і охороняють немайнові 
інтереси, що випливають з участі громадян у сус-
пільній праці [3, c. 4, 15], суб’єктивні невідчужувані 
цивільні права, об’єктом яких є особисті нематері-
альні блага, пов’язані з особою або результатами 
її особистої творчої праці, не мають економічної 
цінності і застосування до них вартісних критеріїв 
і оцінок не можливо [4, c. 201–202, 208–209], тісно 
пов’язані з особою носія, невіддільні від неї [5, c. 65], 
здатні індивідуалізувати громадянина або організа-
цію як носія майнових прав, певним чином характе-
ризують особистість, невіддільні від неї і не можуть 
бути відчужені на користь іншої особи [6, c. 60–61], 
характеризують соціально-правове становище осо-
бистості в суспільстві, що є найважливішим елемен-
том її статусу, мають духовний зміст, специфічний 
об’єкт – нематеріальні (духовні) блага [7, c. 20]. 

Продовжуючи дослідження концепції особистих 
немайнових прав інтелектуальної власності через 
призму особистих прав, слід зазначити, що у сучас-
ній юридичній науці наведено аргументи на користь 
вже виявлених особливостей особистих прав, а та-
кож встановлено їх додаткові особливості. Зокрема 
зазначається, що цінність особистих прав в тому, що 
вони є відносно самостійними, а гарантії їх реально-
го здійснення визначають статус людини в суспіль-
стві. Під поняттям «особистого немайнового права 
фізичних осіб» слід розуміти суб’єктивне цивільне 
право, яке за своїм змістом є тісно та нерозривно 
пов’язане із особою носієм, не має економічної при-
роди походження та економічного змісту, а також 
спрямоване на задоволення фізичних (біологічних), 
духовних, моральних, культурних, соціальних чи 
інших нематеріальних потреб (інтересу) і об’єктом 
якого є особисте немайнове благо, а у визначе-
них законом випадках й інше нематеріальне благо 
[8, c. 131]. До особливостей особистих немайнових 
прав відносять їх нематеріальний характер, спрямо-
ваність на виявлення та розвиток індивідуальнос-
ті, особливий об’єкт особистих прав. Деякі автори 
стверджують, що особисті немайнові права не мож-
на точно оцінити, для них не характерна оплатність, 
їх здійснення не супроводжується майновими вимо-
гами, а також неприпустимим є звернення стягнення 
на об’єкт цих прав.

Узагальнюючи викладені вище погляди вчених 
щодо загальних особливостей особистих немай-
нових прав, можна дійти висновку, що вони стали 
основою для розвитку концепції особистих немай-
нових прав інтелектуальної власності та продовжу-
ють впливати на її законодавче закріплення.

Визнання за автором особистих немайнових прав 
вважалося правильним способом закріплення тво-
ру за автором та захисту його моральних інтересів, 
у зв’язку з чим необхідність існування моральних 
прав автора аргументувалась по-різному.

На думку Йоганна-Каспара Блюнчлі, твір як про-
дукт духу належить насамперед самому автору, який 
створив його не як матеріальну річ, а як продовжен-
ня своєї особистості. Між автором і його твором іс-
нує природний зв’язок, і цей зв’язок має природне 
право на те, щоб його усі шанували [9, c. 6]. Подібні 
погляди мав і В. Безелер, котрий стверджував, що 
авторське право як право особистості може проти-
ставлятись кожному. Ф. Ортольф зазначав, що автор-
ське право становить природний прояв особистості 
людини, подібний до батьківської влади над дітьми, 
і випливає з природної свободи. Створення духовно-
го твору є також і юридичним актом, який має право 
на визнання і його захист з боку держави. Під «осо-
бистим» юрист Ф. Ортольф розумів ставлення авто-
ра до його духовного твору. На думку Гарейса, який 
також є захисником особистого авторського права, 
суб’єкт має право вимагати визнання його індивіду-
альності з боку всіх оточуючих. На погляд Отто фон 
Гірке (Gierke), особисті права – це частина особистої 
сфери, над якою панує творець. Автор вважає автор-
ське право особистим правом, предметом якого є ду-
ховний твір – складник особистої сфери. Панування 
автора над його духовною продукцією може транс-
формуватися в різноманітні особливі правомочності, 
які ніколи не стануть майновими правами. Він визна-
чав авторське право як виняткове панування особи 
над частиною себе самого, що є об’єктом правового 
регулювання та охороняється від втручань в цю сфе-
ру сторонніх осіб. І. Кант вважав, що авторське пра-
во є правом утвердження особистості в суспільстві. 
Такої ж точки зору дотримувалися Йоганн-Каспар 
Блюнчлі, В. Базелер, Гарайс, Т.О. Данцев та інші ні-
мецькі цивілісти [1, c. 90–91, 95–96].

В історії становлення вчення про особисті (мо-
ральні) права автора твору їх спочатку характеризу-
вали як такі, що виражають і охороняють інтереси 
особистості автора. Надалі особисті права автора 
характеризували як права, покликані охороняти ін-
телектуальну, творчу особистість автора, а також 
гарантувати високе благо свободи індивідуальної 
творчості.

Зазначені погляди цивілістів щодо немайнового 
змісту прав автора історично породили новий на-
прям науки, що має своїх послідовників і в сучасній 
юриспруденції. Прихильники цього напряму обґрун-
товували особисті немайнові права автора наявністю 
особистого немайнового, духовного інтересу автора, 
зв’язком твору з особистістю автора, їх природним 
характером, відображенням у цих правах особистос-
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ті, індивідуальності автора, пануванням автора над 
собою тощо.

У пізніх дослідженнях правової природи особис-
тих немайнових прав автора твору вчені розглядали 
в них такі особливості, як невідчужуваність і без-
строковість, що охоплюють виняткове право пер-
шого опублікування і перевидання твору [1, c. 331], 
відсутність безпосереднього економічного змісту, 
невідчужуваність від особистості автора, неможли-
вість відмови від них або їх передачі кому-небудь, 
відсутність майнового інтересу [10, c. 26–27], влас-
тивий їм абсолютний характер, незалежність від 
використання твору в суспільстві, а також поступки 
автором права розпорядження цими правами іншим 
особам [99, c. 63–65], відсутність майнового зміс-
ту і неможливість визначення їх майнової вартос-
ті, невіддільність від особистості автора, немож-
ливість їх передачі або відмови від них, оскільки 
вони охороняють його творчий інтерес, пов’язаний 
з громадською оцінкою твору, а також його особу 
[11, c. 4, 15], їх суто особистий характер, неможли-
вість отримання економічної вигоди від твору, хоча 
вони можуть мати для автора велике економічне 
значення [12, c. 62], забезпечують захист імені ав-

тора, його літературної і художньої репутації, охо-
рону творчих інтересів автора, що пов’язані з його 
особою та не мають економічної цінності і не під-
лягають грошовій оцінці [13, c. 25]. Деякі автори 
згадують також про особисті немайнові права юри-
дичних осіб [14, c. 44].

У новітніх дослідженнях з авторського права до-
слідники в основному висловлюють солідарність, 
вказуючи на такі особливості особистих немайно-
вих прав автора твору, як їх абсолютний характер, 
невідчужуваність і неможливість передачі, безстро-
ковість, протиставлення їх економічним, майновим 
правам [15; 16; 8; 140]. Водночас зазначають і певні 
винятки з перерахованих особливостей особистих 
немайнових прав автора, зокрема, невідчужуваності, 
неможливості передачі, безстроковості.

Таке різноманіття теоретичних поглядів, що були 
покладені в основу концепції особистих немайно-
вих прав інтелектуальної власності, дозволило зако-
нодавцям різних країн світу виробити і відтворити 
низку необхідних з точки зору позитивного права 
особливостей особистих немайнових прав інтелек-
туальної власності в положеннях відповідних норма-
тивних актів.
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ОСОБИСТІ СЕРВІТУТИ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

PERSONAL SERVITUDES IN ANCIENT ROME

У статті розглядається правове регулювання особистих сервітутів у Стародавньому Римі. На підставі римських правових 
джерел, наукових праць дослідників римського права та романістів визначено види особистих сервітутів, їх ознаки, з’ясовано 
принципову різницю між ними. Встановлені способи набуття та припинення особистих сервітутів.

Ключові слова: сервітут, особисті сервітути, права на чужі речі, речове право, римське право.

В статье рассматривается правовое регулирование личных сервитутов в Древнем Риме. На основании римских правовых 
источников, научных трудов исследователей римского права и романистов определены виды личных сервитутов, их черты, 
выяснена принципиальная разница между ними. Установлены способы приобретения и прекращения личных сервитутов.

Ключевые слова: сервитут, личные сервитуты, права на чужие вещи, вещное право, римское право.

The article deals with the legal regulation of personal servitudes in ancient Rome. On the basis of Roman legal sources and 
scientific works of researchers of Roman law, certain types of personal servitudes, their characteristics and fundamental difference are 
found out. The ways of acquisition and termination of personal servitudes are defined.

Key words: servitude, personal servitudes, special property, property law, Roman law.

З часу, коли приватна власність отримала ви-
знання Конституцією України та закріплення Ци-
вільним та Земельним кодексами, минуло кілька 
десятків років, але й досі в українському цивіль-
ному законодавстві не створена розвинута систе-
ма обмежених речових прав, особливе місце серед 
яких займають сервітути. Так, у Цивільному кодексі 
України сервітутам присвячена глава 32 (17 статей), 
а особисті сервітути як окремий інститут взагалі 
не розглядається. Водночас вироблена римськими 
юристами система сервітутів (речових і особистих) 
із характерними для них ознаками використовується 
в більшості європейських країн. Тому, враховуючи 
євроінтеграційні прагнення України, доцільно до-
слідити особисті сервітути, детально регламентовані 
римською класичною юриспруденцією.

Теоретичною основою дослідження стали праці 
О. Підопригори, Є. Харитонова, Г. Ковалик, І. Афа-
насьєва, О. Бабаєва, В. Дождєва, І. Гороновича, 
В. Савельєва, Д. Гримм, Ч. Санфіліппо, Дж. Франчо-
зи та римські правові джерела.

Метою статті є з’ясування правового регулюван-
ня особистих сервітутів за римським правом. 

У Стародавньому Римі сервітути посідали важли-
ве місце серед майнових прав на чужі речі. Перші 
згадки правового регулювання сервітутів містили-
ся ще в Законах ХІІ таблиць. На думку професора 
О. Підопригори, ці права на чужу річ виникли з від-
носин землекористування у ті далекі часи, коли була 
общинна власність на землю [1, c. 221]. Поступово 
розвиваючись, вони утворили особливі групи повно-
важень різного змісту, таким чином сформувавши 
певні види. Одним із таких видів були особисті (пер-
сональні) сервітути. Цей вид сервітутів утворився, 

коли завдяки їхній зручності та ефективності як за-
собу задоволення майнових потреб однієї особи ко-
штом майна іншої вони вийшли за межі землекорис-
тування та поширились на інші речі.

Усі сервітути поділяються, як зазначає римський 
юрист Марциан, на особисті та речові (D. 8.1.1.) [2]. 
Такого поділу сервітутів дотримується більшість ро-
маністів та сучасних дослідників римського права. 
Іншої думки В. Савельєв, зазначаючи, що в римсько-
му класичному праві узуфрукт взагалі не належав до 
сервітутів, а поділу сервітутів на особисті та речові 
не було. Класифікація сервітутів як особистих та ре-
чових була введена юстиніанівськими юристами під 
час складання Інституцій та Дигест [3, с. 93] шля-
хом внесення змін у класичні тексти, але це було 
непритаманне римському класичному праву, вважає 
Ч. Санфіліппо [4, с. 258].

За своїм призначенням особисті сервітути мали 
лише віддалену схожість із речовими (земельними, 
предіальними, реальними). Особисті сервітути від-
різнялися від речових тим, що, по-перше, вони були 
пов’язані з певною особою (фізичною, а також юри-
дичною), а речові належали власнику земельної ді-
лянки; по-друге, речові сервітути уповноважували 
лише на обмежене користування чужою річчю, а 
зміст особистих сервітутів передбачав більш широке 
використання; по-третє, речові сервітути були розра-
ховані на постійне існування, а особисті мали тимча-
совий характер, тобто обмежувалися певними стро-
ками, зазвичай припинялися зі смертю особи або 
встановлювалися на час існування юридичної особи 
(причому останній сервітут міг бути наданий на строк 
не більше ста років [5, с. 25; 6, с. 336]); по-четверте, 
предметом особистих сервітутів могло бути як неру-
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хоме, так і рухоме майно, а предметом речових сер-
вітутів − лише нерухомість; по-п’яте, об’єктом осо-
бистих сервітутів була не земля, а інші речі. Отже, 
підставою для відокремлення цих видів сервітутів 
поставали специфіка суб’єкта й об’єкта права і строк 
його дії. Саме ці параметри дають змогу відрізнити 
особисті сервітути від речових. Водночас їм прита-
манні і загальні риси. Зокрема, особисті та речові 
сервітути передбачали користування чужими речами 
в порядку речового права, саме тому римські юристи 
вважали їх особливими видами загального інституту 
сервітуту. У зв’язку з зазначеним поняття особистих 
(персональних) сервітутів можна визначити як пра-
во користування чужою річчю або майном в інтер-
есах іншої фізичної (і юридичної) особи [1, c. 229].

Більшість науковців вважає, що до особистих 
сервітутів належать: 1) узуфрукт (usufructus); 2) узус 
(usus); 3) право користування чужим житлом (для 
проживання) (habitatio); 4) право користування чу-
жою робочою силою або тваринами (operae servorum 
vel animalium). Однак, якщо перші два види одно-
значно вказуються у джерелах як особисті сервітути 
(D. 8.1.1) [2], то два останніх види науковці розгляда-
ють по-різному. Так, вони зазначають, що сервітути 
habitatio та operae servorum vel animalium за своїм 
змістом належать до usufructus або usus (D. 7.8.10; 
D. 7.7.4), а надання їм окремої назви пояснюється 
тим, що в них вбачалися здебільшого фактичні від-
носини, а не правові (D. 4.5.19), а також тим, що 
вони не припинялися ані в разі їх невикористання, 
ані внаслідок того, що правомочна особа втрачала 
правоздатність [7, с. 57; 5, с. 23; 8, с. 31]. Проте, на 
думку В. Савельєва, узуфрукт у римському класич-
ному праві не належав до сервітутів, а був особли-
вим речовим правом [3, с. 102].

Найбільш поширеним видом особистих сервіту-
тів у Cтародавньому Римі був узуфрукт (usufructus). 
«Узуфрукт − це право користуватися чужими речами 
та отримувати з них плоди із забезпеченням ціліс-
ності субстанції», − визначає римський юрист Павл 
(D. 7.1.1).

Вважається, що це право виникло з практики 
сімейного життя і спочатку мало забезпечити алі-
ментами вдову, яка не перейшла під владу чолові-
ка; спадкодавець створював для неї змогу довічно 
користуватися плодами певної речі, однак, щоб 
власність на цю річ залишилася у членів його сім’ї 
[9, c. 468]. Згодом надання узуфрукта стало пошире-
ним і в інших випадках, зокрема якщо спадкодавець 
бажав надати право користування майном одній осо-
бі, а право власності на це майно – іншій.

Узуфрукт був найважливішим особистим сервіту-
том, тому римське право досить детально регламен-
тує його. В Дигестах Юстиніана сьома книга при-
свячена виключно узуфрукту, і, проаналізувавши її 
положення, можна виділити його ознаки:

1) суть узуфрукта полягала у праві користувати-
ся чужою річчю та отримувати з неї плоди (D. 7.1.1; 
D. 7.3.1);

2) предметом узуфрукта могли бути нерухомі 
та рухомі речі, але обов’язково неспоживні, пло-

доносні, індивідуально-визначені речі, виключен-
ня становили так звані квазіузуфрукти (D. 7.1.3.1; 
D. 7.5.1; D. 7.5.2.1);

3) узуфруктарій у процесі користування не мав 
права змінювати субстанцію речі, тобто мав забез-
печити її збереження та незмінний стан (D. 7.1.9; 
D. 7.1.13.6; D. 7.1.15.3; D. 7.9.1);

4) право розпорядження річчю зберігалося за 
власником, який був позбавлений права володін-
ня та користування річчю та її плодами (D. 7.1.15; 
D. 7.1.17). Власність, з якої виділявся узуфрукт, 
називалася «голою власністю» – nuda proprietas 
[6, с. 333];

5) узуфрукт є виключно особистим правом і вна-
слідок цього невідчужуваним (D. 10.2.15). Коли він 
припинявся, до власника речі поверталися права на 
неї (D. 7.4.3.3). Узуфруктарій не міг передати сво-
го права на узуфрукт третій особі, в т.ч. у порядку 
спадкування (D. 23.3.66), він міг лише передати свої 
повноваження щодо узуфрукта, залишаючись при 
цьому суб’єктом узуфрукта (D. 7.1.12.2; D. 7.1.38);

6) узуфрукт був подільним. Він міг надавати-
ся на одну річ кільком особам таким чином, щоб 
кожна мала ідеальну частку речі або фактично ви-
ділену (D. 7.1.5.). Співкористувачі ділилися пло-
дами речі чи доходами відповідно до їхньої частки  
(D. 7.2.4; D. 7.2.9).

Особа, на користь якої встановлювався узуфрукт, 
називалася узуфруктарієм (вигодонабувачем). Його 
центральним правом було право отримувати плоди, 
що включали в себе і природні плоди, і натуральні 
доходи. Водночас він був зобов’язаний користува-
тися майном добросовісно, не міг змінювати річ 
за жодних обставин та мав повернути власникові 
належну йому річ у неушкодженому стані. Узуфрук-
тарій не мав права погіршити становище власника, 
але міг його поліпшити (D. 7, 1, 13, 4). За заподі-
яння речі будь-якої шкоди узуфруктарій відповідав 
за законом Аквілія (D. 7.1.15.3). Крім того, до його 
обов’язків належали надання забезпечення власнику 
речі як гарантії, сплата необхідних податків та збо-
рів, пов’язаних із предметом узуфрукта [10].

Особа, що передавала свою річ у користування, 
називалася dominus proprietatis. За нею зберігалося 
право власності, однак воно було обтяжене узуфрук-
том. При цьому власник міг віддавати свою річ у за-
ставу, відчужувати її, а також встановлювати щодо 
неї інші речові права, які б не порушували узуфрукт, 
як уже зазначалося. Що ж до обов’язків власника, 
то він мав не перешкоджати узуфрукратарію ко-
ристуватися річчю та отримувати з неї плоди. Крім 
того, якщо вигодонабувач сплачував певні витрати 
на річ зі згоди власника майна, які не був насправді 
зобов’язаний сплачувати, останній мусив повернути 
їх платнику.

Способом набуття узуфрукта Дигести Юстиніана 
називають, насамперед, легат, а також він міг вста-
новлюватися договором, шляхом стипуляцій та на 
підставі судових рішень (D. 7.1.3; D. 7.1.6). У класич-
ному римському праві узуфрукт набувався так само, 
як і сервітути (окрім набувальної давності та легату 
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віндикаційного) [4, с. 254; 6, с. 334; 5]. В епоху Юс-
тиніана до зазначених підстав додаються ще воля за-
конодавця (так званий законний узуфрукт) [4, с. 264] 
та набувальна давність [6, с. 334−335].

Підстави припинення узуфрукта складали-
ся з суб’єктивних та об’єктивних причин, вважає 
Ч. Санфилиппо [4, с. 265−266]. До останніх нале-
жать: 1) повне знищення (загибель) об’єкта, що ро-
зуміється або як фізичне руйнування речі, або як на-
стання юридичної непридатності утворювати об’єкт 
узуфрукта; 2) зміна в об’єкті, що не дає змогу реалі-
зовувати його економічне призначення; 3) закінчен-
ня строку узуфрукта, якщо його було встановлено на 
певний період; 4) об’єднання в одній і тій самій осо-
бі вигодонабувача та власника речі. До суб’єктивних 
причин припинення узуфрукта належали: 1) смерть 
узуфруктарія; 2) відмова узуфруктарія; 3) невико-
ристання; 4) відмова узуфруктарія сплатити cautio; 
5) зменшення правоздатності узуфруктарія (сapitis 
deminutio), причому в класичну епоху – будь-якого 
ступеня, в юстініановську − тільки maxima і media.

Однак був певний нюанс: під час встановлення 
узуфрукта на все майно споживні речі мали б вилу-
чатися з такого майна. З метою уникнення цього за 
допомогою постанови сенату у I ст. до н.е. було вве-
дено квазіузуфрукт (quasi usufructus) [4, с. 266−267; 
6, с. 336−337; 7, c. 63].

Квазіузуфрукт виникав на підставі легату та був 
подібним до права позики. Передбачалося, що ко-
ристувач ставав власником об’єкта узуфрукта, але 
мав під забезпечення гарантувати, що після при-
пинення користування сплатить вартість прийнято-
го [1, c. 231]. Крім сплати у грошовій формі, до-
пускалося повернення спожитої речі у такій самій 
кількості та такої самої якості. Таким чином, мож-
на дійти висновку, що узуфрукт мав своїм предме-
том неспоживні речі, а квазіузуфрукт – споживні, 
у чому й полягала їх основна відмінність. Цікаво, 
що споживними речами римляни вважали гроші. 
Спірним було питання щодо одягу. Задля визначен-
ня відповідного сервітуту у такому  разі до уваги 
бралися зміст намірів особи та чи мала річ особли-
ве призначення.

Іншим особистим сервітутом був узус (usus) – 
право користування чужою річчю без вилучення 
плодів від неї (D. 7.8.1.1).

Серед головних ознак узусу треба виділити такі:
1) узус надавався на тих самих підставах, що 

й узуфрукт (D. 7.8.1);
2) узус мав персональний характер, що полягав 

в обов’язковості його встановлення на користь кон-
кретної особи, він не міг передаватися на будь-яких 
засадах третім особам (D. 7.8.11);

3) узус був неподільним. Вважалося, що користу-
ватися річчю частково неможливо (D. 7.8.19). Однак 
допускався виняток, коли користувач, що проживав 
особисто у будинку, міг надавати його в користуван-
ня своїм родичам, гостям (usus domus) (D. 7.8.2.1; 
D. 7.8.4). При цьому здача цілого житла в найм забо-
ронялася. Узуарій міг віддати в найм лише частину 
будинку, яким він користувався;

4) узус відрізнявся від узуфрукта відсутністю 
права вилучення плодів, що була здатна приносити 
річ (D. 7.8.2). Варто зазначити, що користувач (узу-
арій) все ж таки мав право обмеженого користуван-
ня плодами лише задля задоволення особистих по-
треб або найнеобхідніших потреб членів своєї сім’ї 
(D. 7.8.12.1; D. 7.8.15). За власником речі завжди збе-
рігалося право користування річчю, що була пред-
метом узусу, а також вилучення її плодів.

Особа, на користь якої встановлювався узус, на-
зивалася узуарієм. Його обов’язки були аналогічни-
ми до обов’язків узуфруктарія. Він мав надати влас-
нику речі забезпечення cautio, поводитися із річчю 
згідно з принципами доброї людини, проводити ре-
монт речі, якщо вона не приносила плодів власнику 
майна (якщо річ приносить майно узуарію, останній 
був зобов’язаний проводити її ремонт) (D. 7.8.18) 
[7, c. 65]. Що ж до власника речі, то він міг отриму-
вати плоди від неї.

По суті, узус був не користуванням, а лише воло-
дінням. Однак римське право вважало цей сервітут 
правом користування, оскільки узуарій міг користу-
ватися плодами речі для особистих потреб, проте не 
мав права одержувати від неї доходи.

Таким чином, основні особисті сервітути – узус 
та узуфрукт − мають багато спільного. Проте мож-
на зазначити принципову відмінність. По-перше, 
узус не передбачав отримання доходів, хоча у дея-
ких випадках було можливе отримання плодів задля 
задоволення особистих потреб узуарія (D. 7.8.12), 
узуфрукт же передбачав отримання доходів у будь-
якій кількості за умови збереження субстанції речі. 
По-друге, хоча ці права невідчужувані, узуфрукта-
рій міг передати здійснення узуфрукта іншій особі  
(D. 23.3.66) [11, с. 29].

Як вже зазначалося вище, виокремлення ін-
ших видів особистих сервітутів (habitatio та operae 
servorum vel animalium) як самостійних є нині до-
сить спірним. Ці сервітути в римському праві мали 
аліментарний характер, тобто розглядалися як фор-
ми надання матеріальної підтримки незаможним 
особам [10]. Щоб сформулювати певний висновок, 
доцільно розглянути їх зміст та особливості.

Право користування чужим житлом для прожи-
вання (habitatio) полягало у праві особи безоплат-
но і, як правило, довічно використовувати чуже 
житло задля особистого проживання і розміщення  
своєї сім’ї.

До основних рис та особливостей цього сервітуту 
належали такі:

1) найчастіше право користування чужим житлом 
встановлювалося за заповітом і набувало характеру 
легата (legatum) [6, с. 337];

2) особливість habitatio полягала у тому, що цей 
сервітут не припинявся на підставі його невикорис-
тання та зменшення правоздатності уповноваженої 
особи;

3) за habitatio, на відміну від usus domus, особа 
могла не тільки проживати зі своєю сім’єю в чужому 
помешканні, а й здавати його в найм (за часів Юсти-
ніана);
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4) на відміну від узуфрукта, за habitatio право 
проживання в помешканні не можна було без оплати 
передавати іншій особі, цяпроцедура здійснювалася 
лише за плату [4, с. 268−269; 9, с. 475].

5) як і узус, habitatio був невідчужуваним.  
Його не можна було подарувати;

6) нabitatio був довічним, тобто припинявся 
зі смертю особи, якій він належав (D. 7.8.10).

Оperae servorum vel animalium передбачав право 
користування чужою робочою силою (рабами) або 
тваринами (худобою).

Характерними ознаками оperae servorum vel 
animalium романісти вважали такі:

1) предметом цього права була праця рабів або 
можливість використання худоби згідно з її призна-
ченням;

2) оperae servorum vel animalium, на відміну від 
habitatio, можна було передати у спадок;

3) оperae servorum vel animalium мав такі самі осо-
бливості, як і habitatio, – не припинявся на підставі 
його невикористання та зменшення правоздатності 
уповноваженої особи. Він надавався власником речі 
як матеріальна підтримка особі, яка того потребувала;

4) передбачалася змога передавати здійснення 
цього сервітуту іншій особі шляхом здачі раба чи 
тварини в найм.

Деякі римські юристи розглядали оperae 
servorum vel animalium як різновид узуса або узуф-

рукта (в залежності від волі спадкодавця). Припинив 
цю невизначеність Юстиніан, як зазначає Ч. Сан-
філіппо: він встановив, що це особистий сервітут, 
суть якого полягає у використанні праці раба або 
безпосередньо, або шляхом віддання його робочої 
сили в оренду й отримання за це плати. Різниця між 
оperae і habitatio була у тому, що оperae servorum 
vel animalium можна було передавати у спадок  
[4, c. 269; 9, с. 476].

З огляду на те, що habitatio та оperae servorum 
vel animalium мали свої особливості порівняно з ін-
шими особистими сервітутами, а також те, що для 
їх правового регулювання було видано два титули 
(VII та VIII) у сьомій книзі Дигест Юстиніана, як за-
значає Г. Ковалик, можна дійти висновку, що їх тре-
ба вважати окремими сервітутами римського права, 
а не видами узуфрукта чи узусу [7, c. 67].

Отже, особисті сервітути − це самостійний вид 
загального інституту сервітутів, детально регламен-
тований у римських правових джерелах і досить 
докладно розроблений казуїстикою юриспруденції. 
Вони мали різні цілі, їм були властиві різні ознаки 
та правомочності сторін. Але в сучасному законо-
давстві інститут особистого сервітуту як різновид 
прав на чужі речі неврегульований, що викликає не-
обхідність заповнити прогалини в цивільно-право-
вому регулюванні та створити повноцінну систему 
речових прав.
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У статті досліджується поняття «корпоративний договір», визначається правова природа корпоративного договору.
Аналізуються зміни законодавчої бази сфери регулювання корпоративного права, досліджуються особливості правового 
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В статье рассматривается понятие «корпоративный договор», определяется правовая природа корпоративного договора. 
Анализируются изменения нормативно-правовой базы сферы регулирования корпоративного права, исследуются особен-

ности правового регулирования отношений, возникающих в рамках корпоративного договора. В проведенном исследовании 
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The article examines the concept of “corporate contract”, determines the legal nature of the corporate agreement. It analyses  
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The author has analyzed domestic normative legal base aimed at ensuring the legal regulation of corporate relations. The peculiar-
ities of legal regulation of the relations under a corporate contract are disclosed.
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Дієвий механізм управління компанією є важли-
вим критерієм забезпечення прибутковості бізнесу. 
Досконалість правової системи забезпечення прав 
учасників та акціонерів корпоративних об’єднань 
є запорукою створення сприятливих умов для за-
лучення додаткових інвестицій в економіку країни. 
Створення прозорих умов корпоративного управлін-
ня забезпечить на документальному рівні закріплен-
ня відповідних специфічних прав учасників та акці-
онерів товариств шляхом встановлення додаткових 
гарантій захисту їх прав, що на практиці покращить 
інвестиційний клімат, а в теорії створить умови для 
подальшого розвитку правового інституту корпора-
тивного договору.

Правова проблема сфери корпоративного управ-
ління знаходиться у площині відсутності сформова-
ної практики регулювання правовідносин учасни-
ків юридичної особи корпоративного типу шляхом 
укладення корпоративних договорів.

Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо корпоративних до-
говорів» від 23.03.2017 р. № 1984-VIII (далі – Закон 
про корпоративні договори ) [7] та Закон України 
«Про товариства з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі – 
Закон про товариства) [8] ввели низку важливих 
позицій щодо регулювання діяльності у сфері корпо-
ративного права.

Законодавець законами «Про корпоративні дого-
вори» та «Про товариства» заклав законодавче під-
ґрунтя для створення правового механізму захисту 
корпоративних прав, а саме:

 – ввів нормативне визначення корпоративного 
договору;

 – закріпив поняття безвідкличної довіреності  
корпоративних прав, ввів нормативне поняття зна-
чних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

 – спростив та деталізував процедури держав-
ної реєстрації змін, пов’язаних із відчуженням 
часток та зміною складу учасників корпоративних  
відносин.

Проте жодне законодавство не гарантує абсо-
лютного захисту прав суб’єктів права. Найбільші 
гарантії завжди забезпечує комплекс факторів, най-
важливішими з яких є відповідні норми права та дії, 
спрямовані на створення умов забезпечення право-
вого захисту.

У сфері питань, які стосуються договорів, за-
вжди важливим для створення умов забезпечення 
інтересів суб’єктів права є момент договірного ре-
гулювання окремих способів здійснення своїх «до-
говірних» прав.

З огляду на вищезазначене стає зрозуміло, що для 
правозастосовної практики визначення сутності кор-
поративного договору має важливе значення.

Дослідженням аспектів сутності корпоративного 
договору було присвячено доробки таких науковців: 
О.А. Беляневича, В.А. Васильєвої, І.В. Венедикто-
вої, О.М. Вінника, М.К. Галянтича, О.В. Коханов-
ської та ін.

Мета статті – проаналізувати поняття корпора-
тивного договору та з’ясувати його правову сутність. 

У науковій літературі є кілька підходів до розу-
міння корпоративного договору (см. таблиця 1).



105

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 

З огляду на вищевикладене сутність корпоратив-
ного договору полягає у:

 – створенні умов ефективного управління корпо-
ративними правами;

 – забезпеченні захисту прав і інтересів сторін.
У рамках сутнісних характеристик корпоративно-

го договору закони «Про господарські товариства» 
та «Про корпоративні договори» передбачають [7; 8]:

1) змогу укладати корпоративні договори між ак-
ціонерами акціонерних товариств і учасниками (за-
сновниками) товариств з обмеженою відповідальніс-
тю з метою врегулювання їхньої спільної діяльності;

2) змогу міноритарного акціонера/учасника 
впливати на ключові питання діяльності товариства 
та гарантувати змогу кожного інвестора в будь-який 
момент вийти зі складу товариства, повернути свою 
інвестицію та прибуток від неї;

3) змогу товариства з обмеженою відповідаль-
ністю в корпоративному договорі фіксувати такі 
обов’язки сторін: на загальних зборах учасників 
(засновників) голосувати у спосіб, передбачений 
договором; утримуватися від відчуження часток до 
настання визначених у договорі обставин; погоджу-
вати придбання або відчуження частки за заздале-
гідь визначеною ціною; вчиняти інші дії, пов’язані 
з управлінням товариством з обмеженою відпові-
дальністю, його припиненням або виділом із нього 
нової юридичної особи, що узгоджені та прописані 
у корпоративному договорі;

4) обов’язкову письмову форму корпоративного 
договору;

5) строковість корпоративного договору;
6) обов’язковість корпоративного договору лише 

для його сторін;
7) конфіденційність корпоративного договору;
8) змогу у судовому порядку примусити учасника 

придбати або продати частку у статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальністю за зазда-
легідь визначеною ціною та/або у разі настання ви-
значених у договорі обставин,  порушення корпора-
тивного договору;

9) змогу передбачати в корпоративному договорі 
товариства з обмеженою відповідальністю способи 
забезпечення виконання зобов’язань і заходи цивіль-
но-правової відповідальності за невиконання або не-
належне виконання таких зобов’язань (відшкодуван-
ня збитків, стягнення неустойки тощо);

10) порушення корпоративного договору това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), 
яке не може бути підставою для визнання недійсни-
ми рішень органів управління ТОВ;

11) нормативне визначення поняття договору між 
акціонерами. Договір між акціонерами – це договір, 
предметом якого є реалізація акціонерами – влас-
никами простих та привілейованих акцій прав на 
акції та/або прав за акціями, передбачених законо-
давством, статутом та іншими внутрішніми доку-
ментами товариства (далі – акціонерний договір);

12) обов’язки сторін за акціонерним договором: 
голосувати у спосіб, передбачений договором, на за-
гальних зборах акціонерів, погоджувати придбан-
ня або відчуження акцій за заздалегідь визначеною 

Таблиця 1
Поняття корпоративного договору

Визначення Автор
Угода між учасниками юридичної особи корпоративного типу, якою вони визначають поря-
док здійснення корпоративних прав і зобов’язуються здійснювати певним чином ці права 
або утримуватись від здійснення цих прав задля реалізації спільних охоронюваних законом 
інтересів [1, с. 26]

В.А. Васильєва 

Договір між учасниками юридичної особи корпоративного типу, за яким вони визначають 
порядок здійснення як корпоративних прав, так і прав на частку (акцію) і зобов’язуються 
здійснювати певним чином ці права або утримуватись від здійснення цих прав задля реалі-
зації спільних охоронюваних законом інтересів [2, c. 37]

І.В. Венедиктова 

Договір між учасниками акціонерних відносин (засновниками, акціонерами, потенційними 
акціонерами), що закріплює особливості реалізації сторонами договору корпоративних прав 
[4, с. 25]

О.М. Вінник  

Договір між акціонерами є цивільно-правовим договором, за яким сторони – акціонери пев-
ного акціонерного товариства – зобов’язуються узгоджено здійснювати належні їм майнові 
та немайнові права, посвідчені акціями, з метою забезпечення своїх інтересів, пов’язаних 
з участю в управлінні цим акціонерним товариством [3, с. 167]

О.І. Виговський

Угода, що укладається між юридичною особою корпоративного типу і її учасниками, спря-
мована на організацію різних сторін життєдіяльності товариства [6, с. 39] О.А. Кириллових

Договір між акціонерами з питань корпоративного управління як одна з форм волевияв-
лення учасників [5] О.Р. Кібенко 

Нормативний договір, який містить норми корпоративного права, визначає універсалізацію 
прав і обов’язків сторін корпоративних відносин, надає їм тривалий, стабільний характер 
(наприклад, засновницький договір юридичної особи) [9, c. 97]

О.В. Сєрих 

Договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повнова-
ження певним чином або утримуватися від їх реалізації.
Корпоративний договір є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі.
Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним (ст. 7 Закону України 
«Про товариства») [8]

Нормативне  
визначення

Джерело: [1−6; 8; 9]
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ціною та/або у разі настання визначених у договорі 
обставин, утримуватися від відчуження акцій до на-
стання визначених у договорі обставин, вчиняти інші 
дії, пов’язані з управлінням товариством, його при-
пиненням або виділом із нього нового товариства;

13) змогу визначити в акціонерному договорі 
умови, на яких акціонер вправі або зобов’язаний 
придбати або продати акції товариства, та випадки 
(які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), 
коли таке право або обов’язок виникають;

14) заборону визначати предметом акціонерного 
договору зобов’язання сторони договору голосувати 
згідно із вказівками органів управління товариства, 
щодо акцій якого укладений цей договір, крім випад-
ків, якщо стороною договору є особа, яка одночасно 
входить до складу органу управління товариства;

15) обов’язкові вимоги до форми договору між 
акціонерами: письмова форма із зазначенням або 
без визначення строку;

16) положення про те, що акціонерний договір 
є обов’язковим тільки для його сторін;

17) положення про конфіденційність договору 
між акціонерами;

18) договір, який стосується прав на акції та/або 
прав за акціями, укладений стороною акціонерного 
договору в порушення такого договору, може бути 
визнаний судом недійсним за позовом заінтересо-
ваної сторони акціонерного договору лише у разі, 
якщо буде доведено, що інша сторона за відповід-
ним договором знала або мала знати про обмеження, 
передбачені акціонерним договором;

19) положення про те, що порушення акціонер-
ного договору не може бути підставою для визнання 
недійсними рішень органів товариства;

20) положення про те, що особа, яка відповідно 
до акціонерного договору набула право визначати 
варіант голосування на загальних зборах акціоне-
рів за акціями товариства, зобов’язана повідомити 
товариству про набуття такого права у разі, якщо 
внаслідок такого набуття ця особа самостійно або 
разом зі своєю афілійованою особою (особами) пря-
мо або опосередковано отримує змогу розпоряджа-
тися більше ніж 10, 25, 50 або 75 відсотками голосів 
за розміщеними простими акціями товариства;

21) положення про те, що акціонерним догово-
ром можуть передбачатися способи забезпечення 
виконання зобов’язань та заходи цивільно-правової 
відповідальності за невиконання або неналежне ви-
конання таких зобов’язань (відшкодування збитків, 
стягнення неустойки тощо);

22) положення про те, що кредитори акціонерно-
го товариства та інші треті особи можуть укласти до-
говір з акціонерами товариства, за яким останні з ме-
тою забезпечення охоронюваного законом інтересу 
кредиторів зобов’язуються реалізовувати свої корпо-
ративні права у спосіб, передбачений договором або 
утримуватися (відмовитися) від їх реалізації, в тому 
числі голосувати у спосіб, передбачений договором, 
на загальних зборах акціонерів товариства, узгодже-
но вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товари-
ством, придбавати або відчужувати акції за певною 
ціною чи за умови настання визначених у договорі 
обставин, утримуватися від відчуження акцій до на-
стання визначених у договорі обставин;

23) положення про те, що акціонер (учасник) 
може зазначити в довіреності, виданій представни-
ку, що ця довіреність не може бути скасована до за-
кінчення строку довіреності без згоди представника 
або може бути скасована лише у випадках, передба-
чених у довіреності (безвідклична довіреність);

24) положення про те, що безвідклична довіре-
ність підлягає нотаріальному посвідченню;

25) положення про те, що безвідклична довіре-
ність припиняється у разі припинення зобов’язання, 
з метою виконання або забезпечення виконання яко-
го вона видана;

26) інститут безвідкличної довіреності має 
на меті забезпечити вищий рівень надійності опера-
цій із продажу корпоративних прав (часток, акцій) 
та інших правочинів, в яких повірений прагне отри-
мати впевненість у тому, що це рішення учасника 
або акціонера є кінцевим.

Висновки.
1. За своєю правовою природою корпоративний 

договір є цивільно-правовою угодою та договором 
про спільну діяльність.

2. Корпоративний договір за своєю суттю є домов-
леністю учасників господарського товариства корпо-
ративного типу з питань управління корпоративни-
ми правами.

3. Предметом корпоративного договору є права 
учасників господарського товариства корпоративно-
го типу.

4. Корпоративний договір має забезпечити учас-
никам (акціонерам) господарських товариств кор-
поративного типу змогу самостійно за взаємною 
згодою визначити порядок реалізації корпоративних 
прав, пов’язаних з управлінням товариством, поря-
док вирішення спірних ситуацій та забезпечити за-
хист інтересів сторін за договором.
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Фермерські господарства займають важливі по-
зиції в приватному секторі  сільського господарства 
України,  тому що дають змогу насичувати аграрний 
ринок товарною сільськогосподарською продукцією 
та задовольняти потреби суспільства у цій продукції.  

Але до 2016 р. у законодавстві існувала низ-
ка прогалин щодо діяльності фермерських госпо-
дарств. Тому протягом 2016−2018 рр. до законо-
давства про фермерське господарство було внесено 
суттєві зміни, які, насамперед, стосуються саме сі-
мейних фермерських господарств, тобто закладено 
організаційно-правові основи їх утворення та ді-
яльності. Діяльність сімейних фермерських госпо-
дарств регламентована, насамперед, Законом Укра-
їни «Про фермерське господарство» від 19  червня 
2003 р. у редакції від 10 липня 2018 р. (далі – Закон 
«Про фермерське господарство») [1].

Ч. 1. ст. 1 цього Закону визначає фермерське гос-
подарство як форму підприємницької діяльності 
громадян, які виявили бажання виробляти товарну 
сільськогосподарську продукцію, здійснювати її пе-
реробку та реалізацію з метою отримання прибутку 
на  земельних ділянках, наданих їм у власність та/
або користування, у тому числі в оренду, з метою 
ведення фермерського господарства, товарного сіль-
ськогосподарського  виробництва, особистого се-
лянського господарства. Відповідно до ч. 4. цієї ж 
норми  фермерське господарство підлягає державній 
реєстрації як юридична особа або фізична особа – 
підприємець. 

П. 5 ст. 1 Закону визначає поняття сімейного фер-
мерського господарства та основи правової регла-
ментації його діяльності.

Так, фермерське господарство, зареєстроване як 
юридична особа, має статус сімейного фермерського 
господарства, за умови, що в його підприємницькій 
діяльності використовується праця членів такого 
господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї 
відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України [2]. 

Фермерське господарство без статусу юридичної 
особи організовується на основі діяльності фізичної 
особи – підприємця і має статус сімейного фермер-
ського господарства, за умови використання праці 
членів такого господарства, якими є виключно фі-
зична особа – підприємець та члени її сім’ї відпо-
відно до ст. 3 Сімейного кодексу України. Головою 
сімейного фермерського господарства може бути 
лише член відповідної сім’ї.  

Залучення сімейним фермерським господарством 
інших громадян може здійснюватися виключно за-
для виконання сезонних та окремих робіт, які безпо-
середньо пов’язані з діяльністю господарства і по-
требують спеціальних знань чи навичок.

Відповідно до ст. 27 Закону «Про фермерське 
господарство» трудові відносини у ньому базують-
ся на праці його членів. У разі виробничої потреби 
фермерське господарство має право залучати до 
роботи в ньому інших громадян за трудовим дого-
вором (контрактом). Трудові відносини членів фер-
мерського господарства регулюються Статутом, 
а осіб, залучених до роботи за трудовим договором 
(контрактом), – законодавством України про працю. 
Варто зауважити, що під час внесення останніх змін 
до Закону законодавцем прямо не прописана норма 
про регламентацію трудових відносин також умова-
ми  договору про створення сімейного фермерського 
господарства (пп. Д) ч. 5 ст. 8-1 Закону – В.М.). 

Трудові спори у фермерському господарстві ви-
рішуються у встановленому законом порядку. З осо-
бами, залученими до роботи у фермерському гос-
подарстві, укладається трудовий договір (контракт) 
у письмовій формі, в якому визначаються строк до-
говору, умови праці і відпочинку (тривалість робо-
чого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, 
форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

Видача трудових книжок членам фермерського 
господарства і громадянам, які працюють у ньому 
за трудовим договором (контрактом), та їх ведення 
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здійснюються відповідно до законодавства України 
про працю. Розмір оплати праці і тривалість щоріч-
ної відпустки осіб, які працюють у фермерському 
господарстві за трудовим договором (контрактом), 
не мають бути меншими за встановлений державою 
розмір мінімальної заробітної плати і передбаче-
ну законом тривалість щорічної відпустки. Голова 
фермерського господарства створює безпечні умови 
праці для членів господарства і громадян, які уклали 
трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання 
вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та саніта-
рії, пожежної безпеки.

Особливості створення та діяльності сімейного 
фермерського господарства без набуття статусу юри-
дичної особи регулюються положеннями ст. 8-1 За-
кону. Відповідно до цих положень це господарство 
організовується фізичною особою самостійно або 
спільно з членами її сім’ї на підставі договору (де-
кларації) про створення сімейного фермерського 
господарства. Договір про створення сімейного фер-
мерського господарства укладається фізичною осо-
бою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі 
і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем роз-
ташування майна та земельних ділянок фермерсько-
го господарства. Декларація про створення сімейно-
го фермерського господарства (у разі одноосібного 
ведення такого господарства) складається фізичною 
особою самостійно в письмовій формі.

 Головою сімейного фермерського господарства 
без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначе-
ний договором (декларацією) про створення сімей-
ного фермерського господарства, який реєструється 
як фізична особа – підприємець. Після укладання 
(складання) договору (декларації) про створення сі-
мейного фермерського господарства голова сімейно-
го фермерського господарства має зареєструватися 
як фізична особа – підприємець або зареєструвати 
зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця 
в порядку, встановленому законом. Від імені сімей-
ного фермерського господарства без статусу юри-
дичної особи має право виступати голова цього гос-
подарства або уповноважений ним у встановленому 
цивільним законодавством порядку один із членів 
господарства.

На відміну від фермерського господарства – юри-
дичної особи, основним правовстановлюючим до-
кументом щодо створення та діяльності сімейного 
фермерського господарства є договір. Договір про 
створення сімейного фермерського господарства 
укладається членами однієї сім’ї в письмовій фор-
мі і підлягає нотаріальному посвідченню. Згідно 
з п. 5 ст. 8-1 Закону «Про фермерське господар-
ство» умови договору про створення сімейного 
фермерського господарства визначають: а) найме-
нування, місцезнаходження (адресу) господарства, 
мету та види його діяльності; б) порядок прийнят-
тя рішень та координації спільної діяльності членів 
господарства; в) правовий режим спільного майна 
членів господарства; г) порядок покриття витрат 
та розподілу результатів (прибутку або збитків) ді-
яльності господарства між його членами; ґ) порядок 

вступу до господарства та виходу з нього; д) тру-
дові відносини членів господарства; е) прізвище, 
ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх 
родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні 
номери облікових карток платників податків (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно по-
відомили про це відповідний контролюючий орган 
і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери об-
лікових карток платників податків не зазначаються); 
є) інші положення, що не суперечать чинному зако-
нодавству. Відповідно до п. 6. цієї ж норми типова 
форма договору (декларації) про створення сімейно-
го фермерського господарства затверджується цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної аграрної політики.

22 травня 2018 р. Верховна Рада України при-
йняла за основу та направила на друге читання за-
конопроект від 18.05.2018 р. № 6490-д «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських гос-
подарств». 

Прийнятий за основу документ на рівні закону ви-
значає порядок економічних і соціальних відносин із 
Державою сімейних фермерських господарств, ство-
рених відповідно до Закону України від 31.03.2016 р. 
№ 1067-VIII «Про внесення змін до Закону України 
«Про фермерське господарство» щодо стимулюван-
ня створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств». Як зазначено у пояснювальній записці 
до проекту Закону № 6490-д, навіть уклавши дого-
вір про створення сімейного фермерського госпо-
дарства, сільські сім’ї не можуть належати до тієї чи 
іншої групи платників податків і, відповідно, не мо-
жуть скористатись рівними або пільговими правами 
та спрощеннями. Сімейні фермерські господарства 
перебувають не в рівних конкурентних умовах по-
рівняно з фермерськими та іншими сільгоспвироб-
никами. Відсутність легалізації доходів унеможлив-
лює участь працюючих таким чином селян у системі 
державного соціального страхування та позбавляє їх 
змоги отримувати у майбутньому достойну пенсію. 
Крім того, такі господарства, як правило, викорис-
товують земельні ділянки без офіційної реєстрації 
договорів оренди.

Законопроект № 6490-д забезпечить легаліза-
цію діяльності у формі підприємницької діяльності 
для фізичних осіб – підприємців, які організува-
ли фермерське господарство, в тому числі сімейне, 
та надасть їм змогу бути платниками єдиного по-
датку четвертої групи, якщо будуть дотримані такі 
умови: здійснення діяльності виключно в межах 
фермерського господарства зареєстрованого відпо-
відно до Закону «Про фермерське господарство»; 
зайняття виключно виробництвом сільськогосподар-
ської продукції, її переробкою та постачанням; здій-
снення господарської діяльності (крім постачання) 
за місцем податкової адреси; невикористання праці 
найманих осіб; членами фермерського господарства 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64040
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64040
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такої фізичної особи є лише члени сім’ї; площа сіль-
ськогосподарських угідь у власності та/або користу-
ванні, земель водного фонду у користуванні членів 
фермерського господарства становить не менше 2 га 
і не більше 20 га [2]. 

Законопроект № 6490-д також передбачає пільго-
вий порядок сплати єдиного соціального внеску для 
усіх членів фермерського господарства, у т.ч. його 
голови (доплата ЄСВ коштом Державного бюджету 
протягом 10 років), встановлення сплати податку на 
доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні 
ділянки (паї) до місцевих бюджетів за місцезнахо-
дженням таких земельних ділянок [3].    

10 липня 2018 р. Верховна Рада ухвалила Закон 
№ 6490 «Про стимулювання створення та діяльності 
сімейних фермерських господарств». Закон підтри-
мали 229 народних депутатів [4]. 

10 серпня 2018 р. Президент України П. Поро-
шенко підписав Закон України «Про стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських гос-
подарств». Закон дасть змогу отримати офіційний 
статус фермерам, які працюють на своїй землі. Це 
дасть змогу їм легально продавати власну продук-
цію, вони отримають соціальний захист та пенсію.

«Зміни передбачають належність до платників 
єдиного податку четвертої групи фізичних осіб – 
підприємців, які організували фермерське госпо-
дарство, за умови відповідності сукупності певних 
критеріїв та визначення особливостей їх державної 
реєстрації», – йдеться у повідомленні офіційного 
представництва Президента. Як вказано далі, до-

кумент передбачає можливість створення сімей-
ного фермерського господарства без статусу юри-
дичної особи на підставі договору/декларації про 
створення такого господарства.  Документ вклю-
чає і встановлення державної допомоги по сплаті 
єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне 
страхування (від 10% до 90% мінімального стра-
хового внеску) для кожного з членів фермерського 
господарства протягом 10 років. Виплати відбувати-
муться коштом державного бюджету України через 
механізм доплати на користь застрахованих членів 
сімейного фермерського господарства єдиного вне-
ску на обов’язкове державне соціальне страхування. 
Підписаний документ вносить зміни у Податковий 
кодекс України та закони України «Про фермерське 
господарство», «Про державну підтримку сільського 
господарства України», «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань» [5]. 

Таким чином, є підстави вважати, що нині на за-
конодавчому рівні легалізовано діяльність сімейних 
фермерських господарств як самостійних суб’єктів 
підприємництва на селі, (що, до речі, відповідає євро-
пейській практиці). На наш погляд, у складних соці-
ально-економічних умовах, в яких, на жаль, перебуває 
Україна, розглянуті важливі зміни до чинного зако-
нодавства у перспективі можуть стати позитивним 
організаційно-правовим чинником подальшого роз-
витку аграрного сектора економіки нашої держави. 
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У статті обґрунтовується роль електронної системи здійснення правосуддя в утвердженні принципу верховенства права в 
правовій системі держави. Підкреслюється, що необхідною умовою панування права в суспільстві є довіра населення до су-
дових інстанцій. Автор на підставі проведеного аналізу судової практики України вказує на переважно формальне звернення 
вітчизняних судових інстанцій до принципу верховенства права під час вирішення конкретних справ.

Ключові слова: принцип, принципи права, верховенство права, електронне судочинство, судова практика.

В статье обосновывается определяющая роль электронной системы осуществления правосудия в утверждении принципа 
верховенства права в правовой системе государства. Подчеркивается, что необходимым условием господства права в обще-
стве выступает доверие населения к судебным инстанциям. Автор на основании проведенного анализа судебной практики 
Украины констатирует преимущественно формальное обращение отечественных судов к принципу верховенства права при 
рассмотрении конкретных дел.

Ключевые слова: принципы, принципы права, верховенство права, электронное судопроизводство, судебная практика.

The article explains the crucial role of the electronic system of justice in the assertion of the rule of law in the legal system of the 
state. It is emphasized that a necessary condition for the rule of law in society is a public confidence to the courts. Author on the basis 
of the analysis of judicial practice of Ukraine establishes a formal appeal mainly domestic courts for the rule of law.

Key words: principles, principles of law, rule of law, electronic rule-making, judicial practice.

Питання верховенства права не втрачає своєї 
актуальності у правовому житті України та усього 
світового співтовариства. Принцип верховенства 
права та його зміст є предметом наукового доробку 
багатьох учених-процесуалістів. Слід назвати праці 
таких авторів, як В. Авер’янов, С. Головатий, М. Ко-
зюбра, Н. Онищенко, О. Петришин, Д. Прокопов, 
П. Рабінович, В. Скрипнюк, Г Тимченко, В. Федо-
ренко, Ю. Шемшученко та багатьох інших. Незважа-
ючи на це, питання залишається на порядку денному. 
Важливим напрямом розбудови цілісної концепції 
верховенства права є звернення до з’ясування осно-
вних її положень в окремих сферах правового життя. 

Ураховуючи широку інтерпретацію конституцій-
ного принципу «верховенства права», актуальність 
дослідження зумовлена кількома фундаментальни-
ми чинниками. Зміст категорії «верховенство права» 
знаходиться у сфері необхідного, а не реального. Су-
дочинство підлягає оцінці як таке, що більшою чи 
меншою мірою відповідає ідеалу верховенства пра-
ва. Верховенство права характеризує такий стан ци-
вільного судочинства, який залежить як від правової 
основи процесу, так і від діяльності суб’єктів, насам-
перед суду. Принцип верховенства права впроваджу-
ється законодавцем з акцентом на дію права, насампе-
ред на процес його застосування судовими органами.

Сьогодні однією з ключових проблем на шляху 
до розбудови України (як правової держави) є про-

блема реалізації принципу верховенства права в пра-
вотворчій та правозастосовній діяльності, а також 
визначення шляхів її вирішення. Принцип верховен-
ства права є однією з основоположних засад функці-
онування сучасних демократичних держав світу.

Більшість юристів (як теоретиків, так і практиків) 
у розумінні цього принципу схиляються до однієї 
думки: не держава створює право, а право є основою 
організації та життєдіяльності держави в особі її ор-
ганів і посадових осіб, інших організацій. Отже, не 
держава надає права і свободи людині, а суспільство 
створює право, щоб обмежити ним державну владу 
чиновника.

Так, погляди, висловлені в науці стосовно поло-
жень, у яких реалізується зміст верховенства права 
в процесуальних відносинах, відображають різно-
маніття підходів. Г.П. Тимченко проводить у своїх 
працях аналіз принципу верховенства права у ци-
вільному судочинстві, виокремлюючи такі його еле-
менти, як дотримання правил визначення належної 
юрисдикції і підсудності; відсутність формальних 
перешкод для звернення до суду і порушення прова-
дження у справі. Т.А. Цувіна розглядає право на суд 
як результат фундаменталізації прав людини в кон-
тексті безпосереднього прояву верховенства права 
як принципу цивільного судочинства.

На думку С.О. Якимчука, принцип верховенства 
права в межах цивільного процесуального права пе-
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редбачає забезпечення доступу кожної зацікавленої 
особи до правосуддя з метою захисту своїх поруше-
них, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та ін-
тересів із додержанням вимог справедливого роз-
гляду, принципу правової визначеності й виконання 
остаточних судових рішень без втручання законодав-
ця у процес здійснення правосуддя та застосуванням 
зрозумілого і передбачуваного закону. 

Ю. Оборотов уважає, що принцип верховенства 
права, втілений у юридичному процесі, виражається 
у формуванні та здійсненні таких правових проце-
дур, котрі забезпечують суб’єкту права реальну мож-
ливість виходу до правового вирішення життєвого 
конфлікту на основі ідей свободи, справедливості 
та формальної рівності. 

Отже, розуміння змістовних аспектів верховен-
ства права в цивільному судочинстві представлене 
різними позиціями. З’ясування змісту верховенства 
права в окремій сфері (зокрема в цивільному судо-
чинстві) актуалізує питання про диференціацію його 
змістовних положень залежно від особливостей сус-
пільних відносин.

Ознайомившись із підходами вчених до розумін-
ня принципу верховенства права, можна виділити 
такі його основоположні риси: 1) діяльність держави 
та всіх її органів має бути спрямована на досягнення 
ідеалів справедливості, в основу яких закладено фун-
даментальні права, свободи, інтереси людини, що 
в демократичній, соціальній, правовій державі ви-
знаються найвищою соціальною цінністю; 2) органи 
та посадові особи мають реалізувати свою компетен-
цію лише у межах та способами, передбаченими нор-
мами чинного законодавства; 3) пріоритет законих 
та підзаконних актів, які прийняті відповідно до між-
народних стандартів та з урахуванням особливостей 
забезпечення реалізації фундаментальних прав сво-
бод та інтересів людини і громадянина; 4) існування 
взаємної відповідальності людини перед державою 
і держави перед людиною. 5) рівність усіх перед 
законом та судом; 5) забезпечення реалізації прав 
людини в судовому порядку з додержанням спра-
ведливої процедури та доступності правосуддя [2]. 

Усеохопність принципу верховенства права за-
кріплена на міжнародному та національному рівнях. 
Так, у Декларації наради на високому рівні Генераль-
ної Асамблеї з питання про верховенство права на 
національному і міжнародному рівнях, серед іншого, 
зазначено таке: «Ми визнаємо, що верховенство пра-
ва стосується однаковою мірою всіх держав та між-
народних організацій, включаючи ООН та її головні 
органи, та що повага та заохочення верховенства 
права та правосуддя мають слугувати керівництвом 
в усіх видах діяльності та забезпечувати передбачу-
ваність і легітимність дій. Ми також визнаємо, що 
усі особи, установи та структури (як державні, так 
і приватні), зокрема сама держава, зобов’язані до-
тримуватися справедливих, безсторонніх та заснова-
них на рівноправ’ї законів та мають право, без усіля-
кої різниці, на рівний захист закону »[2]. 

Така ж думка отримує розвиток у доповіді Євро-
пейської комісії за демократію через право: «Верхо-

венство права як провідний принцип регулювання 
майбутніх відносин має поширюватися не тільки 
на сфери співробітництва між державними та при-
ватними структурами, але і на діяльність приватних 
організацій, котрі також схильні до порушення прав 
людини, як і державна влада»[3].

Згідно з Конституцією України, сфера дії верхо-
венства права не обмежена. Сумнівним був би ви-
сновок про те, що здійснення відносин на засадах 
природної справедливості, невід’ємних прав люди-
ни, поваги до людської гідності приписується держа-
ві та не обходить інших суб’єктів правового життя. 
Водночас універсальність не виключає особливос-
тей реалізації верховенства права в різних сферах 
життя суспільства.

Дослідження верховенства права з точки зору на-
пряму удосконалення та критерію оцінки цивільного 
процесуального права дає доводить важливість цьо-
го принципу для цієї галузі. По-перше, дослідження 
цивільного процесуального права в цьому контексті 
дає можливість розмежувати явища зі сфери іде-
ального та явища реальні. По-друге, дозволяє роз-
глядати цивільну процесуальну діяльність як дина-
мічну систему та аналізувати в розрізі її розвитку. 
По-третє, це знімає необхідність складної градації 
у межах такої категорії, як «принципи цивільного 
судочинства», дає змогу пояснити якісне, змістовне 
та ціннісне розмаїття його вихідних ідей, що сприяє 
не тільки термінологічній і доктринальній єдності, 
а й формуванню сталої судової практики.

Ст. 1 Конституції України (далі – Конституції) 
визначає, що наша держава є правовою, яка ба-
зується на визнанні та забезпеченні прав, свобод 
та законних інтересів, дотримання основополож-
них засад, зокрема принципу верховенства права, 
який закріплений у 8 ст. Конституції та солідарній 
відповідальності людини перед державою та на-
впаки [6]. Згідно з Конституцією України, сфера дії 
верховенства права не обмежена [6]. Сумнівним був 
би висновок про те, що здійснення відносин на за-
садах природної справедливості, невід’ємних прав 
людини, поваги до людської гідності приписується 
державі та не обходить інших суб’єктів правового 
життя. Водночас універсальність не виключає осо-
бливостей реалізації верховенства права в різних 
сферах життя суспільства.

Крім того, оскільки Україна є державою-учасни-
цею Ради Європи, тим самим визнавши дію принци-
пу верховенства права, що гарантується ст.. 3 Статуту 
Ради Європи, взяла на себе відповідні зобов’язання 
із забезпечення здійснення прав людини й основних 
свобод усіма особами, котрі знаходяться під його 
юрисдикцією [7].

Принцип верховенства права закріплений не 
лише Основним Законом держави, але і знайшов 
своє відображення у Законі України «Про судоустрій 
та статус суддів» та інших нормах процесуального 
законодавства. Саме верховенство права є тим базо-
вим положенням на основі якого і відбувається роз-
будова правової держави та функціонування судової 
гілки влади [8].
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Нарівні з принципом верховенства права виді-
ляється принцип доступу до правосуддя, який ста-
новить основу сучасної концепції справедливого 
судочинства. У низці рішень Європейського суду 
з прав людини зауважено, що складниками верхо-
венства права необхідно визнати доступність зако-
нів, які мають повністю відповідати правам людини, 
бути достатньо простими і ясними для сприйняття, 
зрозумілими та передбачуваними тощо; практично 
безвиняткова можливість доступу до суду. У цьому 
контексті забезпечення права на справедливий суд 
забезпечується доступністю правосуддя [3]. 

Зважаючи на викладене, виникає потреба дослі-
дження впливу електронного судочинства на доступ-
ність правосуддя, оскільки інформаційні технології 
дають змогу не тільки прискорити судовий процес, 
а й мають серйозний ресурс для того, щоб здійснен-
ня судочинства не перетворювалося на таємне дій-
ство за участю заздалегідь визначених акторів.

Електронне правосуддя в Україні – одне з осно-
воположних питань сьогодення, яке формується 
в нашій державі під прапором періодичних судо-
вих реформ, починаючи від набуття незалежності 
і до сьогодення, виникло через необхідність вирі-
шення низки проблем, які в цей момент супроводжу-
ють судову систему. 

Упровадження онлайн судочинства не вирішить 
саме по собі проблему перевантаженості, оскільки 
це потребує комплексного, теоретичного та практич-
ного підходу. Проте електронний суд має право на 
існування як один із регуляторів здобутків передо-
вих інформаційно-комунікаційних технологій. Саме 
електронне судочинство здатне забезпечити доступ-
ність до правосуддя, яка є однією зі складників вер-
ховенства права.

Одні теоретики вважають, що так звана «електро-
нізація» судочинства призведе до зайвої формаліза-
ції й може бути загрозою для проведення ефектив-
них реформ правосуддя, створює складні теоретичні 
та прикладні проблеми. Інший підхід зводиться до 
того, що судовий процес відбувається із застосуван-
ням систем передання інформації і є інформаційною 
системою, яка може згодом знайти своє відображення 
як система комп’ютерної електронної інформації [1].  

Нині можна говорити про певні позитивні рухи 
і в напрямі судової реформи, зокрема підвищення 
відкритості та доступності судочинства, загальної 
ефективності та прискорення всіх судових процедур, 
ускладнення корумпованості та інших негативних 
явищ, що викликають обурення і формують право-
вий нігілізм у населення протягом десятиліть[5]. 

На нашу думку, віртуалізація судочинства спри-
ятиме швидкості розгляду справ судам, якості судо-
вих рішень та економії судових витрат. Упроваджен-
ня електронного судочинства сприятиме реалізації 
положень Конституції та ЗУ «Про судоустрій та ста-
тус суддів» [8].

До того ж варто зазначити, що електронний суд 
має на меті й вирішення низки супроводжуючих 
питань, зокрема подання (надсилання) до суду за-
питів, звернень, клопотань, скарг процесуального 

та непроцесуального характеру, а також обмін дани-
ми між судом і запитувачем інформації, управління 
справою з боку судді. Як нам видається, важливо, 
що такий підхід до організації судочинства з вико-
ристанням новітніх інформаційних технологій дасть 
змогу максимально наблизити до зацікавлених осіб 
власне судовий розгляд справи з одночасною еко-
номією фінансових, часових, людських ресурсів і, 
як наслідок, інтенсифікувати здійснення правосуддя. 

Судова система, яка функціонує належним чи-
ном, є важливою функцією суспільства, що пере-
буває під владою права, і необхідною передумовою 
демократії. Верховенство права, за справедливим 
висловом Ж. Бреннана, голови Верховного Суду 
Австралії 1995–1998 рр., як повітря: допоки воно 
є – чисте і вільне – ми не замислюємося про його 
наявність. Проте як тільки верховенство права «за-
смічується» або «обмежується його доступ», то ми 
відчуваємо задуху [1].  

Суспільство дивиться на суд як на інституцію, що 
здатна вирішити спір навіть у тих сферах суспіль-
ного життя, що ще 50 років тому виходили далеко 
за межі судової юрисдикції. Передаючи такі функції 
системі правосуддя, суспільство ставиться до вико-
нання нею своїх функцій набагато більш вимогли-
во, аніж до того. Такий розвиток подій демонструє 
довіру суспільства до судової гілки влади. Проте 
така довіра має місце доти, доки є впевненість у не-
залежності судів і належному виконанні ними своїх 
функцій [5].

На цьому етапі розвитку правової науки узагаль-
нення потребують основні прояви впливу судової 
практики на процес утвердження принципу верхо-
венства права в системі регулювання суспільних 
відносин, сприйняття його як системи вимог, що мо-
жуть застосовуватися як норми прямої дії.

Слід зазначити, що в суспільстві, де є культура ле-
гітимації (визнання), здійснення публічної влади стає 
можливим тільки за умови, що її дії сприймаються 
громадянами як розумні і справедливі. Рішення, що 
не відповідають вимогам розумності і справедливос-
ті, сприймаються як нелегітимні, а правила, що базу-
ються тільки на примусі, – як неприйнятні. Проте та-
кий стандарт не має залишатися тільки абстрактним 
принципом. Верховенство права має бути метою кож-
ної правової системи. Інакше юридична влада стає 
інструментом пригнічення та корупції. Збільшуючи 
юрисдикцію судової влади, призначаючи на посади 
компетентних, непідкупних і незалежних суддів, 
створюючи належні гарантії діяльності, ізолюючи 
суддів від впливу виконавчої гілки влади і забезпе-
чуючи суди необхідними матеріальними ресурсами 
для ефективного функціонування, впроваджується 
і в подальшому зберігається верховенство права. 

Суддями верховенство права має розглядатися як 
необхідний фундамент всієї правової системи. Про-
те, як відомо, фундамент будь-якої будівлі залиша-
ється непоміченим для тих людей, які в цій будівлі 
працюють і вирішують свої повсякденні завдання. 
Верховенство права не є винятком: неможливо ви-
значити стан фундаменту, його міцність, перебува-
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ючи у самій будівлі. Слід залишити будівлю і при-
дивитися до її основи [2]. Спробуємо це зробити на 
прикладі судової практики України, придивившись 
до того, яку роль у ній відіграє принцип верховен-
ства права на прикладі конкретних судових спорів. 
Вимушені констатувати, що вибірковий аналіз судо-
вої практики України (більшою мірою актів вищих 
судових інстанцій) вказує на переважно формальне 
посилання судових інстанцій на принцип верховен-
ства права. Досить часто звернення суду до прин-
ципу верховенства права відбувається суто з метою 
навести додаткову аргументацію своєї правової по-
зиції за умов достатності норми права і створює 
враження штучності подібних посилань. Такий стан 
речей, на перший погляд, не завдає шкоди. І навіть 
більше: можна було б говорити про те, що самим 
фактом згадування такого принципу в тексті свого 
рішення суд формує позитивне ставлення до систе-
ми здійснення правосуддя, виказує свою повагу до 
принципу верховенства права. Проте вказаної мети 
не можна досягти, якщо принцип верховенства пра-
ва кожного разу постає перед очима учасників су-
дового розгляду тільки як формула, яка не впливає 
на вирішення справи по суті і згадування якої стає 
лише певним звичним ритуалом, даниною моді. Так, 
у низці справ Верховний Суд України обмежувався 
таким формулюванням: «…Колегія суддів, виходячи 
із верховенства права, вважає за необхідне віднови-
ти строк на касаційне оскарження рішень місцевого 
та апеляційного судів» [9]. 

У тих випадках, коли судові інстанції не тільки 
вміщують посилання на принцип верховенства пра-
ва до тексту судового рішення, а й розкривають його, 
уникають необхідності викладення власних мірку-
вань щодо розуміння принципу верховенства права. 
Здебільшого суди обмежуються цитуванням рішень 
Європейського суду з прав людини. Тут ідеться бук-
вально про декілька найбільш популярних рішень, 
тому представленість правових позицій Європей-
ського суду з прав людини, що розкривають зміст 
принципу верховенства права, в судовій практиці 

України є досить невисокою. Популярності серед ві-
тчизняних судів також набула справа «Іммобільяре 
Саффі проти Італії», в якій зроблено висновок, що ор-
ган державної влади не має права посилатися на брак 
коштів на виправдання неспроможності виконати су-
дове рішення про виплату боргу та справа «Гарсія 
Руїз проти Іспанії», де стверджувалось, що «…хоча 
пункт 1 статті 6 Конвенції зобов’язує суд обґрунто-
вувати свої рішення, але це не може розумітись як 
вимога детально відповідати на кожен із доводів» [5] 
тощо. Проте найбільшу небезпеку становлять випад-
ки, коли через звернення до принципу верховенства 
права суди намагаються обґрунтувати можливість 
відмови органами виконавчої влади або державними 
органами зі спеціальним статусом в окремих ситуа-
ціях від дотримання принципу законності. 

Можна вказати на декілька правових позицій, 
що сформовані судами України на підставі прин-
ципу верховенства права і дійсно свідчать про його 
сприймання судами України як такого, що відіграє 
регулятивну роль. Так, посиланням на принцип вер-
ховенства права Верховним Судом України було об-
ґрунтовано можливість оскарження рішень третей-
ських судів особами, які не є сторонами третейської 
угоди й учасниками третейського розгляду [10]. 

Отже, хоча у вітчизняній науці верховенство пра-
ва досліджується з позицій принципу, проте в площи-
ні цивільного процесуального права такий підхід не 
може вважатися імперативним та вимагає ширшого 
пізнання. Реалізація верховенства права в цивільному 
судочинстві ґрунтується на узгодженні засад обме-
ження державної влади (в особі суду) з началами за-
безпечення рівноваги інтересів суб’єктів приватних 
відносин. «Ера» електронного судочинства не тільки 
зробить судовий захист доступнішим, а й зменшить 
навантаження на суддів і, як наслідок, на працівни-
ків апаратів судів. Аналіз судової практики України 
свідчить, що суди, навіть на рівні вищих судових ін-
станцій, обмежуються тільки формальним посилан-
ням на принцип верховенства права, коли звернення 
до нього не впливає на вирішення справи по суті.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

LEGAL REGULATION OF MULTIMODAL TRANSPORTATIONS  
IN UKRAINE AND IN FOREIGN COUNTRIES

У статті розглянуті питання поняття мультимодальних перевезень, їх класифікація, визначені правові норми, що регу-
люють їх здійснення в Україні та зарубіжних країнах. Визначені переваги цього виду перевезень та проблемні моменти їх 
здійснення.

Ключові слова: комбіновані перевезення, контрейлерні перевезення, комбінований транспорт, інтермодальні перевезен-
ня, оператор мультимодальних перевезень.

В статье рассмотрены вопросы понятия мультимодальных перевозок, их классификация, определены правовые нормы, 
регулирующие их осуществление в Украине и зарубежных странах. Определены преимущества этого вида перевозок и про-
блемные моменты их осуществления.

Ключевые слова: комбинированные перевозки, контрейлерные перевозки, комбинированный транспорт, интермодальные 
перевозки, оператор мультимодальных перевозок.

The article deals with the concept of multimodal transportations, their classification, defined legal norms governing their imple-
mentation in Ukraine and in foreign countries. The advantages of this type of transportation and the problem points of their implemen-
tation are defined.

Key words: combined transportations, contrailer transportations, combined transport, intermodal transportations, operator 
of multimodal transportations.

Організація змішаних перевезень вантажів 
є одним із головних напрямів сучасної європейської 
транспортної політики. Міжнародна практика свід-
чить, що протягом останніх років дві третини пере-
везень вантажів у міжнародному сполученні здій-
снювалось у змішаних сполученнях за принципом 
«від дверей до дверей». 

Нині більшість перевезень здійснюється по на-
скрізній технології, однак швидкими темпами роз-
виваються так звані модальні перевезення в між-
народному сполученні, тобто перевезення кількома 
видами транспорту. Змішані перевезення являють 
собою перевезення вантажів із використанням тіль-
ки одного транспортного документа, але за участі не 
менше двох перевізників різних видів транспорту. 
Вантажовідправник при цьому звільнений від по-
треби передавати вантаж із першого транспорту на 
другий, при цьому укладає з кожним перевізником 
окремий договір. За кордоном такий вид перевезень 
називають мультимодальним. 

В європейській і загальній міжнародній практи-
ці перевезення вантажів за такими схемами набуває 
дедалі більшого значення. Тому особливої актуаль-
ності набуває дослідження правового регулювання 
мультимодальних перевезень за українським та за-
рубіжним законодавством.

Дослідженням питань мультимодальних переве-
зень займалося значне коло науковців, як юристів, 
так і економістів та науковців у сфері державного 
управління. Зокрема до них належать такі вчені: 
О.О. Бакаєв, В.Г. Дідик, В.П. Желінський, Н.В. Жмур, 
С.В. Милославська, В.П. Мироненко, О.І. Петренко, 
О.Є. Соколова. Але питання саме правового регулю-
вання мультимодальних перевезень не отримали гід-
ного висвітлення. 

Мета статті – проаналізувати правове регу-
лювання здійснення мультимодальних перевезень 
в Україні та зарубіжних країнах.

Україна має вигідне стратегічне розташування 
щодо транснаціональних транспортних коридорів, 
які поєднують Європу та Азію, а також регіони Бал-
тійського та Чорного морів і проходять територією 
держави. Нині за концепцією, прийнятою у 1994 р. 
на Пан’європейській конференції, через територію 
України прокладено чотири транспортних коридо-
ри – № 3, 5, 7, 9 [1, с. 239]. Перевезення вантажів 
цими маршрутами має велике значення для всієї тран-
спортної системи України, тому українські переві-
зники мають бути готові до застосування прогресив-
них транспортних технологій на території України.

Міжнародні інтермодальні (мультимодальні, 
змішані) перевезення вантажів можна визначити 
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як переміщення вантажів з однієї країни в іншу як 
мінімум двома видами транспорту. Єдиного тлума-
чення і розуміння термінів поки немає. Згідно з по-
ложеннями Конвенції про міжнародні змішані пере-
везення вантажів (КМЗП) та Правилами ЮНКТАД/
МТП (UNCTАD – United Nation Conference on Trade 
and Development) для змішаних перевезень варто ви-
ходити з таких визначень:

- інтермодальне – це перевезення вантажів кіль-
кома видами транспорту, за якого експедитор орга-
нізовує все перевезення від одного пункту чи порту 
відвантаження через один чи кілька пунктів перевал-
ки до кінцевого пункту чи порту. Залежно від частки 
відповідальності використовуються різні види тран-
спортних документів (залізнична накладна, CMR, 
коносамент перевізника тощо);

- мультимодальне – різновид інтермодального пе-
ревезення. Його особливість: експедитор, який орга-
нізовує перевезення, бере на себе відповідальність за 
всі її етапи. При цьому видається єдиний документ 
FBL – мультимодальний коносамент FIATA;

- комбіноване – теж різновид інтермодального пе-
ревезення. Це перевезення вантажів в одному і тому 
самому вантажному місці чи транспортному засо-
бі шляхом комбінації автомобільного, залізничного 
і водного транспорту;

- унімодальне (U-модальне, одновидове) – це пе-
ревезення вантажів одним видом транспорту і од-
ним чи кількома перевізниками. Якщо в ньому бере 
участь один перевізник, то він видає власний тран-
спортний документ (накладну, коносамент тощо). 
Якщо перевізників більше, то одним із них може 
бути видано наскрізний коносамент, що охоплює все 
перевезення. Залежно від умов цей перевізник бере 
на себе відповідальність за все перевезення від порту 
до порту або ж тільки за ту частину, яка виконується 
його власним транспортним засобом, що позначено 
на зворотній стороні коносамента;

- А-модальне – це перевезення з управлінням 
переміщенням вантажів з одного диспетчерського 
пункту, незалежно від характеру участі в ньому різ-
них видів транспорту;

- бімодальне (В-модальне) – перевезення ванта-
жів спеціалізованими транспортними засобами, які 
обладнані автомобільними шасі та залізничними ко-
лісними парами і здійснюють перевезення як шляха-
ми, так і рейками (роудлейдерні перевезення);

- сегментоване (роздільне) – перевізник бере на 
себе відповідальність лише за ту частину переве-
зень, яку він здійснює сам; у цьому разі він видає 
товаророзпорядчий документ на інтермодальні або 
комбіновані перевезення [2].

У ширшому розумінні термін «інтермодальність» 
застосовується для опису системи транспортування, 
яка припускає використання двох або більше видів 
транспорту для перевезення однієї і тієї самої ван-
тажної одиниці або транспортного засобу за техно-
логією «від дверей до дверей» без перевантаження 
самого вантажу під час зміни виду транспорту.

Головна мета інтермодального (мультимодаль-
ного) перевезення – доставка вантажів до пункту 

призначення у визначений термін у гарному стані і, 
за можливості, за низькою ціною. Основна відмін-
ність мультимодального перевезення – постійний 
контроль і відповідальність одного оператора за всі 
ланки процесу транспортування. Найважливіший 
аспект перевезення – дотримання умов перевезення 
конкретного вантажу (комерційних, організаційних, 
фізичних) незалежно від виду транспорту.

Таку роботу виконує експедитор мультимодаль-
них перевезень, який виступає як принципал (осо-
ба, яка складає транзитну декларацію і несе відпо-
відальність за неї) і бере на себе відповідальність 
за контракт. Отже, експедитор як оператор зміша-
ного перевезення здатен організувати транспортну 
операцію та запобігати ризикам, які їй притаманні.

У спеціальній літературі часто використовують 
термін «оператор мультимодальних перевезень» 
і відповідне скорочення ОМП. Правовий статус опе-
ратора змішаного перевезення регулює Конвенція 
ООН про міжнародні змішані перевезення, укладена 
в Женеві 24.05.1980 р. [3].

Таким чином, вантажовідправник укладає дого-
вір не з фактичними перевізниками, а з оператором. 
Перевізники також вступають у відносини не з від-
правниками і вантажовласниками, а з оператором. 
Причому оператором може бути як один із переві-
зників, так і інша особа, яка спеціалізується у галузі 
транспортних послуг (наприклад, експедитор).

Договір міжнародного змішаного перевезення 
називається договором СТ (combined transport), або 
документом СТ, і видається оператором змішаного 
перевезення відповідно до ст. 5 Конвенції. Документ 
засвідчує умови договору перевезення, прийняття 
оператором вантажу, його обов’язок доставити ван-
таж до місця призначення (ст. 8 Конвенції містить 
перелік даних, які має містити документ СТ).

У документі СТ зазначається, що на здійснюване 
міжнародне перевезення поширюється дія Конвенції 
ООН про міжнародні змішані перевезення 1980 р. 
Умови договору СТ, що суперечать цій Конвенції 
і можуть зашкодити вантажовідправнику чи ванта-
жоодержувачу, є недійсними.

Основними елементами транспортного обслуго-
вування в системі міжнародних комбінованих пере-
везень є термінали. Існує проблема інтегрованого 
включення транспортної мережі країн Східної Євро-
пи, в тому числі європейської частини СНД, у тран-
спортну систему країн ЄС. Концентрація зусиль на 
створенні мережі комбінованих загальноєвропей-
ських перевезень відповідає інтересам і залізнично-
го, і автомобільного транспорту, а також енергетич-
ним та екологічним вимогам.

В схваленій в 2010 р. Кабінетом Міністрів 
України Транспортній стратегії України на період 
до 2020 р. було визначено одним із пріоритетних за-
вдань забезпечення доступності та підвищення якос-
ті транспортних послуг шляхом забезпечення розви-
тку інтермодальних перевезень [4]. 

Перспективи міжнародних перевезень в Україні 
значною мірою визначаються розвитком міжнарод-
них транспортних коридорів (МТК). Створення ме-
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режі МТК належить до пріоритетних напрямів ві-
тчизняного транспортного комплексу.

Термін  «комбіноване перевезення» означає пере-
везення вантажів на одній і тій самій транспортній 
одиниці з використанням кількох видів транспорту [5]. 

За об’єктами перевезень комбіновані перевезення 
можна класифікувати таким чином:

- контейнерні перевезення – перевезення контей-
нерів, а також знімних (обмінних) кузовів;

- бімодальні перевезення – перевезення за допо-
могою спеціальних напівпричепів, пристосованих 
до експлуатації як на автомагістралях, так і на заліз-
ницях;

- контрейлерні перевезення – перевезення авто-
транспортних засобів, тобто великотоннажних авто-
поїздів (тягачів із напівпричепами та автомобілів із 
причепами), а також окремих напівпричепів.

Зокрема, контрейлерні перевезення – це комбіно-
вані перевезення, які переважно здійснюються авто-
мобільним і залізничним транспортом. Як вантажні 
одиниці контрейлерних перевезень використовують 
автотранспортні засоби – автопоїзди і напівпричепи 
(контрейлери).

Сутність технології контрейлерних перевезень 
полягає в інтегруванні в єдину транспортну систему 
засобів автомобільного та залізничного транспорту. 
Змішані перевезення вигідно сполучають в єдиному 
транспортному ланцюгу два домінуючих види на-
земного транспорту – автомобільний і залізничний. 
Отже, завдяки автомобільному транспорту забезпе-
чується висока мобільність і швидкість доставки ван-
тажів, а завдяки залізничному транспорту – велика 
продуктивність, економічність та екологічна чистота. 

Важливими доказами на користь контрейлерних 
перевезень є:

- значне скорочення часу проходження митного 
та прикордонного контролю;

- проходження митного контролю на кордоні без 
посередньої участі водія;

- суттєва економія витрат на оформлення товаро-
супроводжувальних документів.

Вважається за доцільне поетапно вирішувати 
технічні проблеми організації контрейлерних пере-
везень в Україні. На першому етапі з метою приско-
рення проходу автопоїздами прикордонних перехо-
дів рекомендовано організувати локальні маршрути. 
З цією метою на території України можуть викорис-
товуватися лінії колії завширшки 1 435 мм. Далі, 
з набуттям досвіду та відпрацюванням перевізних 
технологій, довжину контрейлерних маршрутів 
можна буде збільшити таким чином, щоб комбінова-
ними сполученнями були охоплені великі центри за-
родження і погашення вантажопотоків на території 
України та за її межами.

Згідно з рішенням Міністерства транспорту 
України та Державної адміністрації залізничного 
транспорту України, оператором поїздів комбіно-
ваного транспорту є Український державний центр 
транспортного сервісу «Ліски», який нині є філією 
«Центру транспортного сервісу «Ліски» публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця».

УДЦТС «Ліски» – лідер в організації залізничних 
та інтермодальних перевезень транзитних та імпорт-
но-експортних вантажів в Україні.

Центр пропонує такі послуги:
- експедирування вантажів по території СНД 

та інших країн залізницею, морем та в змішаному 
сполученні;

- перевезення вантажів у контейнерах, контрейле-
рах, через поромні переправи;

- доставка «від дверей до дверей» автомобільним 
транспортом;

- митне оформлення вантажів, оформлення су-
проводжувальних документів;

- слідкування за вантажем і оперативне усунення 
затримок;

- розрахунок вартості перевезення;
- страхування вантажів;
- оптимізація маршрутів [6].
Центр має надійні та стабільні договірні відноси-

ни із провідними експедиторськими організаціями 
СНД та Європи, що дає змогу здійснювати комп-
лексне транспортно-експедиторське обслуговуван-
ня вантажів клієнтів на території країн СНД, Балтії 
та Європи.

Контрейлерний поїзд «Вікінг» (Controller Train 
«Viking») з’єднав два порти: Іллічівськ на Чорному 
морі та Клайпеду на Балтійському, а також дві євро-
пейських столиці – Київ та Вільнюс.

Регулярний рух контрейлерного поїзда «Вікінг» 
почався 6 лютого 2003 р. згідно з міждержавною 
угодою між Україною та Литвою. Поїзд прямує 
під № 1161 за маршрутом Чорноморськ−Київ−Клай-
педа. 

Специфіка комбінованого транспорту така, що 
в процесі здійснення більшості перевезень ванта-
жовідправник практично не може якось впливати 
на його хід. Тому він звертається до таких послуг 
лише тоді, коли впевнений, що залізнична частина 
перевезення та перевалка вантажу будуть реалізова-
ні ефективно і витрати на них не перевищуватимуть 
витрати на суто автомобільні перевезення.

Комбінований транспорт має економічні перева-
ги у довготривалих перевезеннях та допомагає змен-
шити навантаження на автомобільний транспорт.

Намагаючись урівноважити різні види транспор-
ту, необхідно враховувати той факт, що немає тісного 
зв’язку між морем, внутрішніми водними шляхами 
та залізницею. Інтермодальність визначена Комі-
сією ЄС як характеристика транспортної системи, 
в якій інтегровано об’єднуються як мінімум два різ-
ні види транспорту з метою забезпечення послідов-
ного перевезення «від дверей до дверей». З метою 
подальшої лібералізації транспорту, розроблення 
транс’європейських мереж, запровадження більш 
справедливого ціноутворення в транспортному сек-
торі до транспортної політики Євросоюзу було до-
дано принцип інтермодальності (або комбінований 
вид транспорту).

Основним документом, який регулює відносини 
у сфері комбінованого виду транспорту, є Директива 
Ради № 92/106 щодо запровадження спільних пра-
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вил для певних видів комбінованого перевезення то-
варів між державами-членами.

Директива визначає «комбінований транспорт» 
як перевезення вантажів між державами-членами 
за умови використання вантажного транспорту до-
вжиною 20 футів і більше на дорогах, залізничних, 
внутрішніх водних шляхах та морях на відстані, що 
перевищують 100 км, а також пересадочним польо-
том. Директива також передбачає додаткові вимоги 
до комбінованого виду транспорту:

- перевезення вантажу (товарів) між держава-
ми-членами із застосуванням вантажівки, трейлера, 
панів трейлера з тягачем або без нього (трактора), 
контейнера з верхнім кріпленням або 20-футового 
контейнера на первісному етапі перевезення (авто-
мобільне) або на фінальному етапі маршруту пере-
везення та з використанням на іншому етапі пере-
везення залізничного або внутрішньоводного або 
морського видів транспорту, де цей відрізок маршру-
ту перевищує 100 км як відстань між пунктами пере-
везення та є, відповідно, або фінальним, або первіс-
ним етапом маршруту перевезення;

- перевезення між пунктами, де вантаж заванта-
жується, та найближчою залізничною станцією як 
станцією завантаження для первісного етапу, між 
найближчою зручною залізничною станцією для 
розвантаження і пунктом, де вантаж розвантажуєть-
ся як фінальний етап перевезення;

- перевезення в радіусі, що не перевищує 150 км 
прямої відстані між портом внутрішньоводного спо-
лучення або морським портом завантаження або роз-
вантаження [7].

Директива встановлює, що з 1 липня 1993 р. ком-
бінований транспорт є вільним від усіх систем кво-
тування та інших систем впливу.

Директива закріплює скасування раніше встанов-
лених квот стосовно автомобільних перевезень, знят-
тя деяких адміністративних обмежень. Крім цього, 
Директива передбачає зменшення або повернення 
автомобільних зборів у певних випадках комбінова-

ного перевезення, а також виключає автомобільний 
етап транспортування вантажів з обов’язкового та-
рифного регулювання. Директива встановлює, що 
в документі про перевезення має бути зазначено, що 
автомобільне транспортування є частиною комбіно-
ваного перевезення, і мають бути наведені терміна-
ли, що підлягають використанню. Зазначений доку-
мент також закріплює зменшення або повернення 
автомобільних зборів у певних випадках комбінова-
ного перевезення.

З метою підтримки та розвитку комбінова-
ного виду транспорту було прийнято Регламент 
№ 2196/98 стосовно надання Союзом фінансової 
допомоги для проведення заходів інноваційного 
характеру з метою розвитку комбінованого тран-
спорту. Цей Регламент створив систему грантів 
Союзу у сфері модернізації цього типу перевезень 
вантажів. Відповідно до норм Регламенту Євросо-
юз може оплачувати до 30% вартості проекту будів-
ництва комбінованих маршрутів транспортування 
[8, с. 123−125]. 

Головним фактором, що впливає на інтеграцію 
транспорту України до європейської та світової тран-
спортної систем, є усунення всіх можливих пере-
пон – економічного, політичного, правового, техніко-
технологічного характеру у формуванні та розвитку 
єдиної інтегрованої транспортної системи на євра-
зійському континенті. Важливим аспектом в ефек-
тивності транспортної галузі України є техніко-тех-
нологічна сумісність з європейською транспортною 
системою, функціонування якої базується на відпо-
відних нормативах Європейського Союзу [9, с. 9].

Підсумовуючи, можна зазначити, що загалом 
правове регулювання мультимодальних перевезень 
в Україні та зарубіжних країнах здійснюється в одно-
му правовому руслі, але є певна розбіжність у термі-
нології основних понять мультимодальних переве-
зень в українському та міжнародному законодавствах, 
тому вважаємо за доцільне прийняти окремий нор-
мативний акт, який би врегулював ці протиріччя.
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ВИЗНАЧЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

DEFINITION OF THE CONSENT AGREEMENT  
IN THE ECONOMIC LEGAL PROCEEDINGS

У статті проведено дослідження теоретичних підходів до інституту мирової угоди в господарському судочинстві, позицій 
судових органів щодо правової природи мирової угоди в судочинстві, запропоновано поняття мирової угоди в господарському 
судочинстві з позиції галузевості та господарсько-процесуальної природи.

Ключові слова: господарське судочинство, мирова угода, договір, господарський спір, господарське процесуальне право.

В статье проведено исследование теоретических подходов к пониманию института мирового соглашения в хозяйственном 
судопроизводстве; позиций судебных органов относительно правовой природы мирового соглашения в судопроизводстве; 
предложено понятие мирового соглашения в хозяйственном судопроизводстве с позиции его хозяйственно-процессуальной 
природы.

Ключевые слова: хозяйственное судопроизводство, мировое соглашение, договор, хозяйственный спор, хозяйственное 
процессуальное право.

The article deals with the study of theoretical approaches to the institution of a consent agreement in economic legal proceedings, 
the position of judicial authorities regarding the legal nature of the consent agreement in the legal proceedings, the concept of a consent 
agreement in economic legal proceedings from the standpoint of industry and its economic and procedural nature is proposed.

Key words: economic legal proceedings, consent agreement, contract, economic dispute, economic procedural law.

Постановка проблеми. Посилення альтернатив-
них інструментів вирішення господарських спорів 
та успішна реалізація, зокрема в межах господар-
ського судочинства, здатні забезпечити збережен-
ня господарських зв’язків між конфліктувальними 
суб’єктами господарювання та гарантувати швидке 
відновлення стабільності сфери господарювання.

Законом України від 03.10.2017 № 2147-VIII 
«Про внесення змін до Господарського процесуаль-
ного кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судо-
чинства України та інших законодавчих актів», вне-
сено ґрунтовні зміни до Господарського процесуаль-
ного кодексу України (далі – ГПК України), зокрема 
в частині регламентації інституту мирової угоди. 

Дослідження мирової угоди в контексті господар-
ського судочинства в умовах судової реформи може 
мати теоретичне і практичне значення в площині 
удосконалення господарського процесуального зако-
нодавства та сфери правозастосування з метою під-
вищення судового захисту прав та інтересів суб’єктів 
господарювання, держави, фізичних осіб.

Метою статті є дослідження поняття мирової 
угоди в господарському судочинстві. 

Стан дослідження. Деякі питання мирової 
угоди в національному судочинстві були пред-
метом дослідження в працях В.Е. Беляневича [1], 
С.Я. Фурси, Е.І. Фурси [2], Д. В. Соколянського [3] 
та інших учених. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Чин-
не законодавство не містить поняття мирової угоди. 
У п. 1 ст. 192 ГПК України зазначається, що мирова 
угода укладається сторонами з метою врегулюван-
ня спору на підставі взаємних поступок і має сто-

суватися лише прав та обов’язків сторін [4]. Згідно 
з п.3.19 Постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 р. 
№ 18 «Про деякі питання практики застосування 
Господарського процесуального кодексу України 
судами першої інстанції», одним зі способів вирі-
шення господарського спору є мирова угода сторін, 
яка може стосуватися лише прав і обов’язків сторін 
щодо предмета позову [5].

Відповідно до ст. 77 Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII, під ми-
ровою угодою у справі про банкрутство розуміється 
домовленість між боржником і кредиторами стосов-
но відстрочки та/або розстрочки, а також прощення 
(списання) кредиторами боргів боржника, яка оформ-
ляється шляхом укладення угоди між сторонами [6].

У науковій спільноті також відсутня одноманітна 
концепція щодо визначення поняття мирової угоди, 
її правової природи та ознак.

Так, В.Е. Беляневич зазначав, що мирова угода – 
це договір, що укладається між сторонами з метою 
припинення спору на умовах, погоджених сторона-
ми [1, с. 565]. Інші автори мирову угоду пропонують 
розглядати як особливу (специфічну) угоду, що має 
свої ознаки, які відрізняють її від таких господар-
сько-правових угод [7]. Р.Є. Гукасян наголошує, що 
«волевиявлення сторін на укладення мирової угоди 
є процесуальними діями» [8, с. 142].

Цивілістичний підхід до розуміння мирової уго-
ди представлений у позиціях С.Я. Фурси, Е.І. Фурси, 
С.Л. Щербак, які визначають мирову угоду як дво-
сторонню між позивачем та відповідачем, під час 
укладення якої вони фактично заново визначають 
свої права та обов’язки у спірних правовідносинах 
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[2, с. 223]. Також мирову угоду трактують як право-
чин, тобто двосторонній договір, який укладається 
у письмовій або усній формі (у разі укладення ми-
рової угоди в усній формі її умови включаються до 
спільної заяви) між сторонами спору (позивачем 
та відповідачем) стосовно його предмета на основі 
взаємних поступок та підлягає визнанню ухвалою 
суду, яким одночасно припиняється провадження 
у справі [3, с. 352].

Наступна точка зору зводиться до того, що сут-
ність мирової угоди полягає у тому, що правова 
природа мирової угоди має комплексний характер – 
матеріальний і процесуальний або ж приватний і пу-
блічний [9, с. 2].

Можна погодитись із думкою В.В. Масюк, що 
немає єдності у розумінні правової природи зазна-
ченого інституту не лише у науковому світі, але 
й у практичній діяльності. Залежно від підходу кон-
кретного правозастосувача щодо розуміння правової 
природи інституту мирової угоди, приймаються і, як 
наслідок, виконуються різні за своїм змістом правові 
акти (матеріального чи процесуального характеру), 
що з погляду дотримання принципу законності і не-
обхідності однозначного розуміння кожної правової 
норми є не зовсім коректним [10, с. 93].

На підтвердження цієї точки зору можна навес-
ти протилежні погляди вищих судів. Так, у Листі 
«Щодо обов’язкових для усіх судів України право-
вих позицій» від 05 грудня 2011 р. Вищий спеціалі-
зований суд України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ зазначив, що висновок суду про те, 
що мирова угода, затверджена судом, не може вважа-
тися зобов’язанням у цивільно-правовому розумін-
ні, оскільки її укладення, затвердження і виконання 
регламентовано положеннями процесуального за-
конодавства та Закону України «Про виконавче про-
вадження», тому відсутні підстави для застосування 
статті 625 ЦК України є необґрунтованим [11].

Протилежне розуміння суті мирової угоди міс-
тилося в Інформаційному листі від 09.04.2009 р.  
№ 01-08/204 Вищого господарського суду України, 

в якому він указував, що «мирову угоду неможна роз-
глядати як договір у цивільно-правовому розумінні 
і визнавати недійсною в позовному провадженні, 
оскільки порядок її укладення і затвердження ре-
гламентований відповідними положеннями Госпо-
дарського процесуального кодексу України» [12]. 
У постанові Верховного Суду від 12 червня 2018 р. 
у справі № 908/1604/17 [13] щодо розгляду касацій-
ної скарги Державного агентства резерву України 
(далі – Агентство) на постанову Донецького апеля-
ційного господарського суду від 05.12.2017 у справі 
№908/1604/17 за позовом Агентства до державної ор-
ганізації «Комбінат «Зірка» та ТОВ «Ромпетрол Укра-
їна» про визнання правочину недійсним, вищенаве-
дена позиція повністю отримала своє відображення. 

Розглядаючи матеріальні і процесуальні склад-
ники процесу примирення сторін, маємо визнати, 
що в основі лежать матеріальні складники, а про-
цесуальні орієнтовані лише на те, щоб створити 
відповідні умови для розв’язання спору [14, с. 52].  
Із цією думкою можна погодитись лише частко-
во, виходячи з того, що господарське процесуальне 
право – «обслуговує» галузь господарського права 
в спектрі вирішення «спірності» самих господар-
ських відносин [15, c. 41]. 

Уважаємо, що інститут мирової угоди важли-
во та логічно розглядати з боку господарсько-про-
цесуального врегулювання господарського спору, 
який має лише господарсько-процесуальну приро-
ду. Такий науково-методологічний підхід дозволить 
виокремити галузеві особливості досліджуваного 
поняття та виробити дієві пропозиції щодо удоско-
налення порядку вирішення господарських спорів.

Висновки. На підставі вищезазначеного можна 
запропонувати визначення поняття мирової угоди як 
двохстороннього або багатостороннього господар-
сько-процесуального договору, який укладений між 
сторонами господарського процесу та затверджений 
суддею/суддями господарського суду, Верховно-
го Суду з метою припинення господарського спору 
та закриття провадження у справі.
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Статтю присвячено проблемам частоти вантажних перевезень повітряним транспортом як у світі, так і в Україні. Ви-
значено необхідність юридичного забезпечення певного механізму повітряного транспорту, визначення прав та обов’язків 
учасників процесу доставки. Автори роблять висновок про важливість збереження безпеки авіаційних перевезень вантажів, 
про перспективи захисту авіаперевізників від небажаних наслідків та порушень, про важливість належного правового регу-
лювання відносин між авіаперевізниками та іншими учасниками.

Ключові слова: перевізник, вантажоперевезення, відповідальність, повітряний транспорт, ринок вантажних переве-
зень.

Статья посвящена усложнению частоты перевозок грузов воздушным транспортом как в мире, так и в Украине. Определе-
на необходимость правового обеспечения определенного механизма авиаперевозок, определения прав и обязанностей участ-
ников процесса доставки. Авторы делают вывод о важности обеспечения безопасности авиаперевозок грузов, защиты всех 
авиаперевозчиков от нежелательных последствий и нарушений, важности правильного правового регулирования отношений 
между авиаперевозчиками и другими участниками перевозки.

Ключевые слова: перевозчик, грузоперевозки, ответственность, воздушный транспорт, рынок грузоперевозок.

Nowadays, air transport grows rapidly; its significant 
advantages in comparison with other types of transport 
are the high speed of movement over long distances, ef-
ficiency and maneuverability. This mode of transport is 
out of competition in the implementation of the perisha-
ble goods delivery.

Under the contract of cargo carriage, one party 
(the carrier) undertakes to deliver the consignment to 
the destination entrusted to it by the other party (send-
er) and give it to the person who is entitled to receive 
the cargo (the recipient), and the sender is obliged to pay 
for the carriage of goods established the fee [5]. 

The contract of carriage by air is an agreement on 
the provision of transport services, i.e. services for 
the movement of passengers, baggage, cargo and mail. 
Secondly, this agreement is bilateral. One of the parties 
to any air transportation contract is an air carrier.

The responsibility of the carrier during the per-
formance of air transportation is regulated in accord-

ance with the Convention on the Unification of Cer-
tain Rules of International Air Traffic, the Civil Code 
of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine, the Air 
Code of Ukraine, the Order of the State Service for Su-
pervision of Aviation Safety “On Approval of Air Cargo 
Rules”, other normative acts and general provisions on 
the rules of transportation and provision of services.

In accordance with above mentioned information, 
we can conclude that there are some problems with ac-
curacy of cargo transportation. Regardless the decreas-
ing of damage quantity, carriage process should be per-
formed on higher level, which we can see at USA.

The carrier (or airline) is a person who has a per-
manent place of business in Ukraine and who is a par-
ty to the carriage contract, as well as all other persons 
involved in carriage in accordance with the air waybill 
and undertakes to perform the carriage [1]. 

Carrier is responsible for the destruction, loss, dam-
age or delay in the delivery of goods. According to 
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the Art. 919 of the Civil Code of Ukraine, 
the carrier is obliged to deliver the goods 
to the place of destination in terms estab-
lished by the agreement, if another term is 
not established by the transport codes (stat-
ute), other normative legal acts and rules 
issued in accordance with them, and in 
the absence of such terms – within a rea-
sonable time.

The consignor must have arranged air 
waybill in accordance with the form, num-
ber of copies and method established by 
the carrier, and provide it to the carrier to-
gether with the cargo at the latest time de-
termined by the carrier (his agent). If data 
on tariffs and fees haven’t been established, 
the carrier must indicate in the aviation in-
voice the amount of payment for the cargo 
shipment by the consignor.

According to the approval of air cargo 
transportation rules of Ukraine:

The consignor is responsible to the car-
rier (other persons) for the correctness, ac-
curacy and completeness of the data and in-
structions for the cargo included (or on his 
behalf) in the air waybill or data provided to 
the carrier for inclusion in the air waybill.

The consignor is liable to the carrier 
for any damage caused to him or to anoth-
er person due to inaccuracy, incorrectness 
or incompleteness of the data and instruc-
tions concerning the cargo included (or on 
his behalf) in the air waybill or provided to 
the carrier according to the cargo.

The carrier is accountable to the shipper for any 
damage caused to consignor or another person due to 
inaccuracies, inaccuracies or incompleteness of the data 
and instructions included by the carrier (on his behalf) in 
the cargo air waybill.

The consignor is obliged to deliver the goods to 
the airport or to another place of departure no later than 
at the time determined by the carrier (his agent) for 
the execution of administrative formalities and appro-
priate procedures for the goods dispatch.

The carrier is not responsible to the shipper or con-
signee for losses resulting from the untimely delivery 
of the goods by the consignor to an airport or to another 
place of departure determined by the carrier.

The term of the contract of cargo carriage, that is, 
the time required for its implementation, is determined 
by the time interval from the moment of acceptance 
of the cargo for carriage until the moment of its delivery 
to the consignee at the destination [2]. 

In the practice of settling disputes concerning the car-
go non-preservation, the carrier's liability for goods dam-
age, if delivered with a violation of the relevant delivery 
period (delay), is especially relevant when goods are 
transported with a high degree of damage. It refers to 
cases of goods delivery with a violation of its delivery 
time, but within the period of its transportability. In all 
cases the violation of the delivery of perishable goods 
and the arrival at the place of destination spoiled, it must 
be established a causal connection between the admitted 
delay and damage to the cargo. If it is found that damage 
to the cargo occurred only due to delayed delivery, the car-
rier is responsible, regardless of the fact that the period 
of transportability is not violated. If the goods have been 
delivered to the address of the recipient within the deliv-
ery period, but with a violation of the term of transpor-
tation and the carrier will prove that such damage was 
according to the reasons that did not depend on him, 
responsibility should be imposed on the consignor [3]. 

However, the damage to the cargo may be due to 
the incorrect definition of its transportability term, and vi-
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Table 1 
Quantity of losses and damages

Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quantity of losses and damages 6000 6800 6120 5879 5473 5321 5105 4980
Quantity of losses per 100 000 transportations 40 50 45 39 34 30 25 21
Quantity of damages per 100 000 transportations 400 530 420 398 354 312 289 224
Quantum of damages UAH, mln 21 23 21,8 19,5 18,2 17,8 17,4 16,9

Fig. 2. Quantum of damages comparison 2010–2017, mln.
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olation of the transportation mode. In this case, the lia-
bility of the shipper and the carrier should be solved. If 
the damage to the cargo is not related to the assumed 
delay in delivery and the carrier will prove that this was 
due to reasons that depended only on the shipper (for 
example, loading of spoiled vegetables and fruits, un-
classified products, etc.), the responsibility should rely 
on the consignor. Thus, if we compare the cargo dura-
tion with the delivery period, we can conclude that in 
the case of the transport of perishable goods, the main 
time period for the carrier should be the delivery period.

In accordance with the Montreal Convention, the car-
rier's liability in the event of destruction, loss, damage 
or delay in the carriage of goods is limited to 17 SDR 
per kilogram (Special Drawing Rights, approximately 
$22.95), except when the shipper has done at the time 
of shipment place a special declaration of interest on 
the carrier and pay an additional fee if necessary. In this 
case, the carrier is required to pay an amount not exceed-
ing the amount claimed, unless he proves that this amount 
exceeds the actual interest of the sender in delivery [4].

Liability of the carrier for the loss, shortage, damage 
to the cargo, baggage, mail:

The carrier is responsible for the storage of cargo, 
luggage, mail from the moment they are accepted for 
carriage and delivery to the recipient unless it is proved 
that the loss, shortage, damage to the cargo, baggage, 
mail occurred due to circumstances which the carrier 
could not prevent and eliminate, which did not depend 
on him. It can be concluded that non-compliance with 
deadlines of the carriage contract the carrier must be li-
able in the amount of actual damage that was caused to 
the sender.

The carrier shall be liable for the loss, shortage, dam-
age to the goods, baggage, mail, in the amount of actual 

damage, unless proved to be due to his fault. The carrier 
is responsible for preserving the cargo from the moment 
it is accepted for carriage and delivery to the recipi-
ent unless it is proved that the loss, shortage, damage 
to the goods was due to circumstances which the car-
rier could not prevent. The carrier is responsible for 
the loss, shortage, damage to the goods, baggage, mail 
in the amount of actual damage if it is not proved that 
this was not due to his fault. 

Cargo damage – is a chemical or biological cargo 
change, and damage-mechanical changes that have oc-
curred as a result of improper transportation of cargo.

Lack of cargo means the difference between the quan-
tity (by weight) of the goods indicated in the transport 
document and the actual quantity (by weight) of the car-
go arriving at the point of destination. It is important to 
note that the amount (mass) arrived at the destination 
of the cargo is determined in the same manner as it was 
installed in the transfer to its carrier for transportation.

Damage to cargo is the result of such impact on 
the freight, which was manifested in the change in 
its integrity or deterioration of properties, qualitative 
characteristics, which caused a decrease in the value 
of the goods or its unsuitability for use. Damage is usu-
ally associated with a mechanical impact on the load, 
and damage is usually the result of a violation of the tem-
perature regime, the impact of atmospheric pressure, hu-
midity of the environment of the cargo in the process 
of transportation, etc.

To resolve the issue of liability for non-preservation 
of cargo, the issue of fixing the fact of its nonpreser-
vation becomes important. Therefore, in the process 
identifying signs of loss of cargo, its shortage, damage 
(damage), it is necessary to make a commercial act or act 
of general form. The most common is a commercial act.
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BLANKET NATURE OF CRIMINAL AND LEGAL PROHIBITION IN REGARD  
TO ILL-TREATMENT WITH ENEMY PRISONERS OF WAR (THE ART. 434 OF THE 
CRIMINAL CODE OF UKRAINE): NATIONAL AND INTERNATIONAL ELEMENTS

У статті здійснено огляд бланкетних елементів у нормі про кримінальну відповідальність за погане поводження з військо-
вополоненими (ст. 434 Кримінального кодексу України). Показано зв’язки зазначеної норми з нормами міжнародного гумані-
тарного права та військового законодавства України. Сформульовано деякі пропозиції щодо подальшої імплементації вимог 
міжнародно-правових актів у кримінальне законодавство України.
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норми, імплементація.

В статье проведен обзор бланкетных элементов в норме об уголовной ответственности за плохое обращение с военноплен-
ными (ст. 434 Уголовного кодекса Украины). Показаны связи указанной нормы с нормами международного гуманитарного 
права и военного законодательства Украины. Сформулированы некоторые предложения о дальнейшей имплементации требо-
ваний международно-правовых актов в уголовное законодательство Украины.

Ключевые слова: военнопленный, плохое обращение, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, бланкетные нормы, 
имплементация. 

The author of the article has carried out the review of blanket elements within the norm on criminal liability for ill-treatment with 
enemy prisoners of war (the Art. 434 of the Criminal Code of Ukraine). Relations of the stated norm with the norms of international 
humanitarian law and military legislation of Ukraine have been demonstrated. Some propositions for further implementation of the 
requirements of international and legal acts into criminal legislation of Ukraine have been formulated.

Key words: enemy prisoner of war, ill-treatment, criminal liability, Criminal Code, blanket norms, implementation.

Із часу проголошення державної незалежності 
Україна послідовно рухається в напрямі повноцін-
ної інтеграції до демократичного світового співто-
вариства, розбудовує національну правову систему, 
орієнтуючись на провідні світові стандарти, імп-
лементуючи загальновизнані норми міжнародного 
права. На цьому шляху здійснено чимало кроків: 
розробляється нормативно-правова база, спрямова-
на на розвиток України як економічно сильної, демо-
кратичної й правової гуманітарно орієнтованої дер-
жави, активізувалися процеси зміцнення інститутів 
громадянського суспільства, започатковані реформи 
в багатьох суспільно-політичних сферах. Утім, на 
позитивну динаміку розбудови України негативно 
впливають зовнішні чинники – анексія Російською 
Федерацією території Кримського півострова, ін-
спірований ззовні сепаратистський заколот у схід-
ному регіоні, перманентна військова загроза з боку 
сусідньої держави, що змушує Україну реалізувати 
специфічні силові й правові заходи (у вигляді анти-
терористичної операції, яка віднедавна трансформу-
валася в Операцію об’єднаних сил), застосовувати 
військову силу для захисту державного суверенітету 
й територіальної цілісності. Такому висновку спри-
яє й оголошення наприкінці року військового стану 

на території 10 областей України у зв’язку з актом 
збройної агресії з боку Російської Федерації, що 
відбувся 25 листопада 2018 р. у районі Керченської 
протоки проти кораблів Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України та мав тяжкі наслідки [1].

У зв’язку із цим у другому десятилітті ХХІ ст. 
в життя українських громадян і сферу діяльності 
суб’єктів, відповідальних за управління суспільно-
політичними процесами, неочікувано ввійшли фено-
мени, які впродовж десятиліть або взагалі не були 
їм відомі, або ж вважалися давно забутими. Чимало 
з них пов’язані з «мілітаризацією» певної частини 
суспільних відносин, необхідністю адаптувати пове-
дінку їхніх суб’єктів до стану військового конфлікту, 
у якому наразі перебуває держава. Зазначені обста-
вини зумовлюють потребу в розробленні й удоскона-
ленні механізмів охорони суспільних відносин у та-
ких змінених умовах. 

У непростих умовах сьогодення до інформацій-
ного поля, яке формує контекст життя сучасного 
українця, увійшло чимало понять, зміст яких кілька 
років тому майже не привертав увагу суспільства. 
Серед них, зокрема, і такі, як «збройний конфлікт», 
«бойові дії», «бойові втрати», «наступ», «оборона», 
«полон», «військовополонений». Так, починаючи 
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з періоду активної фази бойових дій на Сході Укра-
їни, повідомлення, у яких фігурують особи, що ма-
ють статус військовополонених, періодично стають 
відомими широкому загалу. При цьому питання по-
водження з військовополоненими в національному 
праві розроблені мало; тривалий час вони практич-
но не знаходили відображення в національному за-
конодавстві. Так, згадка про суб’єкта, який визначає 
порядок поводження з військовополоненими, у Зако-
ні України «Про оборону України» з’явилося лише 
у 2015 році [2].

У забезпеченні гарантій належного поводжен-
ня з військовополоненими в Україні крайнім за-
собом є кримінально-правова заборона, уміщена 
в ст. 434 «Погане поводження з військовополонени-
ми» Кримінального кодексу України [3]. Окремі пи-
тання кримінально-правової характеристики насиль-
ницьких, воєнних і військових злочинів (зокрема 
й поганого поводження з військовополоненими) роз-
глядали такі вчені, як Г. Анісімов, В. Базов, А. Блага, 
В. Бодаєвський, А. Васильєв, В. Грищук, С. Дени-
сов, Ю. Дзюба, С. Дячук, В. Ємельянов, О. Житний, 
М. Карпенко, В. Касинюк, В. Клименко, С. Кучев-
ська, А. Мухамеджанова, В. Навроцький, М. Панов, 
В. Попович, А. Савченко, М. Хавронюк, С. Хари-
тонов, О. Храмцов та деякі інші фахівці. Водночас 
комплексний аналіз складу злочинного (поганого) 
поводження з військовополоненими як військового 
злочину поки що не був охоплений увагою дослід-
ників. При цьому майже всі фахівці відзначили, що 
розміщена в ст. 434 КК заборонна норма має певні 
особливості, одна з яких – її бланкетний характер, 
який виражається у змістовному зв’язку її диспози-
ції з нормами міжнародного права. Наприклад, авто-
ри відповідної статті у Великій українській юридич-
ній енциклопедії (2017 р.) наголошують, що погане 
поводження з військовополоненими як злочин проти 
встановленого порядку несення військової служби 
(ст. 434 КК) характеризується подвійною проти-
правністю, бо заборонений нормами національного 
й міжнародного кримінального права (такими як 
Гаазька конвенція 1907 р. про закони та звичаї ві-
йни, Женевська конвенція 1949 р. про поводження 
з військовополоненими (далі – ІІІ Женевська конвен-
ція), Додатковий протокол I 1977 р. до Женевських 
конвенцій про захист жертв війни 1949 року). Зло-
чинні дії проти військовополонених розглядалися 
Нюрнберзьким міжнародним воєнним трибуналом, 
Токійським міжнародним воєнним трибуналом,  
а також трибуналами ad hoc, статути й вироки яких 
належать до джерел міжнародного кримінального 
права [4, с. 694–695].

Склад злочину, передбаченого ст. 434 КК, є під-
ставою для кримінальної відповідальності за діян-
ня, які синтетично позначені в її заголовку як «по-
гане поводження з військовополоненими». Досвід 
тлумачення цієї норми [4, с. 694–696; 5, с. 581–582; 
6, с. 176–178; 7, с. 1137–1138; 8, с. 262–263] дозволяє 
погодитись із тим, що ознаки вміщеного до неї зло-
чину перебувають у сфері взаємодії кримінального, 
військового, військово-кримінального й міжнарод-

ного гуманітарного права (далі – МГП). У зв’язку 
із цим для оптимального нормативного регулювання 
кримінальної відповідальності за погане поводження 
з військовополоненими, якісної інтерпретації норми 
про цей злочин, а також правильного застосування 
ст. 434 КК на практиці доцільно звернутися до пра-
вових (і передусім міжнародно-правових) джерел, 
які вплинули на формування кримінально-правової 
заборони, наразі розміщеної в зазначеній нормі, а 
також тих, що мають застосовуватися під час уста-
новлення ознак складу аналізованого злочину. Тому 
завдання, на сприяння вирішенню якого спрямована 
зазначена публікація, – забезпечити належний (опти-
мальний) зв’язок і узгодженість норми ст. 434 КК 
із тими (іншими, не кримінально-правовими) при-
писами, які регламентують порядок офіційного по-
водження з такими особами, як військовополонені, 
забезпечення режиму військового полону.

Необхідність вирішення зазначеного завдання ви-
значається кількома обставинами. По-перше, загаль-
ною тенденцією до інтернаціоналізації криміналь-
ного права України та законодавства України про 
кримінальну відповідальність як форми його вира-
ження. Так, у КК прямо заявлений намір законодав-
ця базувати цей закон на загальновизнаних принци-
пах і нормах міжнародного права (ч. 1 ст. 3), а також 
узгоджувати його із міжнародними договорами, зго-
ду на обов’язковість яких надав парламент (ч. 5 ст. 3). 
Власне, таким чином забезпечується спрямування 
вектора розвитку кримінального права України в на-
прямі міжнародних стандартів охорони прав і свобод 
людини (у будь-який час (як мирний, так і воєнний)). 
При цьому доказом досягнення цього результату є не 
лише узгодження текстів нормативних актів, що ді-
ють у цій галузі, із рекомендаціями (або вимогами) 
тих чи інших міжнародних інституцій, а й їх прак-
тична імплементація в діяльнісній складовій частині 
механізму кримінально-правової охорони (власне, 
правозастосовній практиці) [9, c. 67]. По-друге, така 
необхідність визначається тими об’єктивними умо-
вами, які характеризують сучасний період життя 
нашої країни, коли вона, попри всі очікування, зму-
шена боронити свою територіальну цілісність і неза-
лежність, а тому питання дотримання правопорядку 
у військовій і воєнній сферах її діяльності стало як 
ніколи важливим. Стандарти ж такої діяльності зна-
чною мірою сформувалися за межами національно-
го правового поля – у міжнародному «праві війни» 
(далі – МГП), а тому від слідування їм Україна аж 
ніяк не може відмовитися, виходячи з проголоше-
ного нею в конституційних актах пріоритету загаль-
новизнаних норм міжнародного права щодо права 
внутрішнього (розділ X Декларації про державний 
суверенітет України [10]) і зобов’язання вважати час-
тиною національного законодавства ті чинні міжна-
родні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України (ст. 9 Конституції Укра-
їни) [11]. По-третє, така необхідність визначається 
відсутністю в працівників правоохоронних органів 
і представників суддівського корпусу вичерпних 
уявлень про застосування ст. 434 КК на практиці, 
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адже зазначена норма тривалий час була, що нази-
вається, «мертвою», бо, як уже згадувалося вище, 
не існувало умов, на які вона була розрахована. По-
четверте, наявністю в диспозиції ст. 434 КК одно-
часно кількох оціночних ознак («погане», «особлива 
жорстокість», «недбале виконання обов’язків»), для 
розуміння яких можуть (і мають) бути використані 
міжнародно-правові норми. По-п’яте, бланкетність 
ст. 434 КК (яка, до речі, є «прихованою», адже в дис-
позиції статті немає прямих посилань на інші норми 
права, але вони презюмуються, зважаючи на специ-
фіку такого посягання, як погане поводження з вій-
ськовополоненими) є цілком виправданою з мірку-
вань забезпечення лаконічності цієї норми. Справді, 
вичерпна характеристика об’єкта, об’єктивної сто-
рони, суб’єкта цього злочину вимагає врахування 
«іншоправових» категорій, таких як «військовопо-
лонений», «поводження з військовополоненими», 
«виконання обов’язків щодо хворих і поранених», 
розширене тлумачення яких суто технічно не може 
бути вміщене в зазначену норму внаслідок чима-
лого обсягу. Так, за міжнародним правом відпо-
відальність держави за поводження на її території 
з військовополоненими поширюється на заборону 
піддавати їх дослідам (науковим і медичним), калі-
ченню, репресаліям, залучати до примусової праці 
та використовувати на небезпечних роботах; необ-
хідність забезпечення зв’язку із зовнішнім світом, 
захисту від насильства й залякування, поваги до 
особистості й гідності; надання приміщення, одягу, 
харчування, медичної допомоги, доступу медичного 
й духовного персоналу тощо [12, с. 307]. Отже, ці 
та інші форми порушення прав військовополонених 
можуть охоплюватися передбаченими в ст. 434 КК 
діяннями «погане поводження з особливою жорсто-
кістю», «недбале виконання обов’язків». Водночас, 
спираючись на зазначені вище міжнародно-правові 
акти (і насамперед на гуманітарні стандарти, визна-
чені ІІІ Женевською конвенцією), слід визнати, що 
наведене вище не вичерпує перелік вимог щодо по-
водження з військовополоненими. Наприклад, згідно 
з п. «d» ч. 2 ст. 3 Женевської конвенції заборонене 
засудження та застосування покарання без попере-
днього судового рішення, винесеного судом, який 
створено належним чином і який надає судові гаран-
тії, визнані цивілізованими народами як необхідні 
[13]. Досить значним за обсягом є й перелік осіб, 
котрі за нормами МГП визнаються військовополо-
неними, а також обставин, за яких вони набувають 
цього статусу (ст. 4 ІІІ Женевської конвенції [13]). 
Зі сказаного випливає, що кваліфікація злочину за 
ст. 434 КК України має здійснюватися з урахуванням 
змісту низки категорій, визначених джерелами МГП.

Подальший аналіз змісту диспозиції ст. 434 КК 
дозволяє побачити, що на ознаки злочинного пога-
ного поводження з військовополоненими як військо-
вого злочину, відповідальність за вчинення якого 
передбачена щодо спеціальних суб’єктів (військо-
вослужбовців Збройних Сил України й низки інших 
осіб, указаних у ст. 401 КК), впливають не лише нор-
ми МГП, а й положення внутрішнього (національно-

го) військового права. Вони, таким чином, утворю-
ють «внутрішньоправовий» компонент бланкетності 
зазначеної норми. Цей висновок випливає, зокрема, 
із вивчення ухваленої Міністерством оборони Укра-
їни (далі – МО) Інструкції про порядок виконання 
норм міжнародного гуманітарного права в Збройних 
Силах України й подальших змін до неї (внесеними 
згідно з Наказом МО № 514 від 10.10.2018 р. [14]). 
Зважаючи на суб’єкта видання цього нормативного 
акта, вимоги останнього поширюються на всіх осіб, 
які підпорядковані вказаному центральному органу 
виконавчої влади. Так, у контексті аналізованих у цій 
публікації питань привертає увагу те, що у вказаній 
Інструкції надане визначення поняття «військовопо-
лонений» (п. 8) і виключено із цього статусу шпигу-
нів і найманців (п. 58), визначено категорію «жертви 
збройного конфлікту» (п. 18), визнано статус парти-
зана як військовополоненого (п. 45), сформульовано 
заборону застосовувати репресалії до військовопо-
лонених, поранених, хворих (п. 53), убивати чи за-
вдавати поранення особам, яких визнано чи яких за 
цих обставин належить визнати особами, які вибули 
зі строю, зокрема й тих, що здалися в полон (п. п. 8, 
18, 45, 53, 60 розділу 2 Інструкції), сформульовано 
вимоги щодо надання особливого захисту дітям ві-
ком до вісімнадцяти років, навіть якщо вони брали 
участь у бойових діях і потрапили в полон (п. 11 роз-
ділу 4), визнано серйозним порушенням МГП, спря-
мованим проти людей, невиправдану затримку репа-
тріації військовополонених (п. 5 розділу 8), визнано 
необхідність залишення у власності військовополо-
нених певних предметів (п. 5 розділу 14) тощо[14].

Як бачимо, розміщена у ст. 434 КК кримінально-
правова заборона щодо поганого поводження з вій-
ськовополоненими має одночасно «зовнішній» (який 
утворюється через її зв’язок із міжнародно-право-
вими договорами) і «внутрішній» (виник у зв’язку 
з її взаємодією з підзаконними актами, виданими 
МО) бланкетні елементи. Ураховуючи це, доцільно 
підкреслити, що у випадку, коли вони суперечать 
один одному (що не виключено), пріоритет під час 
кваліфікації зазначеного злочину має саме «зовніш-
ній» елемент. Це пояснюється перевагою норми 
міжнародного права над правом внутрішнім. Якщо 
ті чи інші питання поводження з військовополоне-
ними не врегульовані нормами МГП, їхня оцінка 
має здійснюватися за національними нормативни-
ми приписами (реалізується «внутрішній» елемент 
бланкетності ст. 434 КК). Нарешті, слід наголосити 
й на тому, що в усіх випадках, які стосуються питань 
злочинності й караності діянь, пов’язаних із пово-
дженням із військовополоненими на національному 
рівні, абсолютну перевагу матимуть норми законо-
давства про кримінальну відповідальність, а не інші 
норми, зокрема міжнародно-правові (це випливає зі 
ст. 3 КК, а також із п. 22 ст. 92 Конституції України). 

Не можна не звернути увагу на те, що наразі 
положення ст. 434 КК не в усіх випадках узгодже-
ні з вимогами МГП. На прикладі характеристики 
потерпілого від злочину це виявляється в такому. 
У ІІІ Женевській Конвенції в одних випадках гово-
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риться про порядок (вимоги) поводження з військо-
вополоненими як із певною множиною осіб, а в ін-
ших – про військовополоненого як про окрему особу. 
Зокрема, говорячи про права й обов’язки, цей між-
народно-правовий акт нерідко оперує зазначеною 
категорією в однині (наприклад, у ч. 1 ст. 82 зазна-
ченої Конвенції вказується, що «військовополоне-
ний підпорядковується законам, статутам і наказам, 
які є чинними у збройних силах держави, що тримає 
в полоні…») [13]. Але в ст. 434 КК ознаки злочину 
викладено таким чином, нібито відповідальність 
установлена за порушення, учинені лише щодо гру-
пи потерпілих (саме так можна зрозуміти терміни 
«військовополонені», «поранені», «хворі» в її диспо-
зиції). Як уявляється, склад злочину, передбачений 
ст. 434 КК, наявний і в разі вчинення поганого по-
водження з окремим військовополоненим. Множина 
ж потерпілих має враховуватися вже як обставина, 
що обтяжує відповідальність (або в перспективі вдо-
сконалення законодавчого опису аналізованого зло-
чину – і як його кваліфікуюча ознака). Можна вказа-
ти й на те, що, на відміну від норм МГП, ст. 434 КК 
не виділяє окремо такого потерпілого, як неповно-
літні особи, на необхідність особливого поводження 
з якими окремо вказується в міжнародно-правових 
джерелах. Крім того, слід ураховувати, що в деяких 
джерелах МГП ідеться про обов’язок воюючих сто-
рін забезпечити захист певних осіб (зокрема, пора-
нених і хворих) не від «поганого поводження», а від 

«поганого ставлення» (ст. 15 Конвенції про поліп-
шення долі поранених і хворих у діючих арміях [15]). 

Проведене дослідження бланкетних елементів 
норми про відповідальність за погане поводження 
з військовополоненими як один зі злочинів проти 
встановленого порядку несення військової служби 
(ст. 434 КК України) дозволило виявити, що кримі-
нально-правова характеристика цього посягання має 
певні особливості. Передусім, це стосується наяв-
ності «латентних» (реальних, але прихованих) зміс-
товних зв’язків зазначеної норми не лише з міжна-
родним правом (насамперед із вимогами МГП щодо 
військовополонених, поводження з ними, відпові-
дальності за порушення таких вимог), а й із правом 
внутрішнім. За допомогою таких зв’язків визначаєть-
ся потерпілий від злочину, об’єктивна сторона в його 
складі, його суб’єкт, диференціація форм поганого 
поводження з військовополоненими. Зазначені обста-
вини зумовлюють необхідність ураховувати співвід-
ношення тих джерел, які впливають на встановлення 
повного змісту ознак вказаного злочину, визначення 
їхньої ієрархії й пріоритетності. Крім того, потребу-
ють подальшого аналізу способи імплементації норм 
МГП у кримінально-правову заборону щодо погано-
го поводження з військовополоненими (ст. 434 КК 
України (щодо способу визначення кількісних ха-
рактеристик потерпілих, урахування неповноліття 
як додаткової їхньої ознаки, створення орієнтов-
ного переліку суспільно небезпечних діянь тощо)).
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КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНА КОНТРАБАНДИ ЦИГАРОК: 
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

CRIMINALIZATION OF THE CYGAROC CONTRIBUTOR PHENOMENON: 
RETROSPECTIVE ANALYSIS

Варто відмітити, що розвитку контрабанди в Україні сприяло підвищення митних тарифів на окремі групи товарів. Од-
нією з таких груп товарів, які перевозяться через митні кордони у великих кількостях, є акцизні товари. Контрабанда цигарок 
в Україні зростає з року в рік, тому питання про криміналізацію феномена контрабанди цигарок є архіважливим питанням, 
яке потребує скорішого вирішення.

Ключові слова: контрабанда, кримінальне право, кримінальний кодекс, митні тарифи, криміналізація.

Стоит отметить, что развитию контрабанды в Украину способствовало повышение таможенных тарифов на отдельные 
группы товаров, одной из таких групп товаров, перевозимых через таможенные границы в больших количествах, явля-
ются акцизные товары. Контрабанда сигарет в Украину растет из года в год, поэтому вопрос о криминализации феномена 
контрабанды сигарет является архиважным вопросом, требующим скорейшего решения.

Ключевые слова: контрабанда, уголовное право, уголовный кодекс, таможенные тарифы, криминализация.

It is worth noting that the development of smuggling in Ukraine contributed to the increase of customs tariffs for certain groups 
of goods, one of such groups of goods that are transported through customs borders in large quantities are excise goods. The smug-
gling of cigarettes in Ukraine is increasing year after year, so the issue of criminalizing the phenomenon of smuggling cigarettes is an 
archival issue that needs a quicker solution.

Key words: smuggling, criminal law, criminal code, customs tariffs, criminalization.

Постановка проблеми. Історично контрабанда 
мала особливий розвиток у країнах, де зароджували-
ся високі митні тарифи на імпорт певних груп това-
рів, або у в країнах, де були присутні умови дефіциту 
якихось груп товарів чи встановлені штучні обме-
ження на їх імпорт, як протягом майже всієї історії 
існування СРСР. 

Так, однією з таких груп товарів, які перевозяться 
через митні кордони у великих кількостях, є акцизні 
товари, а саме алкогольні напої та тютюнові вироби. 
При цьому варто вказати, що майже третина світо-
вого експорту цигарок є незаконною. 

Контрабанда цигарок в Україні зростає з кожним 
роком у геометричній прогресії, однак належні поло-
ження законодавства, які б регулювали кримінальну 
відповідальність за ці діяння, відсутні. Із року в рік 
в Україні точаться дискусії з приводу криміналізації 
контрабанди цигарок, однак фактичних рішень так 
і не прийнято, а в Кримінальному кодексі України 
дана проблема не знайшла законодавчого регулю-
вання. У зв’язку із цим проблема контрабанди цига-
рок залишається нерозв’язаною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання, пов’язані з контрабандою, досліджу-
вали такі вчені, як: О.В. Лук’яненко, Б.С. Левік, 
О.М. Омельчук, Л.В. Дорош, Л.М. Шевчук, Г.Г. Ло-
бода, Д.М. Сорока, О.П. Дячкін, О.О. Кравченко, 
А.В. Наумов, А.А. Музика та інші. Однак питання 
щодо контрабанди цигарок в Україні є не дослі-

дженим, що додатково свідчить про актуальність 
даної теми.

Формулювання завдання дослідження. Завдан-
ням даної наукової статті є дослідження криміналіза-
ції феномена контрабанди цигарок та пошук шляхів 
розв’язання проблеми незаконного переміщення тю-
тюнових виробів через митний кордон України. 

Виклад основного матеріалу. Контрабанда  
завжди й у будь-якій країні сприймалась державою 
і суспільством як явище протиправне й суспіль-
но небезпечне, що залежно від предмету й мети  
може нести загрозу економічним інтересам держави, 
громадській безпеці, безпеці життя та здоров’я на-
селення, устоям моралі і навіть основам національ-
ної безпеки. 

Encyclopedia of Criminology and Deviant Behavior 
зазначає, що контрабанда є незаконним імпортом 
товарів з однієї країни до іншої. Ця протиправна 
операція може містити в собі імпорт або експорт за-
боронених товарів або уникнення від сплати вста-
новлених податків, зокрема мита, на товари, експорт 
або імпорт яких підлягає оплаті на митниці. Зокрема, 
мова йде про тютюнові вироби, експорт або імпорт 
яких підлягає оподаткуванню. Також варто вказати, 
що різні ставки мита в різних країнах або в різні пе-
ріоди часу детермінують імовірність контрабанди 
[1, с. 473].

Слід підкреслити, що контрабанда пов’язана 
за своєю природою з оподаткуванням та використан-
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ням фіскального мита. Можна навести приклад това-
рів, до яких застосовуються найвищі митні ставки: 
тютюнові вироби, алкогольні напої тощо.

Контрабанда цигарок є добре організованим яви-
щем, що становить серйозну загрозу для економіки 
держави та здоров’я населення. При цьому ця загро-
за виникає з двох основних напрямків. По-перше, 
контрабанда робить цигарки доступними та деше-
вими, тим самим збільшуючи їх споживання, осо-
бливо в бідних країнах. По-друге, в секторі тютю-
нової промисловості використовується контрабанда 
в політичному аспекті шляхом лобіювання урядами 
законодавчих положень щодо зниження податкових 
ставок. Приміром, значне зниження податків на тю-
тюнові вироби мало місце в Канаді (1994 р.) та Шве-
ції (1998 р.) [2].

Привабливість цигарок як предмету контрабанди 
полягає в розмірах різниці між безмитною та спла-
ченою за вартістю ціною, що залишає можливості 
для значного прибутку навіть за порівняно низькими 
«вуличними» цінами. Цигарки також тому привабли-
ві і для контрабандистів, що їх легко збувати. 

Використовуючи дані дослідження Лука Джос-
сенса та Мартіна Рау, можна класифікувати країни 
Європейського Союзу на три категорії за рівнем 
контрабанди цигарок. Так, є країни з високим рівнем 
контрабанди цигарок, в яких частка ринку контр-
абанди складає 10% і більше (Іспанія – 15%, Ав-
стрія – 15%, Італія – 11,5% , Німеччина – 10%); се-
редній рівень контрабанди – у країн, де частка ринку 
контрабанди становить від 5% до 10% (Нідерланди – 
5-10%, Бельгія – 7%, Греція – 8%, і, мабуть, Люксем-
бург та Португалія), а також країни з контрабандою, 
де частка ринку контрабанди становить менше 5% 
(Франція – 2%, Великобританія – 1,5%, Ірландія – 
4%, Швеція – 2%, Норвегія – 2%, ймовірно, Данія 
та Фінляндія, але досліджень немає) [3, c. 67].

Що ж до України, то вже не перший рік поспіль 
наша держава продовжує займати одну з перших по-
зицій у рейтингу країн-джерел ввозу до ЄС контра-
бандних тютюнових виробів. Понад 4,8 млрд. контр-
абандних цигарок постачається саме з України, що 
становить майже 11% усього обсягу контрабанди до 
країн ЄС та понад 1 млрд. євробюджетних втрат ЄС [4].

Одна з причин того, що Україна є привабливою 
для контрабандистів цигарок – це те, що, по-перше, 
в нашій державі найнижчі ціни на цигарки у сві-
ті (в середньому лише 1,05$ за пачку цигарок), по-
друге, на законодавчому рівні в Україні відсутня 
відповідальність, яка б «відбивала охоту» займатися 
контрабандою цигарок у зловмисників.

Так, у 2015 році була спроба внести зміни до 
201 ст. Кримінального кодексу України та криміналі-
зувати феномен контрабанди цигарок. Проектом За-
кону України від 07.10.2015 року № 3254 було запро-
поновано доповнити ч. 2 ст. 201 КК України такими 
змінами: контрабанда, тобто переміщення через 
митний кордон України поза митним контролем або 
з приховуванням від митного контролю алкоголь-
них напоїв, тютюнових виробів, вчинене у значних 
розмірах, карається позбавленням волі на строк від 

3 до 7 років із конфіскацією предметів контрабан-
ди, а також товарів, транспортних засобів із спеці-
ально виготовленими сховищами (тайниками), що 
використовувалися для переміщення через митний 
кордон України поза митним контролем або з при-
ховуванням від митного контролю предметів контр-
абанди [5]. 

Окрім цього, вказаним Проектом було встанов-
лено відповідальність за контрабанду тютюнових 
виробів у великих розмірах (позбавлення волі від 
5 до 10 років із конфіскацією предметів контрабан-
ди та з конфіскацією майна, а також із конфіскацією 
товарів, транспортних засобів із спеціально виготов-
леними сховищами); відповідальність за контрабан-
ду тютюнових виробів в особливо великих розмірах 
(позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією); 
відповідальність у разі вчинення контрабанди тютю-
нових виробів за попередньою змовою групою осіб 
або особою, раніше судимою за злочин, передбаче-
ний цією статтею, або службовою особою з викорис-
танням службового становища (позбавлення волі на 
строк від 5 до 15 років із конфіскацією) [5].

При цьому було запропоновано під значним роз-
міром контрабанди тютюнових виробів розуміти 
вартість переміщених через митний кордон Украї-
ни поза митним контролем або з приховуванням від 
митного контролю виробів, що у 100 разів і більше 
перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму до-
ходів громадян; під великим розміром розуміти вар-
тість переміщених через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуванням від митного 
контролю тютюнових виробів, що в 1000 разів і біль-
ше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян; під особливо великим розміром 
розуміти вартість переміщених через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховуван-
ням від митного контролю тютюнових виробів, що 
у 5000 разів і більше перевищує рівень неоподатко-
вуваного мінімуму доходів громадян.

Однак, незважаючи на внесені пропозиції щодо 
змін Кримінального кодексу України та криміна-
лізації контрабанди тютюнових виробів, ніяких 
фактичних та дієвих рішень ухвалено не було. Не-
законне переміщення великих партій цигарок хоч 
і розуміється як «контрабанда», однак повноцінно 
такою визнати бути не може, адже, по суті, відсутній 
склад злочину цього діяння. Тому нині це правопо-
рушення, відповідно до Митного кодексу України, 
залишається лише адміністративно караним та не 
є злочинним, що має негативні наслідки для фінан-
сової та економічної сфери держави, для соціального 
та морального стану суспільства загалом.

Так, частиною 1 статті 2 Кримінального кодексу 
України визначено, що єдиною і достатньою підста-
вою кримінальної відповідальності є наявність у вчи-
неному особою суспільно небезпечному діянні всіх 
ознак складу злочину, передбаченого КК України [6].

Відповідно до частини 1 статті 11 Кримінального 
кодексу України злочином є передбачене цим Кодек-
сом суспільно небезпечне винне діяння (дія або без-
діяльність), вчинене суб’єктом злочину [6].
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Таким чином, кримінальна відповідальність 
за скоєне діяння наступає лише в тому разі, якщо на-
явний склад злочину. При цьому склад злочину стано-
вить об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна 
сторона. Що ж до контрабанди тютюнових виробів, 
то незважаючи на те, що більшістю країн ЄС це діян-
ня визнано кримінально караним та таким, що несе 
за собою негативні суспільні наслідки, в українсько-
му правовому полі дане питання залишається в «за-
мороженому» стані, хоч певні намагання стосовно 
врегулювання вказаної проблеми й були зроблені. 

Слід зауважити, що 01.03.2017 року урядом було 
схвалено законопроект за поданням Міністерства 
охорони здоров’я «Про приєднання України до Про-
токолу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюно-
вими виробами». Проте одразу ж варто наголосити 
на тому, що до сьогодні даний документ так і не за-
реєстровано ВРУ для розгляду.

Метою вказаного Протоколу виступає знищення 
всіх форм незаконної торгівлі тютюновими вироба-
ми та забезпечення контролю всього ланцюжка по-
ставки цієї продукції з використанням численних 
міжнародних заходів. Так, приміром, одним із них 
є глобальний режим відстеження та «слідкування» за 
переміщенням тютюнових виробів, що являє собою 
контрольний вид діяльності. Крім вказаного, перед-
бачаються також вимоги ліцензування та створення 
обліку продажів тютюнових виробів (включаючи 
безмитний продаж та продаж через Інтернет) [7]. 

Слід зазначити, що вдосконалення контролю за 
тютюновим ринком повинно носити комплексний 
характер. Податкове адміністрування відіграє важ-
ливу роль в удосконаленні контролю, адже воно 
покликане контролювати виконання податкового 
законодавства з метою надходження податків до бю-
джету України та ухилень від оподаткування [8].

Спеціалісти Єврокомісії зазначили, що з Украї-
ни до Євросоюзу потрапляють незаконним спосо-
бом оригінальні тютюнові вироби, які виготовлені 
легальними тютюновими компаніями. Мотивом для 
такої нелегальної діяльності є різниця між цінами на 
однакову продукцію в країні виробництва та в зару-
біжних країнах. Однак у країнах Євросоюзу також 
діє багато підприємств із виробництва підробок [9].

На нашу думку, протидія незаконній торгівлі тю-
тюновими виробами неможлива без співпраці з пра-
воохоронними органами та законними виробниками 
тютюнових виробів.

Слід зазначити, що в зарубіжних країнах співп-
раця між державою та законними учасниками рин-
ку закріплюється шляхом підписання меморандумів 
про взаєморозуміння, які можуть бути доповнені 
актами та постановами. В Європейському Союзі 
були укладені угоди про співпрацю з чотирма най-
більшими тютюновими компаніями, а саме: British 
American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco 
International і Philip Morris International [9].

Крім того, найбільш діючим інструментом про-
тидії контрабанді цигарок є швидке реагування на 
даний факт та протидія йому. Основними право-
охоронними органами, які займаються протидією 
контрабанді тютюновими виробами у країнах Євро-
пейського Союзу, є митні органи, уповноважені пра-
воохоронні органи, підрозділи фінансової розвідки 
та податкові органи.

Слід підкреслити, що в у світі не сформувався 
єдиний підхід у побудові інституту контролю на рин-
ку підакцизних товарів. Так, у Данії та Норвегії полі-
ція виконує функції протидії загальної злочинності, 
а також порушень податкового та митного законо-
давства. Податкова і митна служби в цих країнах не 
мають правоохоронних функцій [3].

Також варто зазначити, що одним із видів проти-
дії контрабанді тютюновими виробами є ліцензуван-
ня та правозахисна діяльність. На нашу думку, сис-
тема ліцензування створює такий режим державного 
регулювання, при якому виготовлення, імпорт і екс-
порт тютюнових виробів здійснюють лише законні 
виробники. Тобто впровадження схем ліцензування 
є ефективним інструментом протидії контрабанді 
тютюнових виробів.

Отже, для ефективної боротьби з контрабандою 
тютюнових виробів потрібно запровадити кримі-
нальну відповідальність за вчинення цього діяння. 
Потрібно розуміти, що боротьба з контрабандою 
не лише забезпечить захист економічних інтересів 
країни, але й зумовить наповнення Державного бю-
джету та вплине на криміногенну ситуацію в країні.
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У сучасному світі феномен злочинності набуває 
дедалі більшого поширення, але водночас пропо-
рційно збільшується і необхідність протидіяти їй. 
Сучасні держави світу загалом та Україна як член 
світового співтовариства та перспективний учасник 
європейської спільноти зокрема постійно продуку-
ють нові способи і засоби протидії злочинності.

Одним із найбільш ефективних елементів сис-
теми протидії злочинності (завдяки низці особли-
востей) є створення, впровадження та реалізація 
кримінологічної політики держави, яка неоднора-
зово ставала предметом дослідження авторитетних 
вчених.

Кримінологічна політика держави в діяльності 
Національної поліції України відображається в комп-
лексі нормативно-правових актів, що регулюють ді-
яльність всієї поліції та окремих підрозділів. Своєю 
чергою, базовим у відповідному аспекті може стати 
комплексний документ загальнодержавного значен-
ня (цільова програма Уряду, Національна стратегія 
та багато інших варіацій).

Насамперед необхідно зрозуміти сутність такого 
явища, як кримінологічна політика, визначити шля-
хи її реалізації в діяльності Національної поліції 
України.

Вказана тематика є новою для сучасної юридичної 
науки, але окремі її аспекти неодноразово поставали 
наріжним каменем у дослідженнях багатьох досвід-
чених і авторитетних вітчизняних вчених (Б. Голо-
вкін, О. Гуров, О. Джужа, А. Закалюк, О. Кальман, 
І. Карпець, В. Коваленко, О. Колб, О. Костенко, 
В. Кудрявцева, Р. Кузьмін, О. Литвак, О. Литвинов, 
В. Лунєєв, О. Мартиненко, М. Мельник, В. Мисли-
вий, А. Митрофанов, А. Музика, В. Тацій, В. Тим-
ошенко, В. Трубников, П. Фріс, О. Юхнота), але 
з огляду на незначну увагу до реалізації криміноло-
гічної політики держави в діяльності Національної 

поліції України вказана тематика набуває нового зна-
чення та потребує подальших розвідок.

Метою статті є дослідження сутності та реаліза-
ції кримінологічної політики держави в діяльності 
Національної поліції України. Своєю чергою, по-
ставлена мета зумовила необхідність розв’язання 
дослідницьких завдань, а саме: 1) визначення понят-
тя кримінологічної політики держави та її сутності; 
2) окреслення процесів реалізації кримінологічної 
політики держави в діяльності Національної поліції 
України.

Об’єктом статті виступають суспільні відносини 
у сфері реалізації кримінологічної політики держави.

Предметом дослідження є кримінологічна полі-
тика держави як елемент правоохоронної системи 
суспільства.

Значимість дослідження кримінологічної політи-
ки полягає в можливості створення науково-практич-
ного результату, цільової програми, яка передбачає 
стратегію і тактику кримінологічної політики, спря-
мованої на зміну кримінологічної ситуації за певни-
ми напрямами [1, с. 27].

Термін «політика» походить із грецької мови 
й означає «державна діяльність» [2, с. 536], «дер-
жавні чи суспільні справи» [3, с. 629]. У сучасному 
розумінні під політикою розуміють систему цілей 
і завдань держави та засобів їх досягнення як усе-
редині країни (внутрішня політика), так і в міждер-
жавних відносинах (зовнішня політика). Залежно 
від спрямування розрізняють внутрішню і зовнішню 
політику. Внутрішня політика держави є системою 
цілей і завдань держави та засобів їх досягнення 
у різних сферах суспільного життя всередині країни 
[4, с. 496]. 

На думку М. Федорова, одним із найважливіших 
напрямів внутрішньої політики держави є забез-
печення законності та правопорядку, у тому числі 



133

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 
й протидія злочинності (політика протидії злочин-
ності), яка здійснюється із використанням заходів 
кримінальної репресії і називається кримінально-
правовою політикою [5].

Водночас, на думку вчених, кримінальна політи-
ка є тією частиною політики протидії злочинності, 
яка виробляє основні завдання, принципи, напрями 
і цілі кримінально-правового впливу на злочинність, 
а також засоби їх досягнення і виражається в дирек-
тивних документах, нормах кримінального права, 
актах тлумачення норм і практики їх застосування 
[6, с. 26].

Є також позиція, що виражається у словах 
А. Закалюка, стосовно того, що кримінально-право-
ва політика в широкому розумінні – це вид право-
вої політики держави у сфері протидії злочинності, 
яка здійснюється засобами кримінальної репресії. 
У вузькому розумінні кримінально-правова політи-
ка – це частина правової політики держави у сфері 
протидії злочинності, яка здійснюється засобами ма-
теріального кримінального права [7, с. 36].

Так, ми можемо бачити розгалуженість поглядів 
думок вчених на одне питання. Водночас, якщо по-
діляти кримінологічну політику на широке і вузьке 
її розуміння, змінюється масштаб її впливу на за-
гальносоціальну обстановку в державі, правові за-
соби впливу на формування відповідної політики 
та спектр осіб, що зобов’язані виконувати визначені 
їм функції з реалізації відповідного напряму.

Натомість найбільш загальною та теоретично об-
ґрунтованою є позиція В. Голіна та М. Колодяжного 
стосовно того, що кримінологічна політика – це влас-
на доктрина, в якій прозоро і чітко простежуються 
політична воля держави на розглядувану проблему, 
її наміри і рішучі дії. Водночас науковці акцентують 
на тому, що влада – основний, організаційний, регу-
лятивно-контролюючий початок політики, яка, без-
сумнівно, являє собою засіб здійснення будь-якої, 
у тому числі кримінологічної, політики [8, с. 53−63]. 

Тобто кримінологічною політикою держави мож-
на визначити частину загальнодержавної правової 
політики, що виробляє основні завдання, принципи, 
напрями і цілі для зміни кримінологічної ситуації 
за всіма її напрямами та з метою більш ефективної 
протидії злочинності.

Вчені зауважують, що впровадження у практику 
кримінологічної політики держави не є простою за-
дачею сьогодення, а для її вирішення варто задіяти 
не тільки провідних спеціалістів у відповідних галу-
зях, а й значну кількість матеріальних ресурсів. 

Правоохоронні органи, на які розраховує вла-
да, не здатні своїми ресурсами охопити усю ба-
гатогранність її проблем, а тим більше власними 
силами «нові підходи» до запобігання і протидії 
злочинності, не передбачають радикального «ре-
волюційного» руйнування наявних теорій і інсти-
тутів, які протистоять злочинності, але вчені вихо-
дять із розуміння того, що в сучасних не простих із 
різних позицій умовах державі і суспільству варто 
дещо змінити стереотипи підходів до запобігання 
злочинності [9]. 

Своєю чергою, зменшення рівня криміноген-
ності суспільства є одним із позитивних наслідків 
таких процесів, оскільки саме суспільство є дже-
релом правопорушень, злочинів, девіацій, деструк-
тивної поведінки, збочень, віктимності та інших 
криміногенних проявів.

Водночас вченими запропоновано перехід до не-
великих за кількістю стратегій [10, с. 13], призначен-
ня яких зниження або обмеження девіаційних, де-
ліктогенних і кримінальних проявів криміногенного 
потенціалу чи захищення матеріальних і духовних 
соціальних цінностей від злочинних посягань [9].

На думку Д. Тичини, в будь-якій державі струк-
турні елементи системи суб’єктів запобігання злочи-
нам взаємопов’язані по вертикалі і горизонталі кри-
мінальними процесуальними нормами та впливають 
один на одного. Одночасно кожен суб’єкт, у тому 
числі будь-який структурний підрозділ правоохо-
ронних органів, має системну ознаку, тобто певний 
комплекс властивостей і якостей, які не можуть бути 
зведені лише до арифметичної суми складників [11].

Зокрема, у Законі України «Про Національну по-
ліцію» чітко зазначено завдання щодо запобігання 
злочинам, а саме: здійснення превентивної та про-
філактичної діяльності, спрямованої на запобіган-
ня вчиненню правопорушень; виявлення причин 
та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та ад-
міністративних правопорушень, вжиття у межах сво-
єї компетенції заходів для їх усунення та ін. [12].

Водночас деякі вчені констатують, що Націо-
нальна поліція України здійснює запобіжну діяль-
ність не ізольовано, а у різновидах взаємодії з орга-
нами: 1) які визначають державну політику у сфері 
боротьби зі злочинністю (Президент України, Вер-
ховна Рада України, Кабінет Міністрів України);  
2) які здійснюють координацію діяльності у сфері 
запобігання та протидії злочинності (Генеральний 
прокурор України та підпорядковані йому прокуро-
ри; Рада національної безпеки і оборони України); 
3) які провадять правоохоронну діяльність у сфері 
боротьби зі злочинністю (серед суб’єктів цієї гру-
пи варто виділяти дві підгрупи: а) органи, для яких 
боротьба зі злочинністю є однією з основних функ-
цій (наприклад, Департамент карного розшуку На-
ціональної поліції України, Головне управління по 
боротьбі з корупцією та організованою злочинніс-
тю СБУ України та ін.); б) органи, які провадять 
таку діяльність лише у процесі виконання ними 
основних функцій, що безпосередньо не пов’язані 
з боротьбою зі злочинністю (Національний банк 
України, Міністерство фінансів України, Держав-
на митна служба України, Державна прикордонна 
служба України, а також інші міністерства та відом-
ства, що мають контрольні повноваження у меж-
ах покладених на них обов’язків щодо взаємодії зі 
спецпідрозділами по боротьбі зі злочинністю); 4) які 
здійснюють контролюючу та інші види управлін-
ської діяльності (громадські організації, об’єднання, 
органи державного контролю, преса) [11].

Водночас під час аналізу діяльності Національної 
поліції України в контексті реалізації кримінологіч-
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ної політики держави належить зазначити кілька ви-
значальних факторів.

Кримінологічна політика держави в діяльності 
поліції є складовим елементом внутрішньої полі-
тики держави, яка виражається у відповідних нор-
мативних актах. Це конкретна діяльність держави, 
усіх гілок влади та державних органів щодо протидії 
криміногенним явищам, які є у суспільстві і створю-
ють усі необхідні та сприятливі умови для зростання 
злочинності серед населення. Кримінологічна діяль-
ність держави в діяльності поліції є вольовою дією, 
складною за своїм характером, вона є безперервною 
та сталою діяльністю держави щодо протидії кримі-
нальним фактам. Також необхідно зазначити, що без 
розвитку та ефективного виконання кримінологічної 
політики держави ефективна діяльність поліції не-
можлива, оскільки правоохоронні органи нині пере-
бувають у складній стадії реформування і потребу-
ють всілякої підтримки з боку держави.

Водночас, вбачаючи необхідність всебічної під-
тримки правоохоронних органів у векторі реалі-
зації державної кримінологічної політики, вчені 
акцентують на низці проблем інституційного ха-
рактеру, наприклад «виключно законами України 
мають визначатися основи забезпечення громад-
ського порядку і боротьби зі злочинністю», відпо-
відно до Закону України від 25 червня 1993 р. яким 
була прийнята перша в країні Державна програма 
боротьби зі злочинністю [13]. Але згодом аналогіч-
ні програми, однак із різною назвою, затверджува-
лися Президентом України Постановою Кабінету 
Міністрів України (з 2007 р.), а з 2011 р. замість 
програми діють згадані Концепція і План заходів 
щодо її реалізації [9]. 

Разом із вказаними нормативно-правовими акта-
ми Закон України «Про державні цільові програми» 
від 18 березня 2004 р. [14] і Постанова Кабінету 
Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 «Про 
затвердження Порядку розроблення та виконання 
державних цільових програм» [15] частково супер-
ечили прийнятим на той момент державним кон-
цепціям, планам заходів, програм та ін., оскільки 
цільові програми класифікувалися як загальнодер-
жавні програми (економічного, науково-технічного, 
соціального, науково-культурного розвитку, охоро-
ни довкілля, які охоплюють всю територію держави 
або значну кількість її регіонів, мають довгостроко-
вий період виконання і здійснюються центральни-
ми і місцевими органами влади) та інші програми, 
метою яких є розв’язання окремих проблем розви-
тку економіки і суспільства, а також проблем розви-
тку окремих галузей економіки та адміністративно-
територіальних одиниць, що потребують державної 
підтримки [15]. 

Програма боротьби зі злочинністю та держав-
ної безпеки належить до інших, тобто другорядних 
програм, які, на жаль, не відповідають критеріям 
загальнодержавності. Але водночас виникає значна 
кількість запитань: невже державна політика у сфе-
рі запобігання злочинності, яка руйнує суспільство 
і державу, спричиняє колосальні жертви, багатомі-
льярдні матеріальні збитки і витрати, може належати 
до «інших програм» [9]?

Водночас, акцентуючи на реалізації Державної 
програми боротьби із злочинністю, що була створена 
1993 р., варто зауважити, що нині з урахуванням ви-
кликів сучасного світу вона загалом не є актуальною. 
Саме тому перед вченими і практиками, що працю-
ють над вдосконаленням роботи правоохоронних 
органів, постає завдання створити нову, сучасну кон-
цепцію кримінологічної політики держави. Такий 
документ комплексно включив би в себе питання 
з минулої програми, які залишаються актуальними, 
але пошук нових їх рішень з урахуванням розвитку 
сучасних технологій є гострою проблемою, що по-
требує негайного вирішення.

Отже, у процесі аналізу низки нормативних дже-
рел, поглядів вчених на тематику реалізації криміно-
логічної політики держави в діяльності Національ-
ної поліції України автор дійшов таких висновків: 

1) кримінологічною політикою держави можна 
визначити частину загальнодержавної правової по-
літики, що виробляє основні завдання, принципи, 
напрями і цілі для зміни кримінологічної ситуації за 
всіма її напрямами та з метою більш ефективної про-
тидії злочинності;

2) сутність та значення кримінологічної політики 
держави полягає у тому, що завдяки комплексним 
програмам та цільовим, довготривалим систематич-
ним діям органи охорони правопорядку мають змо-
гу зменшувати рівень криміногенності суспільства, 
тим самим підвищуючи рівень захисту прав і свобод 
людини і громадянина та реалізуючи відповідну по-
літику держави у цьому напрямі;

3) впровадження у практику кримінологічної по-
літики держави  не є простою задачею сьогодення, а 
задля її вирішення треба задіяти не тільки провідних 
спеціалістів у відповідних галузях, а й значну кіль-
кість матеріальних ресурсів;

4) Закон України «Про національну поліцію» чіт-
ко відображає галузеві шляхи реалізації загально-
державного напряму протидії злочинності, а отже, 
виконуючи свої функції, поліцейські підрозділи 
працюють над поліпшенням механізму протидії зло-
чинності, підвищенням захисту прав і свобод люди-
ни і громадянина на теренах держави і за її межами 
загалом, виконуючи завдання, сформовані, зокрема, 
сучасною кримінологічною політикою держави. 
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Проаналізовані природа та зміст спеціальних знань у досудовому розслідуванні масових заворушень. Обговорені пробле-
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Правова держава передбачає не лише норматив-
не закріплення демократичних прав і свобод люди-
ни й громадянина, а й наявність механізму їх забез-
печення. За умов, коли в українському суспільстві 
спостерігається тривожна тенденція погіршення 
якості життя окремих прошарків населення, на цьо-
му фоні збільшується кількість осіб, що пересту-
пають закон, вдаються до вчинення злочинних дій, 
зневажаючи інтереси інших громадян, нехтуючи 
нормами поведінки й моралі. Відомою, загально-
визнаною і такою, що не відкидається більшістю, 
є теза: зло має бути покараним. Тому нині особли-
вого значення набуває принцип невідворотності 
покарання. Із протиправних і кримінально караних 
діянь злочини проти громадського порядку несуть 
велику соціальну й політичну небезпеку. Так, від-
повідно до Єдиного звіту про кримінальні право-
порушення в Україні у 2013 р. було обліковано 
лише 2 кримінальних правопорушення за ознаками 
ст. 294 КК України, у 2014 р. за ознаками ст. 294 КК 
було взято на облік 148 кримінальних правопору-
шень [1], такий різкий сплеск можна пояснити со-
ціально-політичними катаклізмами того року. Про-
те у 2015 р. в Україні обліковано 22 кримінальних 
правопорушення щодо вказаної категорії злочинів, 
за 2016 р. – 9 кримінальних правопорушень, за 
2017 р. взято на облік 8 кримінальних правопору-
шень цієї категорії [2], а станом лише на жовтень 
2018 р. у нашій державі обліковано вже 10 кримі-
нальних правопорушень про масові заворушення. 
Такі статистичні дані свідчать про те, що кількість 
кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками 

злочину, передбаченого ст. 294 КК України, з року 
в рік є стабільно високою. 

Під час розслідування масових заворушень необ-
хідно визначити вичерпний перелік обставин, що 
підлягають доказуванню, з урахуванням не тільки за-
гального вчення про предмет доказування, але й осо-
бливостей його криміналістичних ознак. Останнє 
досягається шляхом аналізу масових заворушень із 
криміналістичних позицій. Все це визначає методи 
й принципи виявлення, збирання, систематизації, 
обробки інформації щодо закономірностей органі-
зації та здійснення досудового розслідування масо-
вих заворушень. Більшість елементів матеріальної 
структури масових заворушень має певну специфіку, 
що відрізняє її від структури інших видів злочинів. 
І тому застосування можливостей криміналістики 
в збиранні й оцінці доказів за такими криміналь-
ними провадженнями має не лише спиратися на за-
гальні криміналістичні розробки, а й враховувати 
специфіку підготовки, вчинення таких злочинів, зна-
ряддя злочину й механізм слідоутворення, способи, 
які застосовують злочинці задля приховування або 
й фальсифікації власних слідів тощо. Слідчі (розшу-
кові) дії й інші тактичні засоби, що застосовуються 
при досудовому розслідуванні масових зворушень, 
базуються на загальних принципах процесуального 
закону і криміналістичної тактики. Водночас специ-
фіка певної сфери, в якій вчиняються масові заво-
рушення, вносить деякі корективи у відносини, що 
складаються під час досудового розслідування кри-
мінальних проваджень за злочинами цієї категорії. 
Починаючи з виявлення ознак масових заворушень 
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і протягом усього процесу збирання, дослідження 
й оцінки доказів вся ця специфіка може бути врахо-
ваною переважно на рівні криміналістичної тактики 
і, насамперед, під час реалізації тактичних засобів 
розслідування злочинів та судового розгляду кримі-
нальних проваджень. Проте, спираючись на такти-
ко-криміналістичні розробки у вирішенні завдань 
досудового розслідування, не можна залишати осто-
ронь й ігнорувати техніко-криміналістичні напрацю-
вання. У процесі досудового розслідування масових 
заворушень у сторін кримінального провадження 
можуть виникати питання, розв’язання яких потре-
бує виваженого наукового підходу. Задля їх вирішен-
ня слідчий, прокурор та сторона захисту залучають 
спеціалістів і експертів як фахівців із різноманітних 
галузей науки й техніки. Судові експертизи допо-
магають вивчити сліди та інші речові докази, вста-
новити механізм утворення певних слідів, характер 
змін, що виникли в навколишній обстановці, від-
повісти на різноманітні питання шляхом виявлення 
й дослідження фактичних даних про подію масового 
заворушення та осіб, які брали активну участь в ор-
ганізації та здійсненні протиправних дій. Цей зріз 
проблеми вартий детального дослідження й обгово-
рення науковцями та практиками.

Окремі аспекти використання спеціальних знань 
у кримінальному судочинстві у галузево-предмет-
ному плані висвітлювало чимало вітчизняних на-
уковців, зокрема: Л.Г. Бордюгов, Т.В. Варфоломеєва, 
В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, В.А. Журавель, А.В. Іщен-
ко, Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.А. Колесник, І.І. Ко-
тюк, В.К. Лисиченко, Є.Д. Лук’янчіков, О.М. Моїсе-
єв, Г.М. Надгорний, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, 
Е.Б. Сімакова-Єфремян, В.В. Тіщенко, П.В. Цимбал, 
В.В. Циркаль, В.Ю. Шепітько та ін. Ці питання були 
і є предметом наукового інтересу науковців й інших 
країн, їм приділили свою увагу Т.В. Авер’янова, 
А.Ф. Аубакіров, Р.С. Бєлкін, Б.М. Бішманов, 
М.В. Бобовкін, В.О. Волинський, О.Ф. Волинський, 
Г.І. Грамович, А.А. Ейсман, О.В. Гусєв, О.В. Іванова, 
Є.П. Іщенко, Н.П. Майліс, В.М. Махов, Т.В. Моісе-
єва, О.Р. Росинська, І.М. Сорокотягін, А.Р. Шляхов 
та ін. Зазначені дослідники зробили вагомий внесок 
у теорію і практику використання спеціальних знань 
у судочинстві, створили наукове підґрунтя для по-
дальших наукових пошуків. 

У різні періоди проблеми використання спеці-
альних знань під час розслідування такого окремого 
виду злочинів, як масові заворушення, викликали 
конкретний інтерес деяких учених, зокрема А.М. Баг-
мета, В.І. Боярова, В.Г. Єнгібаряна, О.М. Кузьменка, 
А.М. Лазебного, П.В. Шалдирвана та ін. Зазначаючи 
теоретичну і практичну значущість наукових праць 
згаданих учених, варто зауважити, що вони здебіль-
шого розглядали проблеми використання спеціаль-
них знань побічно, в аспекті загальних положень 
здійснення досудового розслідування масових заво-
рушень. Лише в дисертації А.М. Лазебного цілісно 
розглянуто й розкрито питання використання спеці-
альних знань у розслідуванні злочинів проти громад-
ського порядку. З урахуванням сучасного стану за-

конодавства і правозастосовної практики досудового 
розслідування масових заворушень нині потребують 
комплексного дослідження ті проблеми, які раніше 
не були досліджені на достатньому рівні, а також ті 
питання, що виникли протягом останніх років. 

Метою статті виступає з’ясування питання форм 
і можливостей використання спеціальних знань 
у процесі досудового розслідування масових завору-
шень, визначення характеру й порядку використання 
спеціальних знань експертом та спеціалістом. 

У загальному розумінні під терміном «спеціаль-
ні знання» зазвичай розуміють систему теоретич-
них знань і практичних навичок у галузі конкретної 
науки, техніки, мистецтва або ремесла, отриманих 
шляхом спеціальної підготовки чи професійного 
досвіду, які необхідні для вирішення питань, що ви-
никають у процесі кримінального судочинства. Відо-
мий вітчизняний науковець В.Г. Гончаренко звертав 
увагу на те, що треба чітко відмежовувати в функ-
ціональному сенсі спеціальні знання як результат 
професійної підготовки і певну спеціалізовану осві-
ченість окремих людей від передбачених процесу-
альними законами спеціальних знань, які, маючи за 
своїм змістом повну тотожність із першими, можуть 
використовуватись у точно встановлених законом 
формах і межах, тобто є повністю індиферентними 
до становища носія цих знань і їх споживачів, пере-
творюючись на процесуально-правову категорію, 
використання якої передбачено лише визначеними 
суб’єктами і у встановлених процедурах, що у кож-
ному випадку їх застосування вимагає наявності од-
ного з передбачених суб’єктів, засвідчення його ком-
петентності, а також узаконених шляхів одержання 
бажаного результату. У процесуальне визначення 
спеціальних знань обов’язково має включатись за-
гальнонаукове їх поняття як неодмінна змістова 
основа поняття процесуального, а останнє має ви-
значати лише межі і форми особливого використан-
ня цих знань у судочинстві та юридично значущі 
наслідки такого використання. Шановний вчений, 
зробивши ці загальні зауваження, запропонував таке 
визначення в контексті кримінального процесуаль-
ного законодавства: спеціальними знаннями в кримі-
нальному судочинстві є знання і навички, одержані 
в результаті фахової освіти та/або практичної діяль-
ності в будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва 
або ремесла, які використовуються визначеними 
законом учасниками процесу в межах наданих кож-
ному з них повноважень задля вирішення за певною 
процедурою процесуальних завдань. Таке визначен-
ня спеціальних знань максимально точно відбиває 
теоретичні положення наукознавства, законодавства 
і практику залучення спеціальних знань до відправ-
лення правосуддя. Спеціальні знання – це не якась 
об’єктивізована аморфна сума результатів людсько-
го пізнання, а диференційовані за ступенем пізнання 
цього галузевого предмета науки, рівнем оволодіння 
суб’єктом судочинства та процесуальною компетен-
цією цих суб’єктів знання, які можуть і мають вико-
ристовуватись у доказуванні фактів, необхідних для 
встановлення об’єктивної судової істини [3, с. 24].
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Фахівці в галузі кримінального процесу та тео-
рії судової експертизи пропонують розрізняти фор-
ми використання спеціальних знань і форми засто-
сування спеціальних знань. Стосовно спеціальних 
знань ці два терміна означають різні напрями діяль-
ності, адже використовують спеціальні знання екс-
перт і спеціаліст у різноманітних формах, а застосо-
вують ці знання особи, що здійснюють кримінальне 
судочинство, використовуючи результати цього для 
потреб доказування й втілюючи їх у встановлену 
законом форму. Дійсно, експерти і спеціалісти ви-
користовують свої спеціальні знання, а сторони 
кримінального провадження і суд застосовують їх 
у вигляді призначення експертизи, участі спеціа-
ліста в слідчих та негласних слідчих (розшукових) 
діях, консультативній допомозі. Застосування спе-
ціальних знань спеціаліста і експерта під час роз-
слідування злочинів або судового розгляду сприяє 
встановленню фактичних обставин для прийняття 
правильних рішень, забезпечує дотримання прав 
і свобод учасників процесу. Такі особи шляхом ви-
конання своїх функцій сприяють реалізації функцій 
інших суб’єктів, зокрема слідчого, прокурора, адво-
ката-захисника, суду та ін.

Форми використання спеціальних знань у досудо-
вому розслідуванні масових заворушень, так само як 
і інших видів злочинів, поділяють на процесуальні 
та непроцесуальні. Під процесуальними розуміють 
форми, передбачені КПК України. Так, у процесуаль-
ній формі спеціальні знання можуть застосовуватися 
шляхом участі спеціаліста в проведенні слідчих або 
негласних слідчих (розшукових) дій, залученні екс-
перта для проведення судових експертиз. Водночас 
діяльність спеціалістів не вичерпується участю у від-
шуканні, закріпленні й оцінці доказів у криміналь-
ному провадженні, тому використання спеціальних 
знань здійснюється також у межах непроцесуаль- 
ної форми, а саме залучення спеціалістів до надан-
ня консультативно-довідкової і технічної допомоги. 

На етапі виявлення і початку досудового розслі-
дування масових заворушень основною формою ви-
користання спеціальних знань є залучення до участі 
в процесуальних діях спеціаліста з метою сприяння 
у виявленні, закріпленні та вилучені предметів, до-
кументів, різноманітних слідів, які залишаються на 
місцях підготовки або вчинення чи приховування 
слідів цього виду кримінальних правопорушень. До-
судове розслідування означає необхідність високого 
рівня підготовки й проведення слідчих (розшукових) 
дій, ретельного аналізу отриманої доказової інфор-
мації. Така специфіка впливає на особливості такти-
ки проведення слідчих дій і визначає необхідність 
використання спеціальних знань не лише стороною 
обвинувачення, а й адвокатом-захисником, який має 
право збирати, оцінювати й подавати суду докази.

Під час розслідування масових заворушень тра-
пляються ситуації, які можна вважати належними 
до категорії проблемних. Така проблема полягає не 
в тому, що немає достатнього обсягу інформації, а 
в тому, що на певний момент розслідування інфор-
мації її занадто багато, є чимало протиріч та навіть 

взаємовиключень. У зв’язку з цим одним із завдань 
слідчого на початковому етапі досудового розслі-
дування є вибір засобів, використання яких сприя-
тиме визначенню достовірності інформації. Це має 
бути система виважених процесуальних дій, за до-
помогою яких можна не лише отримати необхідні 
для встановлення винних осіб докази, а й вирішити 
питання щодо того, яка інформація відтворює справ-
жню картину події. В межах процесуальної форми 
використання спеціальних знань за кримінальними 
провадженнями про масові заворушення доцільно 
залучати спеціалістів до участі в огляді місця по-
дії, огляді трупа, освідуванні, допиті потерпілих, 
свідків, підозрюваних. Основне значення результа-
тів такого використання спеціальних знань полягає 
у збиранні вихідної інформації про кримінальне пра-
вопорушення, висуненні на її основі типових версій 
й визначенні типових дій з їх перевірки. Участь спе-
ціалістів-криміналістів, судових медиків дасть змо-
гу оптимізувати процес здійснення таких слідчих 
(розшукових) дій, конкретизувати необхідний кіль-
кісний і якісний склад матеріальної інформації, яка 
вилучається, з метою недопущення вилучення тієї, 
що не має значення для кримінального проваджен-
ня, і водночас правильного й повного отримання ві-
домостей, які є суттєвими й потрібними для кримі-
нального провадження. 

Необхідно зазначити, що в процесі досудового 
розслідування масових заворушень використан-
ня спеціальних знань у формі участі спеціалістів 
у слідчих (розшукових) діях і надання консульта-
тивно-довідкової допомоги слідчому не виключає 
необхідності залучення експерта задля проведення 
певних видів експертиз. Проведення судових екс-
пертиз і використання їх результатів у доказуванні 
займають неабияке місце в комплексі питань досу-
дового розслідування масових заворушень. Потре-
ба в їх застосуванні виникає тоді, коли інші форми 
допомоги осіб, які володіють спеціальними знання-
ми, задля розв’язання питань, що мають значення 
у кримінальному провадженні, виявляються недо-
статніми. Судова експертиза значно розширює пізна-
вальні можливості процесуальної особи, дає змогу 
використовувати в судочинстві весь арсенал сучас-
них можливостей науки. 

Експертизи призначаються, якщо для встанов-
лення певних фактів у кримінальному провадженні 
потрібні спеціальні знання, котрі дають змогу до-
слідити матеріальні об’єкти, явища або процеси, 
виявити деякі специфічні ознаки, висловити щодо 
них оціночне судження і сформулювати висновок, 
який безпосередньо не випливає з проведеного до-
слідження. Суд користується цим опосередкованим 
джерелом доказів як «вмістилищем вивідного зна-
ння», спираючись на його високий науковий авто-
ритет. Водночас цей авторитет не надає висновку 
експерта наперед встановленої сили і переваги над 
іншими джерелами доказів [4, с. 344].

Судова експертиза є основною формою викорис-
тання спеціальних знань, за допомогою якої сторо-
на, що призначила експертизу, та суд отримують ін-
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формацію, що має доказове або орієнтовне значення 
і яку не можна отримати іншими процесуальними 
способами. Проте в окремих випадках залучення су-
дового експерта задля проведення експертизи в кри-
мінальному провадженні є обов’язковим. Відповід-
но до ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 509 КПК України слідчий, 
прокурор зобов’язані ініціювати проведення судової 
експертизи у разі потреби: встановлення причин 
смерті; встановлення тяжкості і характеру тілес-
них ушкоджень; визначення психічного стану під-
озрюваного за наявності відомостей, які викликають 
сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 
встановлення віку особи, якщо це необхідно задля 
вирішення питання про можливість притягнення її 
до кримінальної відповідальності, а в інший спосіб 
не можна отримати ці відомості; встановлення ста-
тевої зрілості потерпілої в кримінальних проваджен-
ня щодо злочинів, передбачених ст. 155 КК України; 
визначення розміру матеріальних збитків, шкоди 
немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної 
кримінальним правопорушенням; якщо під час кри-
мінального провадження будуть встановлені обста-
вини, які дають підстави вважати, що особа вчинила 
кримінальне правопорушення в осудному стані, але 
після його вчинення захворіла на психічну хворобу, 
яка позбавляє її змоги усвідомлювати свої дії або ке-
рувати ними [5].

Залучення судових експертів задля проведення 
судової експертизи відкриває можливості для сторін 
кримінального провадження мати в своєму арсеналі 
досконалі, такі, що відповідають сучасним досяг-
ненням науки і техніки, прийоми і методи в роботі 
з доказами. Під час досудового розслідування ма-
сових заворушень сторони кримінального прова-
дження через клопотання до слідчого судді можуть 
призначати будь-які експертизи. Зазвичай характер 
слідів, які виникають під час вчинення масових за-
ворушень, визначає види експертиз, що можуть бути 
призначені. Проте необхідно зазначити, що на по-
чатковому етапі досудового розслідування масових 
заворушень судові експертизи мають яскраво ви-
разну пошукову спрямованість. Тобто йдеться про 
вирішення діагностичних та ситуалогічних завдань 
таких видів судових експертиз, як трасологічна, екс-
пертиза відеозвукозапису, балістична, експертиза 
холодної зброї, пожежно-технічна, вибухотехнічна 
та ін. У разі, якщо на місці вчинення масових заво-
рушень виявлено трупи загиблих або постраждалих 
осіб, виникає необхідність проведення судово-ме-
дичної експертизи з метою вирішення питань щодо 
причин настання смерті та характеру і ступеня тяж-
кості тілесних ушкоджень.

За окремими кримінальними провадженнями про 
масові заворушення, що вчинені із застосуванням 
вибухових пристроїв, проводяться вибухотехнічні 
експертизи, котрі, на відміну від традиційних кримі-
налістичних експертиз, вирішують не лише іденти-
фікаційні, а й значною мірою завдання ситуалогічно-
го характеру. Усі конкретні об’єкти, що підлягають 
вибухотехнічному дослідженню, зазвичай поділя-
ють на три групи: вибухотехнічні вироби, матеріали 

і речовини, з яких вони виготовлені, вибухотехнічні 
суміші і їхнє пакування, капсулі та електродетонато-
ри, підшивачі, піротехнічні та імітаційні засоби, са-
моробні вибухові пристрої і їх залишки після вибу-
ху; інші матеріали, речовини і вироби, що пов’язані 
з підготовкою до злочину, зокрема інструменти 
і пристосування для виготовлення або доведення ви-
бухових речовин і вибухових пристроїв, камуфляж 
і предмети зі слідами вибухотехнічних об’єктів, що 
залишились після спільного з ними зберігання, паку-
вання, доставки вибухового пристрою до місця ви-
буху; предмети обстановки з місця події, які мають 
на собі сліди вибуху, а також знаряддя і інструмен-
ти, які були використані з метою знешкодження ви-
бухотехнічних виробів. Значення кожного з об’єктів 
вибухотехнічної експертизи зумовлене певними 
факторами, до яких належать: характер зв’язку кон-
кретного об’єкта з подією злочину; обсяг і зміст 
інформації, яку зберігає в собі об’єкт; можливість 
розв’язання конкретних питань та їх послідовність; 
здатність вибухотехнічного об’єкта зберігати на собі 
сліди і характеристики, що потрібні для проведення 
експертизи [6, с. 121−123].

Значна кількість речових доказів за кримінальни-
ми провадженнями про масові заворушення потре-
бує експертного дослідження у лабораторних відді-
леннях бюро судово-медичної експертизи. Частина 
речових доказів має криміналістичний характер, зо-
крема це такі, що сприяють: встановленню харак-
теру ушкодження, механізму травми; ототожненню 
особи; встановленню конкретного знаряддя злочину 
та ін. Інша група речових доказів має біологічне по-
ходження, тобто являє собою виділення організму 
людини або частини її органів і тканин (кров, волос-
ся, слина, піт, потожирові нашарування, нігті, кістки, 
частки шкіри, м’язової тканини, мозку, внутрішніх 
органів). Речові докази біологічного походження до-
сліджуються в імунологічних і цитологічних відді-
леннях бюро судово-медичної експертизи [7, с. 357].

Окреме місце серед судових експертиз, які про-
водять у кримінальних провадженнях про масові 
заворушення, займають експертизи матеріалів і за-
собів відеозвукозапису. Об’єктами такої експертизи 
можуть бути аудіо- та відеозаписи, що отримані пра-
цівниками правоохоронних органів і силових струк-
тур під час виконання покладених на них обов’язків 
з охорони громадського порядку, матеріали від ко-
респондентів ЗМІ, а також аудіо-, відеоматеріали, що 
отримані випадковими громадянами як очевидцями 
цих подій під час фото- та відеозйомки приватного 
характеру, відеозаписи із автомобільних відеореє-
страторів, які умовно можна назвати «матеріалами 
громадського документування». Окрему категорію 
становлять матеріали відеозаписів зі штатних камер 
вуличного відеоспостереження, кількість яких в укра-
їнських містах і, насамперед, у Києві дедалі зростає.

Кількість компактних пристроїв відеозапису, ка-
мер зовнішнього спостереження, що зростає в ба-
гато разів, призвела до збільшення кількості числа 
зображень, які надходять на експертизу як об’єкти 
відеографічних досліджень. Оскільки традиційні 
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криміналістичні методики висувають жорсткі вимо-
ги до умов отримання зображень (за ракурсом, освіт-
ленням, нерухомістю зафіксованого об’єкта), нині 
стоїть питання із створення нових методик, котрі б 
забезпечували максимальне вилучення криміналіс-
тично значущої інформації із зображень, отриманих 
за нестандартних умов. Фіксація і дослідження ди-
намічних ознак людини може вирішуватися із засто-
суванням технологій відеофіксації, які нині швидко 
поширюються, з подальшим аналізом зображень на 
комп’ютері за допомогою відповідного програмно-
го забезпечення. Інформаційними джерелами ди-
намічних ознак людини нині можуть бути системи 
відеоспостереження, які досить поширені, й доволі 
часто злочинна діяльність фіксується саме такими 
системами. Відеозйомка дає змогу фіксувати поло-
ження тіла людини і його частин у просторі й у часі, 
а потім визначати координати деяких анатомічних 
частин тіла, за якими розраховувати лінійні й кутові 
координати, траєкторії, швидкості і  прискорення пе-
реміщення різних ділянок тіла [8, с. 114−115]. Дані, 
отримані під час відеозйомки й обробки зображень, 
можуть зберігатися в пам’яті комп’ютера, становля-
чи так званий динамічний образ рухів людини.

Завдання, що ставляться експерту на вирішення, 
залежать від кожного конкретного факту вчинен-
ня злочинних дій та обсягу матеріалів, які є в роз-
порядженні сторін кримінального провадження на 
момент виникнення потреби в проведенні експерт-
них досліджень. Значну допомогу у визначенні роду 
та виду судових експертиз, переліку завдань для ви-
рішення експерту, відбору зразків для порівняльного 
дослідження можуть надавати сторонам криміналь-
ного провадження спеціалісти в межах непроцесу-
альної форми використання спеціальних знань. 

Консультативна допомога спеціаліста може мати 
місце й у процесі оцінки висновку експерта, а також 

підготовки вмотивованого клопотання про призна-
чення повторної чи додаткової експертизи. Багато 
науковців вважає, що окремою непроцесуальною 
формою використання допомоги спеціаліста є ре-
цензування висновку експерта, яке має виразну кон-
сультативну основу [9]. Таке рецензування має на 
меті визначити, чи дотримувався експерт певних 
стандартів, які прийняті в тому або іншому виді екс-
пертних досліджень, виявити на підставі узагаль-
нень шляхи усунення недоліків, розробити та впро-
вадити найбільш досконалі методики дослідження. 
Вітчизняний науковець О.В. Круть правильно за-
значає, що рецензія – це суб’єктивна думка рецен-
зента, яка базується на певних об’єктивних даних, 
викладених у висновку судового експерта. Вона не 
є процесуальним документом, і рецензент не несе 
ніякої, крім моральної, відповідальності за складену 
ним рецензію. Метою рецензування висновків є по-
стійне вдосконалення професійної майстерності екс-
пертів, поліпшення якості, підвищення наукової об-
ґрунтованості висновків та їх доказового значення, 
виявлення на підставі узагальнень шляхів усунення 
недоліків і розробка та впровадження найбільш до-
сконалих методик дослідження [10, с. 37]. На нашу 
думку, в рецензії мають піддаватися аналізу питан-
ня якісного характеру всіх об’єктів, які надавалися 
на експертизу та порівняльних зразків, визначення 
повноти вирішення поставлених перед експертом за-
вдань з урахуванням методик, що є на момент про-
ведення експертизи.

Використання спеціальних знань у процесі досудо-
вого розслідування масових заворушень сприяє підви-
щенню ефективності проведення необхідних слідчих 
(розшукових) дій, обранню оптимальної тактики їх 
проведення, висуненню обґрунтованих слідчих вер-
сій, формуванню необхідної й достатньої доказової 
бази на основі криміналістично значущої інформації. 
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Стаття присвячена проблемним питанням законодавчого врегулювання діяльності Національного антикорупційного бюро 
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пинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, а також запобігання вчиненню нових. Автор аналізує про-
галини правового регулювання, звертає окрему увагу на неузгодженості положень нормативно-правових актів, а також про-
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Статья посвящена проблемным вопросам законодательного урегулирования деятельности Национального антикорруп-
ционного бюро Украины, процессуальных полномочий подразделения детективов, на которое возложены функции преду-
преждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия коррупционных правонарушений, а также предупреждение 
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Україна ще з початку 90-х років минулого сто-
ліття намагалася розробити стратегію подолання 
корупції в державі, для чого приймалися численні 
державні програми, плани, концепції, було рати-
фіковано низку антикорупційних міжнародних до-
кументів, зокрема Кримінальну конвенцію Ради 
Європи про боротьбу з корупцією, Конвенцію ООН 
проти транснаціональної організованої злочиннос-
ті, Конвенцію ООН проти корупції тощо. Однак, за 
дослідженнями, це жодним чином не вплинуло на 
стан та рівень корупції в Україні. За понад 20 років 
із моменту прийняття першого документа, спрямо-
ваного на подолання корупції в Україні, – Поста-
нови Верховної Ради України «Про невідкладні за-
ходи щодо боротьби з організованою злочинністю 
і корупцією» від 7 травня 1993 року № 3207-XII, 
і до створення на рівні Закону засад державної ан-
тикорупційної політики в Україні місце нашої дер-
жави в різноманітних антикорупційних рейтингах 
було серед аутсайдерів [1].

Під час детального аналізу це не викликає поди-
ву, адже лише в 2014 році після Революції Гідності 
на виконання рекомендацій міжнародних організа-
цій та норм міжнародних документів в Україні було 
реально розпочато системну реформу для подолання 
широкомасштабної корупції, в межах якої було при-

йнято низку законопроектів антикорупційного спря-
мування та створено нові органи для боротьби з цим 
явищем.

Зокрема, було створено Національне антикоруп-
ційне бюро України – державний правоохоронний 
орган, на який покладається попередження, ви-
явлення, припинення, розслідування та розкриття 
корупційних правопорушень, зарахованих до його 
підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 
Завданням Національного антикорупційного бюро 
України, відповідно до профільного закону, є проти-
дія кримінальним корупційним правопорушенням, 
які вчинені вищими посадовими особами, уповнова-
женими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та є загрозою національній безпеці.

Поява новоствореного правоохоронного органу 
спричинила низку проблем, що пов’язані з недоско-
налістю та неузгодженістю законодавства та відсут-
ністю механізмів, необхідних для належного функ-
ціонування й ефективного здійснення досудового 
розслідування корупційних правопорушень пра-
цівниками зазначеного правоохоронного органу. 
Проблемні питання діяльності детективів Націо-
нального антикорупційного бюро України досліджу-
вали С.С. Аскеров, О.В. Баганець, О.Ю. Татаров, 
Л.Д. Удалова, В.І. Чечерський, О.М. Юрченко та ін. 
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Водночас з огляду на нещодавнє створення цього 
органу та реформування кримінального законодав-
ства багато питань залишається поза увагою вчених, 
що зумовлює актуальність теми та необхідність по-
глибленого вивчення проблемних моментів, що по-
стають під час його діяльності. 

Метою статті є виокремлення та дослідження 
актуальних теоретичних і практичних питань зако-
нодавчого та нормативного-правового забезпечення 
діяльності детективів Національного антикорупцій-
ного бюро України та визначення можливих напря-
мів їх розв’язання.

Наріжним питанням у цій сфері, безумовно, 
є фактична відсутність у кримінальному законодав-
стві вичерпного переліку повноважень детектива. 
У КПК України відсутня стаття, яка містила б такий 
перелік, а Закон України «Про Національне антико-
рупційне бюро України» фактично окреслює лише 
деякі права детектива.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України» надає право 
заводити оперативно-розшукові справи на підставі 
постанови, що затверджується начальником відпо-
відного підрозділу Національного бюро, та здійсню-
вати на підставах і в порядку, установлених законом, 
гласні та негласні оперативно-розшукові заходи [2].

Водночас у ч. 1 ст. 9 Закону України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» ідеться не про право, 
а про обов’язок заведення оперативно-розшукової 
справи підрозділом Національного антикорупційно-
го бюро України у кожному разі наявності підстав 
для проведення оперативно-розшукової діяльності 
[3]. Відповідно, наявна очевидна неузгодженість між 
положеннями цих нормативно-правових актів, для 
усунення якої необхідно чітко визначити в законо-
давстві не лише права, а й обов’язки детективів На-
ціонального антикорупційного бюро України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Націо-
нальне антикорупційне  бюро України» Національне 
бюро має право за рішенням Директора Національ-
ного бюро, погодженим із прокурором, витребувати 
від інших правоохоронних органів оперативно-роз-
шукові справи та кримінальні провадження, що сто-
суються кримінальних правопорушень, належних за 
законом до підслідності Національного бюро, та ін-
ших кримінальних правопорушень, які не належать 
до його підслідності, але можуть бути використа-
ні з метою попередження, виявлення, припинення 
та розкриття кримінальних правопорушень, належ-
них за законом до його підслідності [2].

Однак проблемність цього питання полягає 
в тому, що КПК України не передбачає процедури 
витребування матеріалів кримінального проваджен-
ня. Так, в інтерв’ю виданню «Дзеркалу тижня» ди-
ректор Бюро зазначав, що Генеральна прокуратура 
України не надає Національному антикорупційному 
бюро затребувані матеріали у близько десяти кримі-
нальних провадженнях, посилаючись на відсутність 
такого механізму [4]. Це спричиняє процесуальні 
проблеми, пов’язані з повнотою досудового розслі-
дування, порушенням строків тощо.

Національному бюро та його працівникам задля 
виконання покладених на них обов’язків відповідно 
до п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національ-
не антикорупційне бюро України» надається право 
витребовувати за рішенням керівника структурно-
го підрозділу Національного бюро та одержувати 
в установленому законом порядку у вказаних у запи-
ті вигляді та формі від інших правоохоронних та дер-
жавних органів, органів місцевого самоврядування 
інформацію, необхідну для виконання обов’язків  
Національного бюро, у тому числі відомості про 
майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, 
які ними декларуються у встановленому законом по-
рядку, відомості про використання коштів Держав-
ного бюджету України, розпорядження державним 
або комунальним майном [2].

Очевидно, що вказана норма не виглядає іде-
альною, оскільки перелік суб’єктів, які зобов’язані 
виконувати вказане рішення, є досить обмеженим 
і, наприклад, не враховує юридичних осіб, у тому 
числі з державною часткою власності у статутному 
фонді. З урахуванням складів злочинів, що підслідні 
Національному бюро, викладена в такій формі нор-
ма значно обмежує можливості органу досудового 
розслідування. Відповідно, задля нормальної реалі-
зації вказаного права необхідно розширити перелік 
суб’єктів, яким може бути адресований запит, допо-
внивши його як мінімум юридичними особами.

Тим самим п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України» перед-
бачено прямий доступ до автоматизованих інформа-
ційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, 
держателем (адміністратором) яких є державні орга-
ни або органи місцевого самоврядування, а також 
користування державними, у тому числі урядовими, 
засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціаль-
ного зв’язку та іншими технічними засобами [2].

Водночас право на доступ до інформації реалі-
зоване не в повному обсязі. Наприклад, із грудня 
2017 року детективи Національного антикорупцій-
ного бюро України позбавлені доступу до Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування [5]. Відповідно, детективи не мають змо-
ги оперативно здійснювати аналіз декларацій та ана-
літичну роботу з ними, а, отже, функцію запобігання 
вчиненню злочинів та їх виявленню не може бути 
реалізовано в повному обсязі.

П. 5 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» дає право на підставі 
погодженого з прокурором рішення Директора Наці-
онального бюро або його заступника отримувати від 
банків, депозитарних, фінансових та інших установ, 
підприємств та організацій незалежно від форми 
власності інформацію про операції, рахунки, вклади, 
правочини фізичних та юридичних осіб, яка необхід-
на для виконання обов’язків Національного бюро. 
Отримання від банків інформації, яка містить бан-
ківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, 
визначених Законом України «Про банки і банківську 
діяльність» з урахуванням положень цього Закону [2].
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Водночас п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про бан-
ки і банківську діяльність» передбачено, що інфор-
мація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить 
банківську таємницю, розкривається банками орга-
нам прокуратури України, Служби безпеки України, 
Державному бюро розслідувань, Національній по-
ліції, Національному антикорупційному бюро Укра-
їни, Антимонопольному комітету України – на їхню 
письмову вимогу стосовно операцій за рахунками 
конкретної юридичної особи або фізичної особи – 
суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний 
проміжок часу [6]. 

Враховуючи, що детективам Національного бюро 
підслідні корупційні злочини, вчинені вищими по-
садовими особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, 
є очевидним, що зазначену норму Закону необхідно 
доповнити можливістю отримання відомостей сто-
совно операцій за рахунками фізичних осіб. 

П. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національ-
не антикорупційне бюро України» передбачено, що 
Національному бюро та його працівникам для вико-
нання покладених на них обов’язків дається право 
залучати на добровільній основі, у тому числі на до-
говірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та екс-
пертів, у тому числі іноземців, із будь-яких установ, 
організацій, контрольних і фінансових органів задля 
забезпечення виконання повноважень Національно-
го бюро [2].

Водночас Законом України «Про внесення змін 
до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодек-
су адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» від 03.10.2017 р. ч. 1 ст. 7 Закону 
України «Про судову експертизу» викладено у новій 
редакції: «Судово-експертну діяльність у криміналь-
ному провадженні здійснюють державні спеціалі-
зовані установи, а в інших випадках – також судові 
експерти, які не є працівниками зазначених установ, 
та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань 
у порядку та на умовах, визначених цим Законом» [7]. 

Таким чином, вказана норма фактично унемож-
ливила призначення експертиз для міжнародних 
та недержавних експертних установ, що, очевидно, 
негативно впливатиме на розкриття та розсліду-
вання злочинів, підслідних Національному бюро, 
оскільки нині експерти державних установ не захи-
щені від незаконного впливу з боку вищих посадо-
вих осіб держави.

Крім того, варто зазначити, що в основному ді-
яльність детективів Національного антикорупцій-
ного бюро України спрямована на розслідування 
вже вчинених злочинів. Попри те, що ст. 1 Закону 
«Про Національне антикорупційне бюро України» 
передбачає в діяльності детективів також запобіжну 
функцію, їй не приділено належної уваги в інших 
положеннях Закону, лише п. 11 ч. 1. ст. 17 Закону 
«Про Національне антикорупційне бюро України» 
надає право надсилати державним органам, органам 
місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду 
пропозиції та рекомендації щодо усунення причин 

і умов, які сприяють вчиненню кримінальних право-
порушень, належних до підслідності Національного 
бюро, а також отримувати від цих органів протягом 
30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій 
та рекомендацій. 

Однак детективи, розслідуючи корупційні зло-
чини, виявляють злочинні схеми, які зазвичай реа-
лізують завдяки недосконалості законодавства, наяв-
ності корупціогенних факторів, усунення яких могло 
б знизити ймовірність вчинення злочину. Відповід-
но, доцільно розширити повноваження детективів 
у напрямі запобігання вчиненню злочинів. Так, на-
приклад, є сенс надати право подавати президенту, 
парламенту та уряду пропозиції щодо нових норма-
тивно-правових актів, необхідних для ефективної 
реалізації заходів із запобігання корупції, взявши 
за зразок повноваження Спеціальної слідчої служби 
Литовської Республіки [8, с. 167], а також наділити 
детектива обов’язком виявляти причини й умови 
вчинення злочину та правом подавати до відповід-
ного компетентного органу приписи про вжиття за-
ходів для їх усунення.

П. 17 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національ-
не антикорупційне бюро України» передбачено, що 
Національному бюро дається право здійснювати 
правове співробітництво з компетентними органа-
ми іноземних держав, міжнародними організаціями 
з питань проведення оперативно-розшукової діяль-
ності, досудового розслідування на підставі законів 
та міжнародних договорів України [2].

Ч. 1 ст. 545 КПК України передбачено, що Гене-
ральна прокуратура України звертається із запитами 
про міжнародну правову допомогу у кримінально-
му провадженні під час досудового розслідування 
та розглядає відповідні запити іноземних компетент-
них органів, крім досудового розслідування кримі-
нальних правопорушень, зарахованих до підсліднос-
ті Національного антикорупційного бюро України, 
яке у таких випадках здійснює функції центрального 
органу України [9].

Проте до законів України «Про ратифікацію Кон-
венції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт 
та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шля-
хом, та про фінансування тероризму» та «Про ра-
тифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй 
проти корупції» досі не внесено зміни, якими до пе-
реліку центральних органів України щодо міжнарод-
ної правової допомоги у кримінальних проваджен-
нях було б зараховано Національне антикорупційне 
бюро України. 

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону Украї-
ни «Про Національне агентство з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів» Національне агентство 
здійснює міжнародне співробітництво за запитом 
відповідного органу іноземної держави або компе-
тентних органів, визначених законодавством України 
(Генеральна прокуратура України або Міністерство 
юстиції України) [10], що суперечить наведеному 
вище положенню КПК України, яким Національне 
бюро також визначено центральним органом України.



144

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 

Таким чином, є низка очевидних проблемних мо-
ментів та прогалин у законодавстві, які вимагають 
негайного вирішення з боку законодавця, оскільки 
не дають змоги реалізовувати повною мірою всі ін-
струменти, надані Національному антикорупційно-
му бюро України задля виконання покладених на 
нього обов’язків. 

Зокрема, найсуттєвішими є такі: невизначеність 
у кримінальному законодавстві повноважень детек-
тива та відсутність вичерпного переліку його повно-
важень, неузгодженість норм Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України» з нор-

мами КПК України, Закону України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» та іншими норматив-
но-правовими актами в аспекті регламентації прав 
та обов’язків детективів, недосконалість певних 
положень Закону України «Про Національне анти-
корупційне бюро України», через які не можуть бути 
реалізовані в повному обсязі функції, покладені на 
детективів, із розслідування та запобігання злочи-
нам, належним до їх підслідності тощо.

Напрями розв’язання окремих моментів розгля-
нуто в цій статті, однак зазначені проблеми потребу-
ють подальших ґрунтовних і системних досліджень.
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LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE TO PREVENT 
UNLAWFUL ACQUISITION OF VEHICLES

Проаналізовано нормативно-правові акти, спрямовані на запобігання Національною поліцією незаконному заволодінню 
транспортними засобами в Україні. Визначено позитивні моменти цих нормативно-правових актів та їх окремі недоліки. За-
пропоновано напрями удосконалення правових засад запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами.

Ключові слова: запобігання злочинам, правові засади діяльності Національної поліції, незаконне заволодіння транспорт-
ними засобами.

Проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопрос о предупреждении Национальной полицией неза-
конных завладений транспортными средствами в Украине. В целом позитивно оценивая содержание этих нормативно-право-
вых актов, автор указывает на отдельные  их недостатки. 

Обращается внимание, что рассматриваемую в статье проблему наряду с другими, которые связаны с безопасностью до-
рожного движения и эксплуатацией транспорта в нашей стране, изучали многие ученые (О.О. Балобанов, В.А. Мыслывый и 
др.). Вместе с тем изменения, которые происходят, в частности, на законодательном уровне, а также в структуре МВД Укра-
ины, работе Национальной полиции, требуют пересмотра правовых основ деятельности по предупреждению такого вида 
преступлений, как незаконное завладение транспортным средством.

Автор анализирует статистику преступлений, предусмотренных ст. 289 УК Украины, за последние пять лет. Это позво-
лило установить, что ежегодный уровень угонов транспортных средств в Украине является высоким на фоне сравнительно 
небольшого количества уголовных производств, направленных в суд с обвинительным актом (в среднем 20–25% от общего 
количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных в ст. 289 УК Украины).

Одной из причин такого соотношения зарегистрированных и направленных в суд уголовных производств может являться 
недостаточное нормативно-правовое обеспечение деятельности Национальной полиции именно по предотвращению неза-
конного завладения транспортными средствами.

Автор предлагает свое видение решения этой проблемы путем расширения функций Департамента патрульной полиции, 
а также взаимодействия с гражданским населением путем информирования его о возможных способах защиты транспортных 
средств от незаконного завладения.

Кроме того, требуется разработка отдельных положений законодательства с целью отнесения задач по предупреждению 
завладения транспортными средствами к функциональным обязанностям других служб и подразделений Национальной поли-
ции. Также инициируются разработка государственной программы борьбы с этим видом преступлений и заключение много-
стороннего договора с европейскими государствами именно по этому вопросу.

Ключевые слова: предупреждение преступлений, правовые основы деятельности Национальной полиции, незаконные за-
владения транспортными средствами.

The author analyzes regulations governing the issue of prevention of illegal seizure of vehicles in Ukraine by the National Police. 
In general positively assessing the content of these legal acts, the author points to their individual shortcomings.

Attention is drawn to the fact that the problem considered in the article, along with others that are related to road safety and the 
operation of transport in our country, has been studied by many scientists (O. Balobanov, V. Myslyvyi and others). At the same time, 
the changes that are occurring, in particular, at the legislative level, as well as in the structure of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine, the work of the National Police, require a revision of the legal framework for preventing such crimes as the unlawful seizure 
of a vehicle.

The author analyzes the statistics of the crimes provided for in Art. 289 of the Criminal Code of Ukraine, over the past five years. 
This allowed to establish that the annual level of vehicle theft in Ukraine is high against the background of a relatively small number 
of criminal proceedings sent to court with an indictment (an average of 20−25% of the total number of registered crimes provided for 
in Art. 289 of the Criminal Code of Ukraine).

One of the reasons for this ratio of criminal proceedings registered and sent to court may be the insufficient regulatory and legal 
support for the activities of the National Police to prevent the unlawful seizure of vehicles.

The author offers his own vision of solving this problem by expanding the functions of the Patrol Police Department, as well as 
interacting with the civilian population by informing him about possible ways to protect vehicles from unlawful seizure.

In addition, it is necessary to develop certain provisions of the legislation in order to classify the tasks of preventing the seizure of 
vehicles to the functional duties of other services and units of the National Police. It also initiates the development of a state program 
to combat this type of crime and the conclusion of a multilateral treaty with European states on this issue.

Key words: prevention of crimes, the legal basis for the activities of the National police, the illegal appropriation of vehicles.
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Кримінальна відповідальність за незаконне за-
володіння транспортним засобом передбачена 
ст. 289 КК України. У 2017 р. в Україні обліковано 
8 981 злочин, передбачений цією статтею, а з обви-
нувальним актом до суду у цьому ж році направле-
но 2 252 кримінальних провадження. У 2016 р. ці 
показники становили, відповідно, 12 188 та 2 345, 
у 2015 р. – 11 423 та 2 686; у 2014 р. – 12 584 та 2 809, 
у 2013 р. – 6 770 та 2 952 [1]. Отже, статистичні 
дані свідчать про щорічний високий рівень незакон-
них заволодінь транспортними засобами в Україні 
на тлі порівняно невисокої кількості кримінальних 
проваджень, що направляються до суду з обвину-
вальним актом (у середньому 20−25% від загальної 
кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, 
передбачених ст. 289 КК України). Однією з можли-
вих причин такого співвідношення зареєстрованих 
та направлених до суду проваджень може виступати 
недостатнє нормативно-правове забезпечення діяль-
ності Національної поліції із запобігання незаконно-
му заволодінню транспортними засобами.

Запобігання незаконному заволодінню тран-
спортними засобами, як і іншим злочинам проти 
безпеки руху та експлуатації транспорту, в Україні 
досліджувалось такими вченими, як О.О. Балобанов, 
В.І. Борисов, В.І. Касинюк, З.Г. Корчева, В.А. Мис-
ливий, В.П. Тихий та ін. Водночас зміни, які від-
буваються у суспільстві, зокрема, у діяльності На-
ціональної поліції, потребують перегляду правових 
засад діяльності із запобігання незаконному заволо-
дінню транспортними засобами.

Метою статті є визначення шляхів удосконален-
ня правових засад діяльності Національної поліції 
України із запобігання незаконному заволодінню 
транспортними засобами.

Ефективність запобігання незаконному заволодін-
ню транспортними засобами залежить, насамперед, 
від внутрішньодержавної політики в межах прийнят-
тя нормативно-правових актів, а також ефективності 
дії цих нормативно-правових актів. Вчиненню зазна-
ченого злочину сприяє також недосконалість зако-
нодавства [2, c. 16], відсутність належного регулю-
вання діяльності Національної поліції із запобігання 
незаконному заволодінню транспортними засобами.

Дослідження цього питання передбачає аналіз 
національного та міжнародного законодавства.

На державному рівні запобігання незаконному за-
володінню транспортними засобами, за відсутності 
окремого Закону, регулюється іншими нормативно-
правовими документами, зокрема, Законом України 
«Про Національну поліцію», відомчими норматив-
но-правовими актами, а також ратифікованими між-
народними договорами тощо.

Ст. 41 Конституції України вказує на те, що ніхто 
не може бути протиправно позбавлений права влас-
ності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 2 Закону «Про Національну по-
ліцію» завданнями поліції, зокрема, є забезпечення 
публічної безпеки і порядку, охорона прав і свобод 
людини, а також інтересів суспільства і держави, 
протидія злочинності [3].

Положення «Про Національну поліцію України» 
від 28.10.2015 р. також вказує на те, що Національ-
на поліція України, відповідно до покладених на неї 
завдань, виявляє причини та умови, що сприяють 
учиненню кримінальних та адміністративних право-
порушень, вживає в межах своєї компетенції заходи 
щодо їх усунення [4].

Норми Закону України «Про Національну по-
ліцію» та Положення «Про Національну поліцію» 
вказують на загальні заходи запобігання злочинам, 
але не розкривають їх змісту.

У Положенні «Про Департамент патрульної по-
ліції» від 06.11.2015 р. відсутня норма, яка б перед-
бачала запобігання підрозділами патрульної поліції 
незаконному заволодінню транспортним засобом 
[5]. Водночас це Положення визначає, що одним 
з основних завдань патрульної поліції є забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху, а до функцій належить 
провадження превентивної та профілактичної діяль-
ності, спрямованої на запобігання вчиненню право-
порушень, виявлення причин та умов, що сприяють 
вчиненню кримінальних та адміністративних право-
порушень, вжиття в межах своєї компетенції заходів 
щодо їх усунення з метою забезпечення публічної 
безпеки та правопорядку, попередження, виявлення 
або фіксування правопорушення, охорони громад-
ської безпеки та власності, забезпечення безпеки 
осіб, а також забезпечення дотримання правил до-
рожнього руху застосування технічних приладів 
та засобів, що мають функції фото- та кінозйомки, 
відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеоза-
пису, інформування в порядку та у спосіб, які перед-
бачені законом, органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, а також громадськості 
про здійснення державної політики у сферах забез-
печення охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави, протидії злочинності, безпеки 
дорожнього руху.

Отже, Положення «Про Департамент патрульної 
поліції» опосередковано визнає патрульну поліцію 
одним з основних суб’єктів запобігання незакон-
ному заволодінню транспортним засобом, оскільки 
основним безпосереднім об’єктом цього злочину 
є безпека дорожнього руху, а додатковим безпосе-
реднім – право власності. Оскільки злочин, перед-
бачений ст. 289 КК України, є поширеним злочи-
ном проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту, вважаємо за доцільне визначити у вказа-
ному Положенні однією з функцій патрульної поліції 
запобігання незаконним заволодінням транспортни-
ми засобами, а також інформування громадськості, 
водіїв із питань захисту транспортних засобів від не-
законного заволодіння.

Безумовним позитивним нормативно закріпле-
ним запобіжним заходом запобігання незаконно-
му заволодінню транспортним засобом є алгоритм 
орієнтовних невідкладних дій працівника чергової 
служби Національної поліції у разі виявлення цього 
злочину, закріплений Інструкцією з організації реа-
гування на заяви та повідомлення про кримінальні, 
адміністративні правопорушення або події та опера-
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тивного інформування в органах (підрозділах) На-
ціональної поліції України, затвердженої Наказом 
МВС України від 16.02.2018 р. № 111 [6]. Згідно 
з цією Інструкцією працівник чергової служби На-
ціональної поліції у разі надходження заяви чи пові-
домлення про незаконне заволодіння транспортним 
засобом має: «1. З’ясувати: 1) час, місце та обста-
вини заволодіння транспортним засобом; 2) належ-
ність транспортного засобу, марку, модель, номери 
агрегатів (якщо вони відомі), номерний знак, інди-
відуальні ознаки, наявність у ньому вантажу, його 
вид, особливості, кількість палива; 3) установчі дані, 
прикмети правопорушника, наявність зброї (кіль-
кість, марка, номер) й напрям його руху; 4) установчі 
дані та місцеперебування (місцезнаходження) по-
терпілого (заявника). 2. Зареєструвати повідомлення 
в установленому порядку. 3. Негайно направити на 
місце події слідчо-оперативну групу (далі – СОГ), 
інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції 
(у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці). 
4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозді-
лу) поліції, його заступникам (відповідно до розпо-
ділу функціональних обов’язків), відповідальному 
по органу (підрозділу) поліції (начальнику сектора 
реагування патрульної поліції (далі − СРПП)) та до 
чергової служби вищого рівня. 5. Орієнтувати про 
викрадений транспорт і прикмети правопорушника 
всі види нарядів поліції, дільничних офіцерів полі-
ції, чергових органів (підрозділів) поліції, праців-
ників автозаправних станцій, залізничних переїздів. 
Організувати перекриття можливих шляхів відходу 
та місць появи (переховування) правопорушників. 
6. Подальші дії з розшуку викраденого транспор-
ту й розшуку злочинців здійснювати згідно зі спе-
ціальними оперативними планами «Перехват» або  
«Сирена». 7. Відомості про викрадений транспорт-
ний засіб невідкладно внести до інформаційних ре-
сурсів системи «Інформаційний портал Національ-
ної поліції» (далі – ІПНП). 8. Надіслати до чергової 
служби вищого рівня інформацію про обставини 
вчинення кримінального правопорушення, вжиті за-
ходи та їх результати».

В інших відомчих нормативно-правових актах 
також містяться положення, що визначають загальні 
засади запобігання злочинності, у тому числі і неза-
конному заволодінню транспортними засобами.

Так, у Положенні про органи досудового розслі-
дування Національної поліції України зазначено, що 
одним із завдань органів досудового розслідування 
є виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню 
кримінальних правопорушень, і вжиття через відпо-
відні органи заходів щодо їх усунення [7].

На нашу думку, є реальна необхідність у розробці 
окремого положення щодо запобігання незаконному 
заволодінню транспортними засобами за функціо-
нальними обов’язками служб і підрозділів Націо-
нальної поліції.

Діяльність підрозділів Національної поліції із за-
побігання незаконному заволодінню транспортними 
засобами регулюється і нормативними актами, які 
застосовуються в конкретних випадках. Так, Поря-

док перевірки автомобільних транспортних засобів, 
які перетинають державний кордон України або ад-
міністративний кордон між Херсонською областю 
і тимчасово окупованою територією Автономної Рес-
публіки Крим, затверджений Наказом МВС України 
від 23.08.2017 р. № 725 [8], встановлює, що перевірка 
транспортних засобів із метою виявлення викрадених 
полягає у: проведенні аналізу та оцінки ризиків під 
час візуального огляду транспортних засобів, які пе-
ретинають державний кордон України або адмінкор-
дон; перевірці документів про реєстрацію транспорт-
них засобів; перевірці даних про транспортні засоби 
за базою даних «Викрадені автотранспортні засоби» 
інформаційно-телекомунікаційної системи прикор-
донного контролю «Гарт-1» Держприкордонслужби 
(ІТС ПК «Гарт-1»), за базою даних «Транспортні за-
соби» Міжнародної організації кримінальної полі-
ції (МОКП Інтерпол) та іншими базами даних щодо 
пошуку викраденого автотранспорту; активному ви-
користанні під час перевірки даних про транспортні 
засоби баз даних щодо конструктивних особливос-
тей транспортних засобів, порядку обробки інфор-
мації (уведення, записування, зчитування, зберіган-
ня, знищення, приймання, передавання); загальній 
або повній ідентифікації транспортних засобів, їхніх 
номерних, реєстраційних знаків, реєстраційних до-
кументів, наявних ідентифікаційних номерів вузлів 
та агрегатів; взаємодії між органами (підрозділами) 
Держприкордонслужби та органами поліції. Перевір-
ка транспортних засобів, які перетинають державний 
кордон України або адмінкордон, із метою виявлен-
ня викрадених у пунктах пропуску або КПВВ здій-
снюється під час проведення заходів контролю пер-
шої та другої лінії прикордонного контролю шляхом 
проведення загальної або повної ідентифікації тран-
спортних засобів. Транспортні засоби, які переміщу-
ються через державний кордон України або адмінкор-
дон як вантажі залізничним, морським, повітряним 
чи автомобільним транспортом, підлягають при-
кордонному контролю відповідно до законодавства.

Що стосується державних та регіональних комп-
лексних програм профілактики правопорушень, то 
досвід їх складання свідчить про недостатню увагу 
до питань запобігання незаконному заволодінню 
транспортними засобами.

Так, у Комплексній програмі профілактики пра-
вопорушень на 2007−2009 рр. були передбачені 
лише такі заходи: проведення комплексу оператив-
но-розшукових заходів, спрямованих на виявлення 
організованих злочинних груп, що спеціалізуються 
на незаконному заволодінні автотранспортними за-
собами, а також осіб у судових та правоохоронних 
органах, які сприяють легалізації викрадених ав-
тотранспортних засобів; завершення створення 
та введення в експлуатацію автоматизованої інфор-
маційно-пошукової системи ведення обліку авто-
транспортних засобів під час їх реєстрації «Авто-
експерт», інтегрованої з інформаційними системами 
«Автомобіль», «Угон», «Документ» [9].

Концепція Державної програми профілактики 
правопорушень на період до 2015 р. також не міс-
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тила конкретики щодо заходів із запобігання неза-
конному заволодінню транспортним засобом. Вка-
зана Концепція, зокрема, передбачала: організацію 
та проведення спільних оперативно-профілактичних 
заходів, спрямованих на профілактику окремих кате-
горій злочинів загальнокримінальної спрямованості; 
удосконалення нормативно-правової бази з питань 
правоохоронної діяльності та профілактики право-
порушень; розвиток інституційних та договірно-
правових механізмів міжнародного співробітництва 
у сфері профілактики правопорушень [10].

На жаль, затвердженої державної програми, яка 
б передбачала заходи щодо профілактики правопо-
рушень після 2015 р., нині немає, що, безумовно, не 
сприяє запобіганню злочинності.

Ефективність запобігання незаконному заволо-
дінню транспортними засобами залежить також від 
укладання міжнародних договорів на міждержавно-
му рівні. Так, у Договорі про співробітництво між 
Урядом України і Урядом Республіки Хорватія у бо-
ротьбі з тероризмом, контрабандою, зловживаннями 
наркотиками, організованою та іншою злочинністю 
від 26.10.1993 р. співробітництво компетентних ор-
ганів двох держав здійснюється також у сфері бо-
ротьби з крадіжками та угонами автотранспортних 
засобів, підробкою посвідчень водіїв та технічних 
паспортів автомобілів, інших документів, що стосу-
ються цього транспорту (ст. 1 Договору) [11]. Вказа-
не положення містять також Угода про співробітни-
цтво між Міністерством внутрішніх справ України 
та Міністерством внутрішніх справ Республіки Че-
хія від 06.09.1993 р. [12] і Угода про співробітництво 

між Міністерством внутрішніх справ України та Мі-
ністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія 
від 18.04.1994 р. [13].

Нині в Україні, як і раніше, є потреба у створен-
ні дієвої правової системи запобігання злочинам, 
предметну основу якої мають становити відповідні 
нормативно-правові акти, прийняті у певній формі 
правотворчими органами в межах їх компетенції 
й направлені на встановлення, зміну або відміну пра-
вових норм, спрямованих на запобігання злочинам. 
Зазначена правова система має бути цілком адекват-
ною сучасним якісним змінам стану й структури зло-
чинності та її детермінації [14, с. 6].

Таким чином, аналіз нормативно-правової бази 
у сфері запобігання незаконним заволодінням тран-
спортними засобами дає змогу запропонувати такі 
напрями. На наш погляд, у Положенні «Про Департа-
мент патрульної поліції» доцільно однією з функцій 
цього підрозділу визначити запобігання незаконним 
заволодінням транспортними засобами, а також ін-
формування громадськості, водіїв із питань захисту 
транспортних засобів від незаконного заволодіння. 
Крім того, потребує розроблення окреме положення 
щодо запобігання незаконному заволодінню тран-
спортними засобами за функціональними обов’язками 
інших служб і підрозділів Національної поліції.

Комплексне вирішення питання щодо запобі-
гання розглянутому явищу потребує розроблення 
державної програми боротьби з незаконним заво-
лодінням транспортними засобами та ініціювання 
укладення багатостороннього договору з державами 
континентальної Європи в цій сфері.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА  
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

SEVERAL ASPECTS OF THE PROSECUTOR’S ACTIVITY  
AT THE INITIAL STAGE OF PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMINAL  

OFFENSES AGAINST THE ENVIRONMENT

У статті визначено первинні джерела інформації про вчинені кримінальні правопорушення  проти довкілля. Розглянуто 
проблемні питання та надано практичні рекомендації щодо діяльності прокурора на початковому етапі досудового розсліду-
вання кримінальних правопорушень проти довкілля.  

Ключові слова: прокурор, кримінальне провадження, кримінальне правопорушення проти довкілля, досудове розслідування.

В статье определены первичные источники информации о совершенных уголовных правонарушениях против окружаю-
щей среды. Рассмотрены проблемные вопросы и даны практические рекомендации относительно деятельности прокурора на 
начальном этапе досудебного расследования уголовных правонарушений против окружающей среды.

Ключевые слова: прокурор, уголовное производство, уголовное правонарушение против окружающей среды, досудебное 
расследование.

The scientific article identifies the primary sources of information on criminal offenses committed against the environment.  
The problem issues were investigated and practical recommendations were given on the activity of the prosecutor at the initial stage of 
pre-trial investigation of criminal offenses against the environment.

Key words: prosecutor, criminal proceedings, criminal offense against the environment, pre-trial investigation.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 214 Кримі-
нального процесуального кодексу України [1] (далі – 
КПК України) досудове розслідування розпочинаєть-
ся з моменту внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань. Перспективи досудового розслідуван-
ня кримінальних правопорушень проти довкілля 
здебільшого залежать від своєчасності, законності 
та обґрунтованості його початку. 

Практика проведення досудового розслідування 
кримінальних правопорушень проти довкілля засвід-
чує, що найбільша кількість помилок допускається 
саме на початковому етапі досудового розслідування 
кримінальних правопорушень проти довкілля. Дис-
кусійним у правовій доктрині кримінального про-
цесу залишається питання надання правової оцінки 
заяви чи повідомлення на предмет наявності у них 
відомостей, що свідчать про вчинене кримінальне 
правопорушення проти довкілля.

У науковій літературі вказана проблематика до-
сліджувалась у роботах Ю.І. Азарова, Ю.П. Алені-
на, Ю.М. Грошевого, В.В. Долежана, В.С. Зеленець-
кого, О.В. Капліної, П.М. Каркача, С.О. Книженко, 
В.Т. Маляренка, І.Є. Марочкіна, О.Р. Михайленка, 
О.В. Одерія, М.А. Погорецького, І.В. Рогатюка, 
А.В. Столітнього, В.Я. Тація, Я.М. Толочко, Ю.М. Ту-
ровця, В.Д. Юрчишина та інших. Однак, незважаю-
чи на вагомий науковий внесок зазначених учених, 
окремі аспекти діяльності прокурора на початково-
му етапі досудового розслідування кримінальних 

правопорушень проти довкілля залишаються мало 
дослідженими. 

З огляду на викладене метою цієї статті є визна-
чення первинних джерел інформації про вчинені 
кримінальні правопорушення проти довкілля та ана-
ліз проблемних питань діяльності прокурора на по-
чатку досудового розслідування кримінальних пра-
вопорушень проти довкілля.

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень 
у сфері довкілля свідчить, що основними первинни-
ми джерелами інформації про вчинені кримінальні 
правопорушення проти довкілля є наведені нижче.

1. Заяви та повідомлення про вчинені криміналь-
ні правопорушення проти довкілля, подані громадя-
нами, підприємствами, установами, організаціями. 

Наприклад, 05.05.2017 р. до Ковельського відді-
лу поліції Головного управління Національної поліції 
у Волинській області надійшла заява про злочин від 
місцевих жителів с. Поворськ Ковельського району 
Волинської області, в якій громадяни повідомили 
про факт розвантаження невідомими особами на 
території урочища «Тища» близько 15 вантажних 
автомобілів відходів тваринного походження (по-
над 200 т), за результатами розгляду якої органами 
поліції розпочато кримінальне провадження за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України (далі – 
КК України)[2].

2. Матеріали правоохоронних та контролюючих 
органів про виявлення фактів вчинення чи підготов-
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ки до вчинення кримінальних правопорушень проти 
довкілля. Зазвичай повідомлення таких органів міс-
тять відомості про місце події, завдані збитки та при-
близний час вчинення злочину, рідше – про особу 
злочинця та спосіб вчинення злочину [3, c. 238]. 
Ці матеріали в подальшому можуть бути використа-
ні стороною обвинувачення як один із видів доказів 
(п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України).

Як приклад, 11.04.2018 р. до Бердянського відді-
лу поліції Головного управління Національної поліції 
в Запорізькій області із міжрайонного оперативно-
розшукового відділу з місцем дислокації населений 
пункт Бердянськ оперативно-розшукового управлін-
ня Азово-Чорноморського регіонального управління 
Державної прикордонної служби України надійшли 
матеріали, згідно з якими співробітниками вказаного 
правоохоронного органу зафіксовано факт незакон-
ного вилову особливо цінних видів риби України в пе-
ріод нересту на суму близько 433 тис. грн. За вказа-
ним фактом органами поліції розпочато кримінальне 
провадження за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України [4].

Вважаємо за доцільне на законодавчому рівні ви-
значити єдиний порядок та строки направлення до 
органів досудового розслідування матеріалів пере-
вірок правоохоронних, контролюючих та інших ор-
ганів, які містять дані про факти вчинення чи під-
готовки до вчинення кримінальних правопорушень. 
Первинна інформація з відповідних органів про 
факти вчинення кримінальних правопорушень має 
передаватись до органів досудового розслідування 
невідкладно, що дасть змогу забезпечити оператив-
не реагування на вказані повідомлення та сприятиме 
ефективному проведенню досудового розслідування.

3. Самостійне виявлення слідчим, прокурором 
кримінального правопорушення проти довкілля, 
у тому числі під час досудового розслідування.

Наприклад, під час проведення обшуку на тери-
торії ТОВ «Сучасний центр утилізації» в процесі до-
судового розслідування кримінального провадження 
за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 326 КК України, працівниками полі-
ції встановлено факт забруднення земельної ділянки 
небезпечними відходами внаслідок їх постійного не-
належного зберігання безпосередньо на ґрунті [5]. 

4. Повідомлення про вчинені кримінальні право-
порушення, розміщені в засобах масової інформації. 

Вказане джерело дає змогу отримати актуальну 
інформацію про вчинені злочини проти довкілля, 
проте, як показує практика, стан опрацювання про-
курорами засобів масової інформації на предмет на-
явності повідомлень про факти вчинення криміналь-
них правопорушень проти довкілля залишається 
незадовільним. Засоби масової інформації викорис-
товуються як джерело інформації про вчинені кримі-
нальні правопорушення вкрай рідко.

Прикладом реагування на розміщене в засобах 
масової інформації повідомлення щодо хімічного за-
бруднення атмосферного повітря на території оку-
пованого Криму та Херсонської області, що сталось 
внаслідок здійснення несанкціонованих викидів заво-

дом «Кримський титан», є розпочате 04.09.2018 р. 
органами поліції кримінальне провадження за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 241 КК України [6].

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, 
прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин піс-
ля подання заяви, повідомлення про вчинене кри-
мінальне правопорушення або після самостійного 
виявлення ним із будь-якого джерела обставин, що 
можуть свідчити про вчинення кримінального пра-
вопорушення, зобов’язаний внести відповідні відо-
мості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
розпочати розслідування та через 24 години з мо-
менту внесення таких відомостей надати заявнику 
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(далі – ЄРДР). 

Питання приймання, реєстрації та розгляду заяв 
і повідомлень про вчинені кримінальні правопору-
шення (зокрема проти довкілля) врегульовані нор-
мами КПК України та іншими відомчими інструк-
ціями, зокрема, Інструкцією про порядок ведення 
єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень 
про вчинені кримінальні правопорушення та інші по-
дії, затвердженою Наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 06.11.2015 р. № 1377 [7], Інструк-
цією про порядок приймання, реєстрації та розгляду 
в органах прокуратури України заяв, повідомлень 
про вчинені кримінальні правопорушення, затвер-
дженою Наказом Генерального прокурора України 
від 03.12.2012 р. № 125 [8].

У колі науковців та практичних працівників одним 
із «наріжних каменів» у доктрині кримінального про-
цесу є питання надання правової оцінки заяви чи пові-
домлення на предмет наявності у них відомостей, що 
свідчать про вчинене кримінальне правопорушення. 

Одні вчені обстоюють точку зору, відповідно до 
якої до ЄРДР вносяться лише заяви, повідомлен-
ня, в яких містяться відомості, що свідчать про на-
явність усіх або деяких обов’язкових ознак складу 
кримінального правопорушення, інакше звернення 
розглядається відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян» [9, с. 268; 10, с. 179; 11, с. 283; 
12, с. 90; 13, с. 264; 14, с. 67; 15, с. 91].

Інші вчені вважають за доцільне одразу вносити 
до ЄРДР заяви, повідомлення про кримінальні пра-
вопорушення і розпочинати досудове розслідування 
(так зване «автоматичне» внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення), мотивуючи це тим, 
що ст. 214 КПК України не є еквівалентом стадії 
з перевірки та повідомлень про кримінальні право-
порушення (стадії порушення кримінальної справи, 
яка існувала за дії КПК 1960 р.) та на практиці може 
призвести до необґрунтованої відмови у внесенні 
в ЄРДР відомостей про вчинене кримінальне право-
порушення, оскільки достовірних відомостей про всі 
або окремі елементи складу злочину на цьому етапі 
досудового розслідування може ще не бути [16, с. 17; 
17, с. 201; 18, c. 214; 19, с. 239].

Аналогічна позиція висловлена Вищим спеціалі-
зованим судом України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ в узагальненні судової практики «Про 
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практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяль-
ність органів досудового розслідування чи прокуро-
ра під час досудового розслідування» [20]. Так, суд 
орієнтує слідчих суддів під час розгляду скарг на без-
діяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невне-
сенні відомостей про кримінальне правопорушення 
до ЄРДР, після отримання заяви чи повідомлення 
про кримінальне правопорушення, зважати на те, що 
такі вимоги передбачають не здійснення оцінки об-
ґрунтованості заяви чи повідомлення про криміналь-
не правопорушення, а лише обов’язок уповноваже-
них органів здійснити фіксацію наданих особою 
відомостей про кримінальне правопорушення, які 
вона надає усвідомлено задля реалізації відповідни-
ми органами завдань кримінального провадження.

З урахуванням міжнародних стандартів судо-
чинства та векторності діяльності прокурора у кри-
мінальному провадженні щодо виконання завдань 
кримінального провадження прийнятною вважаємо 
позицію, згідно з якою до ЄРДР необхідно вносити 
заяви та повідомлення, зі змісту яких, як зауважує 
О.В. Капліна, можна дійти висновку про вчинення 
саме кримінального правопорушення, а не адміні-
стративного, дисциплінарного або порушення норм 
моралі [21, с. 288−289]. 

Вказана точка зору, зокрема, підкріплюється тим, 
що норми кримінального законодавства, що регла-
ментують відповідальність за кримінальне правопо-
рушення проти довкілля, містять в основному блан-
кетні диспозиції, що відсилають до тих або інших 
правил природокористування (зокрема, такі правила 
стосуються відомостей про гранично-припустимі 
концентрації впливу шкідливих речовин на ті чи інші 
об’єкти природного середовища, порядку та умов ви-
користання природних об’єктів у виробничих цілях, 
захоронення шкідливих відходів тощо), у зв’язку 
з чим особам, які не є фахівцями в зазначених га-
лузях, дуже важко без попереднього дослідження 
даних компетентними експертами чи спеціалістами 
оцінити отриману інформацію на предмет наявнос-
ті чи відсутності в ній ознак злочину [22, с. 188]. 

Крім того, Я.М. Толочко, говорячи про якість 
матеріалів органів екологічного контролю, які на-
правляються до органів прокуратури за фактами 
вчинення кримінальних правопорушень проти до-
вкілля, слушно зазначає, що за багатьма матеріалами 
не можна зробити висновок, чи містять вони ознаки 
складу злочину, а сукупність ознак іноді виявляєть-
ся замалою для того, щоб можна було стверджувати 
про наявність або відсутність ознак того або іншого 
складу злочину [23, с. 119]. 

Варто також зазначити, що, вирішуючи питання 
про наявність підстав для початку досудового роз-
слідування, необхідно враховувати складність від-
межування кримінальних та адміністративних пра-
вопорушень проти довкілля на початковому етапі 
досудового розслідування, оскільки здебільшого на 
цій стадії відсутні відомості про розмір шкоди, запо-
діяної діянням.

Підсумовуючи викладене, можна дійти висно-
вку, що рішення про достатність викладених у за-

яві, повідомленні про кримінальне правопорушення 
проти довкілля відомостей для початку досудового 
розслідування має прийматись слідчим, прокурором 
у кожному випадку окремо, залежно від змісту наяв-
ної у заяві, повідомленні інформації з урахуванням 
специфіки конкретного кримінального правопору-
шення проти довкілля.

В юридичній літературі висловлена цікава думка 
щодо необхідності перевірки відомостей про вчине-
не кримінальне правопорушення шляхом огляду міс-
ця події. Так, О.М. Пилипенко, досліджуючи особли-
вості початку досудового розслідування незаконної 
рубки, розглядає огляд місця події як засіб перевірки 
отриманої інформації про кримінальне правопору-
шення та вважає необхідним проводити огляд місця 
події до внесення відомостей в ЄРДР в усіх випад-
ках, коли його можна здійснити протягом 24 годин 
із моменту отримання відомостей про кримінальне 
правопорушення [24, с. 240].

Не погоджуємось із вищевказаною позицією, 
з огляду на таке: по-перше, відомості до ЄРДР про 
вчинене кримінальне правопорушення мають вноси-
тись слідчим, прокурором невідкладно, але не пізні-
ше 24 годин після подання відповідної заяви, пові-
домлення; по-друге, нелогічною видається ситуація, 
коли слідчий, прокурор, маючи відповідну технічну 
можливість, умисно не вносить відомості про вчине-
не кримінальне правопорушення до ЄРДР та виїж-
джає на місце події з метою проведення його огляду, 
позбавляючись при цьому змоги провести, у разі по-
треби, інші слідчі (розшукові) дії одразу після огляду 
місця події (наприклад, допити свідків).

Варто також зауважити, що початок кримінального 
провадження ускладнюється тими обставинами, що 
співробітники правоохоронних органів досить часто 
не знають суті криміналістичної характеристики окре-
мого виду злочинів проти довкілля, недооцінюють 
терміновість виявлення та вилучення матеріальних 
слідів, документів, необхідних для експертного дослі-
дження [25, с. 178]. З огляду на вказане позитивною 
вважаємо практику окремих місцевих прокуратур 
щодо закріплення за окремими прокурорами напряму 
здійснення процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням кримінальних правопорушень про-
ти довкілля, що сприяє підвищенню як його ефек-
тивності, так і якості досудового слідства загалом. 

Прокурору у кримінальному проваджені доціль-
но розпочинати здійснення процесуального керів-
ництва досудовим розслідуванням кримінальних 
правопорушень проти довкілля одразу після його 
призначення керівником прокуратури, адже вказа-
на категорія кримінальних проваджень, з огляду 
на свою специфіку, як правило, характеризується ви-
соким ризиком втрати доказів, знищення слідів зло-
чину, у зв’язку з чим вимагає термінового та опера-
тивного проведення процесуальних дій. 

Процесуальний керівник з урахуванням наявної 
на вказаному етапі вихідної інформації, як правило, 
спільно зі слідчим визначає обсяг та порядок про-
ведення першочергових слідчих (розшукових) дій, 
вирішує питання про особисту участь в їх проведен-
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ні. У процесі планування досудового розслідування 
необхідно враховувати обставини, загальна система 
яких визначена у ст. 91 КПК України і які конкрети-
зуються ознаками злочину, описаними в диспозиції 
відповідних статей, зазначених у розділі VIII Кри-
мінального кодексу України, а також криміналістич-
ною характеристикою цих злочинів [26, с. 94].  

Отже, діяльність прокурора на початковому етапі 
досудового розслідування кримінальних правопору-
шень проти довкілля спрямовується на забезпечення 
дотримання вимог кримінального процесуального 
законодавства, що регламентує початок криміналь-
ного провадження, а також прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження.
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Стаття присвячена кримінологічному аналізу правосвідомості неповнолітнього правопорушника. Визначено основні при-
чини, які призводять до деформації і дефектів правосвідомості. На основі аналізу наукових досліджень виокремлено п’ять 
типів правосвідомості неповнолітніх правопорушників: нестійкий, залежний від потреб, неосвічений (безграмотний), нігіліс-
тичний та цинічний. 

Ключові слова: делінквентна поведінка, неповнолітній правопорушник,  правосвідомість, профілактика злочинності.

 Статья посвящена криминологическому анализу правосознания несовершеннолетнего правонарушителя. Определены 
основные причины, которые приводят к деформации и дефектам правосознания. На основе анализа научных исследований 
определены пять типов правосознания несовершеннолетних правонарушителей: нестойкий, зависимый от потребностей, 
неграмотный, нигилистический и циничный.

Ключевые слова: делинквентное поведение, несовершеннолетний правонарушитель, правосознание, профилактика пре-
ступности.

The article is concerned with criminological analysis of the legal consciousness of a juvenile offender. The main reasons that lead 
to deterioration and failures of the legal consciousness are determined. On the basis of the analysis of scientific research, five types 
of legal consciousness of juvenile offenders are singled out: unstable, dependent on needs, ignorant (illiterate), nihilistic and cynical. 

Key words: delinquent behavior, juvenile offender, legal consciousness, crime prevention.

Підлітки є однією з найуразливіших груп насе-
лення. Нестача досвіду взаємодії з оточуючим сві-
том, що зумовлена віковими особливостями, при-
зводить до появи протиріч у нестійкій свідомості 
і виникнення асоціальної (девіантної, делінквентної, 
протиправної) поведінки. Внаслідок самовиражен-
ня підлітки протиставляють себе соціуму шляхом 
вчинення суспільно небезпечних дій. Злочинність 
неповнолітніх виступає своєрідним індикатором 
соціальної ситуації у суспільстві, демонструє зрос-
тання соціального неблагополуччя великої частини 
населення, зниження рівня життя більшості сімей, 
криміналізацію середовища, в якій вони живуть.

Вивченню підліткової злочинності, особливостей 
її детермінант, аналізу особистості неповнолітнього 
правопорушника присвячені дослідження багатьох 
вітчизняних вчених, а саме: Ю.В. Александрова, 
О.М. Бандурки, О.М. Джужи, Г.М. Міньковського, 
Л.І. Мороз, М.І. Фіалки, Н.В. Яницької та інших. 
Водночас варто зауважити, що істотні зміни в соці-
альній, економічній, політичній, управлінській та ін-
ших сферах, які відбуваються нині в державі, спону-
кають продовжити дослідження цієї проблеми. 

Крім зазначеного, звертаємо увагу на те, що пи-
танням правосвідомості неповнолітніх правопоруш-
ників, особливостям її формування, детермінантам 
та шляхам її позитивного або негативного розвитку 
не присвячено окремих наукових досліджень. 

Метою і завданнями дослідження є висвітлення 
кримінологічних аспектів правосвідомості неповно-
літнього правопорушника.

Щоб визначити поняття правосвідомості, зверне-
мося до теорії держави і права. П.М. Рабінович ви-
значає правосвідомість як систему понять, поглядів, 
уявлень і почуттів із приводу чинного або бажаного 
юридичного права, а також діяльності, пов’язаної 
з ним [1, с. 91].

Оскільки це дослідження пов’язане з правосві-
домістю неповнолітнього правопорушника, варто 
також звернути увагу на поняття індивідуальної пра-
восвідомості, під якою І.І. Шаравара розуміє таку 
форму відображення правових явищ, яка охоплює 
психічні, інтелектуальні, емоційні та вольові проце-
си та стани: знання чинного права і законодавства, 
правові вміння і навички, правове мислення, правові 
емоції і почуття, правові орієнтації, позиції, мотиви, 
правові переконання та установки, які синтезуються 
у прийнятих рішеннях і спрямовані на піднесення, 
спілкування та взаємодію у процесі правової діяль-
ності і поведінки у сфері правовідносин [2, с. 57].  

Викладене дає підстави стверджувати, що низь-
кий рівень правосвідомості, відсутність певних еле-
ментів призводять до порушення правових норм, 
тобто до правопорушення. Правопорушення, які 
вчиняються через недоліки правосвідомості, є ді-
янням осіб, що суперечать вимогам правових норм, 
коли боротьба мотивів у свідомості особистості за-
вершується прийняттям рішення, детермінованим 
негативними поглядами, потребами, переконання-
ми. Це має призвести до необхідності підвищити її 
значення, сформувати правові погляди і переконан-
ня у свідомості усіх членів соціуму, аби необхідність 
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дотримання правових норм стала внутрішньою по-
требою і звичкою кожного. 

Досліджуючи делінквентну поведінку та її про-
філактику в підлітковому і ранньому юнацькому 
віці, О.С. Можайкіна зазначає, що цей вік являє 
собою групу підвищеного ризику. Автор доходить 
висновку, що в делінквентних неповнолітніх пору-
шені процеси самоаналізу та самооцінки, у струк-
турі особистості домінують негативні якості, як-от: 
агресивність, неврівноваженість, безвідповідаль-
ність, безпринципність, несамокритичність тощо. 
Центральним новоутворенням у підлітковому віці 
є готовність до життєвого самовизначення, яка пе-
редбачає формування стійких, свідомих уявлень про 
свої права, обов’язки і відповідальність, моральних 
принципів і переконань, а також уміння аналізувати 
життєвий досвід [3, с. 7]. 

Аналіз кримінологічної, педагогічної та психо-
логічної літератури, а також експериментальні до-
слідження дають змогу стверджувати, що загалом 
для цієї категорії характерні відсутність інтересу 
до навчання, обмеженість і примітивність потреб, 
переважання негативних форм проведення дозвіл-
ля (вживання алкогольних напоїв, наркотичних за-
собів тощо).  

Великий вплив на правосвідомість справляє 
сім’я. Як соціальний інститут сім’я створює інди-
відуальну обстановку міжособистісних стосунків, 
що значною мірою визначає фізичний, інтелектуаль-
ний і емоційний розвиток підлітків. Конкурувати із 
сім’єю, особливо на перших етапах розвитку осо-
бистості, не може жодна громадська чи державна на-
вчально-виховна установа, тим більше, що стосун-
ки між членами сім’ї можна визначити як постійні 
і довготривалі [4, с. 151]. Сімейний стан неповно-
літніх правопорушників характеризується неповною 
сім’єю, як правило, без батька, і навіть за наявності 
обох батьків – загальним неблагополуччям (батьки 
вживають алкогольні напої, ведуть аморальний спо-
сіб життя, в минулому були засуджені тощо). Такі 
сім’ї не лише не виконують традиційну для сім’ї 
стримуючу функцію, але й справляють криміноген-
ний вплив на особистість підлітка. 

Високим є показник алкоголізації та наркотиза-
ції неповнолітніх правопорушників. Значній частині 
неповнолітніх правопорушників притаманні пси-
хічні аномалії, що значно перевищує відповідний 
показник у законослухняних однолітків і дорослих 
правопорушників. У неповнолітніх правопорушни-
ків високий також показник вторинної і навіть нео-
дноразової судимості. До більшості неповнолітніх 
правопорушників застосовувалася адміністративна 
відповідальність. Усе зазначене свідчить про незна-
чну ефективність профілактичних заходів.

Для неповнолітніх правопорушників також ха-
рактерні деформації моральної і правової свідомос-
ті, що викликано незрілістю особистості підлітка, 
його соціальною дезадаптацією. Спостерігається 
домінування егоїстичної спрямованості, байдужості 
до потреб інших людей і суспільства. Природне для 
підлітка прагнення до самоствердження реалізується 

за допомогою насилля, заподіяння страждань безза-
хисним та слабким. Викривлене розуміння дозволе-
ного і недозволеного, формуються правовий нега-
тивізм, ворожість до суспільства та його інститутів. 
Для емоційно-вольової сфери неповнолітніх право-
порушників характерні послаблення почуття сорому, 
розвиток нестриманості, брехливості та некритич-
ності до власної поведінки, ригідність у міжособис-
тісних стосунках. Нездатність правильно сприймати 
життєві труднощі часто спрямовує таких нестійких 
осіб на злочинний шлях. 

На основі аналізу протиправної (злочинної) 
поведінки неповнолітніх В.О. Цибулько було ви-
окремлено чотири типи правопорушників: 1) кон-
фліктно-ситуативний із переважаючою позитивною 
спрямованістю (неповнолітні, формування особис-
тості яких проходило в позитивному середовищі); 
2) неврівноважено-ситуативний із незначною не-
гативною спрямованістю (неповнолітні, особа яких 
формувалася у середовищі з невеликими відхилен-
нями); 3) нестійкий із переважаючою негативною 
спрямованістю (неповнолітні, які формувалися 
в несприятливому, суперечливому середовищі); 
4) стійкий із негативною спрямованістю (учні, 
особистість яких формувалася у досить несприят-
ливому середовищі) [5, с. 205−206]. Ця типологія 
не лише фіксує основні варіанти можливої спря-
мованості особистості неповнолітнього правопо-
рушника, а й відображає умови (сімейне середови-
ще), в яких відбувається формування особистості 
та його соціально-негативних рис, перехід від част-
кових до стійких деформацій. 

У межах цього дослідження заслуговує на ува-
гу така думка Р.П. Попелюшко: характерними осо-
бливостями особистості злочинця підліткового віку 
є дефекти індивідуальної правосвідомості. Ці дефек-
ти автор розглядає як результат недостатньої соціалі-
зації особистості: соціально-правовий інфантилізм; 
правова необізнаність; соціально-правова дезінфор-
мованість; правовий нігілізм; соціально-правовий 
цинізм; соціально-правове безкультур’я [6, с. 295]. 

Таким чином, можна визначити, що причинами 
формування специфічної (деформованої) правосві-
домості неповнолітніх правопорушників є: сімейне 
середовище (склад сім’ї, матеріальне становище, 
низький соціально-культурний рівень батьків, стиль 
виховання тощо), низький рівень розвитку і навчаль-
ної мотивації підлітків, зловживання батьками алко-
гольними напоями, наркотичними речовинами та ін., 
а також зовнішнє соціальне середовище. 

Дефекти та деформація правосвідомості непо-
внолітніх правопорушників мають свої специфіч-
ні риси, зумовлені асоціальним та субкультурним 
середовищем, відсутністю знань про норми кримі-
нального законодавства, правових установок, пе-
реконань, навичок. З урахуванням дефектів право-
свідомості неповнолітніх правопорушників можна 
виокремити п’ять типів їх правосвідомості:

1) нестійкий тип правосвідомості: неповнолітній 
правопорушник знає і розуміє, що можна, а чого не 
можна робити, але не має стійких моральних і право-
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вих переконань та глибоких моральних якостей. Його 
поведінка, погляди і оцінка дій залежать від ситуації;

2) залежний від потреб тип правосвідомості: не-
повнолітній не в змозі протистояти своїм особистим 
потребам, які виявляються сильнішими за його пра-
вові переконання та наміри;

3) неосвічений (безграмотний) тип правосвідо-
мості: в неповнолітнього відсутні чіткі знання або 
правові уявлення не відповідають дійсному змісту 
законодавства;

4) нігілістичний тип правосвідомості: невизнання 
чинного кримінального законодавства, заперечення 
необхідності його виконувати. За словами В.І. Си-
ровацького, правовий нігілізм є правовим відчужен-
ням: відбувається ніби відторгнення права – людина, 
соціальна група, суспільство прагнуть обійтися без 
нього. Автор доходить висновку, що правовий нігі-
лізм означає не тільки заперечення права як соціаль-
ної цінності в суспільстві, але й неуважне ставлення 
до нього, діяльності органів державної влади і пра-
воохоронних органів [7, с. 485];

5) цинічний тип правосвідомості: в неповноліт-
ніх правопорушників сформувалася власна система 
асоціальних поглядів, потреб і мотивів; правопору-
шення вчиняються за переконанням своєї правоти. 
Досліджуючи деформації правосвідомості, Т.С. Ма-
русяк виокремлює правовий егоцентризм та цинізм, 

під яким розуміє використання правових норм із ме-
тою завдання шкоди іншій особі, використання зна-
ння права з прагматичною, корисливою метою задля 
досягнення особистих цілей, презирливе ставлення 
до права, готовність і вміння використовувати знання 
права задля здійснення злочинних діянь [8, с. 66].

Викладене вище дає змогу сформулювати висно-
вок, що формування особистості неповнолітнього 
правопорушника шляхом підвищення рівня його 
правосвідомості має ґрунтуватися на ознайомлен-
ні підлітків із нормами українського законодавства, 
вихованні у молодого покоління поваги до закону, 
визначенні можливостей діяти, не виходячи за межі 
правового поля, формуванні впевненості у тому, що 
права людини загалом та дитини зокрема можуть 
бути надійно захищені, укріпленні авторитету пра-
воохоронних органів і самої держави, вихованні 
у підлітків поваги до держави, суспільства і кожної 
людини. Профілактичні заходи мають ґрунтувати-
ся на популяризації правових знань і правового ви-
ховання громадськими об’єднаннями, державними 
органами, засобами масової інформації, освітніми 
закладами і пересічними громадянами. Крім того, 
варто не забувати і про правову освіту неповноліт-
ніх, які відбувають покарання у виховних закладах, 
умовно засуджених, із метою попередження можли-
вих рецидивів.
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IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL FUNCTION OF PROSECUTOR’S 
CONTROL OVER COMPLYING WITH LAWS WHEN APPLYING INFLUENCE 

MEASURES FOR ADMINISTRATIVE OFFENCES TO JUVENILES 

Розглянута реалізація конституційної функції нагляду прокурора за додержанням законів під час застосування до не-
повнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення. Висвітлено законодавчі зміни у здійсненні прокурором на-
гляду за додержанням прав неповнолітніх під час застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення, які вже 
набрали чинності або мають її набрати з 15 липня 2015 р. у зв’язку з ухваленням нового Закону України «Про прокуратуру»  
від 14 жовтня 2014 р.

Ключові слова: справа про адміністративне правопорушення, прокурор, неповнолітній, права дітей.

Рассмотрена реализация конституционной функции надзора прокурора за соблюдением законов при применении к несо-
вершеннолетним мер воздействия за административные правонарушения. Освещены законодательные изменения в осущест-
влении прокурором надзора за соблюдением прав несовершеннолетних при применении мер воздействия за административные 
правонарушения, которые уже вступили в силу или должны вступить в силу с 15 июля 2015 г. в связи с принятием нового 
Закона Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 г.

Ключевые слова: дело об административном правонарушении, прокурор, несовершеннолетний, права детей.

Implementation of the constitutional function of supervising the prosecutor in observance of laws when applying to juvenile 
measures of influence for administrative offenses. The article deals with the legislative changes in the implementation of prosecutor 
supervision over the observance of the rights of minors in the application of measures of influence for administrative offenses, 
which are already in force or due to come into force on July 15, 2015 in connection with the adoption of the new Law of Ukraine 
«On Prosecutor’s Office» on October 14, 2014.

Key words: administrative proceedings; the prosecutor; minors; children’s rights.

Актуальність теми. Відповідно до Конституції 
України права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Утвердження та забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави (ч. 2 ст. 3). При цьому 
захист прав дітей як однієї з найуразливіших верств 
населення залишається, серед іншого, надзвичайно 
важливим загальнонаціональним завданням на ни-
нішньому етапі державотворення [1, с. 495].

З огляду на вікові особливості неповнолітніх 
та особливості їх правового статусу і для забезпечен-
ня належної реалізації прав таких осіб, зокрема й під 
час застосування заходів впливу за адміністративні 
правопорушення, в Україні створений та функціонує 
відповідний правовий механізм.

До державних засобів забезпечення законності 
під час застосування заходів впливу за адміністра-
тивні правопорушення відноситься нагляд прокуро-
ра в цій сфері правовідносин як специфічна форма 
діяльності органів прокуратури, спрямована на вияв-
лення та усунення порушень законодавства України, 
поновлення порушених прав, установлення винних 
осіб та притягнення їх до визначеної законом відпо-
відальності.

Стан наукового дослідження. На доктриналь-
ному рівні питання здійснення прокурором нагляду 

за додержанням законів під час застосування заходів 
впливу за адміністративні правопорушення, зокре-
ма щодо неповнолітніх, досліджували Ю.М. Гро-
шевий, В.В. Долежан, П.М. Каркач, М.В. Косюта, 
М.О. Маркін, І.Є. Марочкін, В.Т. Нор, М.М. Сте-
фанчук та інші науковці.

Однак дослідження вказаної тематики не втрачає 
своєї актуальності, особливо враховуючи, що новим 
Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 
2014 р. було внесено зміни щодо здійснення проку-
рором нагляду за додержанням законів у цій сфері 
правовідносин.

Таким чином, метою даної статті є дослідження 
питань організації нагляду за додержанням прав не-
повнолітніх під час застосування заходів впливу за 
адміністративні правопорушення відповідно до но-
вого Закону України «Про прокуратуру».

Виклад основного матеріалу. 14 жовтня 2014 р. 
Верховною Радою України було ухвалено новий За-
кон України «Про прокуратуру» [2], який 25 жовтня 
2014 р. опубліковано в офіційному виданні «Голос 
України» № 206 (5956). Відповідно до розділу XII 
«Прикінцеві положення» цього Закону він набирає 
чинності з 15 липня 2015 р., за винятком окремих по-
ложень, які набирали чинності наступного дня піс-
ля його опублікування, а саме: пункту 5 розділу XII 
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(крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), роз-
ділу XIII Закону.

Зокрема, набрали чинності положення підпунк-
ту 2 пункту 5 розділу XII Закону, на виконання яких 
було внесено низку змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 
Так, ст. 7 Кодексу було доповнено ч. 5 такого змісту:  
«Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів 
під час застосування заходів впливу за адміністратив-
ні правопорушення шляхом реалізації повноважень 
щодо нагляду за додержанням законів під час засто-
сування заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян».

З огляду на зазначене на період до набрання чин-
ності новим Законом України «Про прокуратуру» 
в цілому, з метою виконання функції нагляду за додер-
жанням законів під час застосування заходів впливу 
за адміністративні правопорушення, слід вчиняти дії, 
передбачені у ст.ст. 44-45 чинного Закону. При цьому 
положення ст.ст. 21, 23 Закону від 5 лютого 1991 р. 
щодо прийняття постанов про проведення перевір-
ки та внесення подань не підлягають застосуванню.

Після набрання чинності новим Законом Украї-
ни «Про прокуратуру» питання здійснення нагляду 
за додержанням прав дітей під час застосування за-
ходів впливу за адміністративні правопорушення ре-
гулюватимуться ст. 26 цього Закону.

На практиці вказані заходи впливу за адміністра-
тивні правопорушення реалізуються через заходи 
адміністративного примусу. Необхідно зауважити, 
що питання класифікації останніх було й залишаєть-
ся одним із найбільш дискусійних у правовій науці. 
Найбільшого поширення та підтримки набули кла-
сифікації заходів адміністративного примусу, пред-
ставлені М.І. Єропкіним, Ю.П. Битяком, В.В. Зуй, 
А.Т. Комзюком, В.К. Колпаковим та С.Г. Стеценком, 
в основу яких покладено використання безпосеред-
ньої мети застосування заходів та способу охорони 
правопорядку.

На нашу думку, найбільш повно відповідає вимо-
гам правозастосовної практики класифікація, запро-
понована С.Г. Стеценком. Вчений, керуючись підхо-
дом, висунутим ще у 60-х роках минулого століття 
відомим радянським адміністративістом М.І. Єроп-
кіним [3], розрізняє такі види адміністративного 
примусу: заходи адміністративного запобігання, за-
ходи адміністративного припинення та заходи адмі-
ністративної відповідальності [4, с. 173].

У контексті нашого дослідження вивченню підля-
гають питання, пов’язані з дотриманням законності 
під час застосування до неповнолітніх заходів адмі-
ністративного припинення та заходів адміністратив-
ної відповідальності.

Заходи адміністративного припинення в доктри-
ні ще називають процесуальними заходами адміні-
стративного припинення [4, с. 177, 180–182], або 
заходами процесуального забезпечення проваджен-
ня у справах про адміністративні правопорушення 
[5, с. 221]. Ці заходи спрямовані на створення необ-
хідних умов для притягнення винної особи до адмі-
ністративної відповідальності [6, с. 225]. Їхній пе-

релік визначений у ст.ст. 260-267 КУпАП. Ще два 
заходи забезпечення встановлено в інших статтях 
КУпАП: доставлення порушника (ст. 259) і його при-
від (ст. 268) [5, с. 221; 7, с. 142].

Заходи адміністративної відповідальності, які 
можуть бути застосовані до неповнолітніх, визначе-
ні у ст. 13 КУпАП, а саме:

1) заходи впливу, передбачені у ст. 24-1 КУпАП;
2) адміністративні стягнення (ст. 24, ч. 2 ст. 32  

КУпАП).
У процесі здійснення нагляду за додержанням 

прав дітей під час застосування заходів впливу за 
адміністративні правопорушення особливу увагу 
слід приділяти додержанню вимог закону під час 
застосування до неповнолітніх примусових заходів, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи цих 
осіб, а саме застосуванню таких заходів процесу-
ального забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, як доставлення 
порушника та адміністративне затримання.

Доставлення порушників регламентується 
у ст. 259 КУпАП і здійснюється з метою складення 
протоколу про адміністративне правопорушення 
в разі неможливості скласти його на місці вчинення 
правопорушення.

Зауважимо, що кількість неповнолітніх, до яких 
застосовується цей примусовий захід, досить значна. 
Так, станом на 1 травня 2015 р. виявлено 7102 ви-
падків вчинення неповнолітніми адміністративних 
правопорушень. Із метою складання протоколів про 
вчинення таких правопорушень до органів внутріш-
ніх справ було доставлено 1916 осіб, які не досягли 
віку 18 років, тобто доставлення відбувається в кож-
ному 3,7 випадку.

Адміністративне затримання регламентується 
у ст.ст. 260-263 КУпАП і полягає в примусовому 
короткочасному обмеженні дій та пересуванні осо-
би, яка вчинила адміністративне правопорушення. 
Строк адміністративного затримання обчислюється 
з моменту доставлення порушника та за загальним 
правилом не може тривати більше, ніж три години 
(ст. 263 КУпАП).

Зауважимо, що відповідно до ч. З ст. 263 КУпАП 
осіб, які порушили правила обігу наркотичних засо-
бів і психотропних речовин, може бути затримано 
на строк до трьох годин для складення протоколу, 
а в необхідних випадках для встановлення особи, 
проведення медичного огляду, з’ясування обставин 
придбання вилучених наркотичних засобів і пси-
хотропних речовин та їх дослідження необхідно до 
трьох діб із повідомленням про це письмово проку-
рора протягом двадцяти чотирьох годин із моменту 
затримання.

Про адміністративне затримання обов’язково 
складається протокол, а про місце перебування не-
повнолітньої особи, затриманої за вчинення ад-
міністративного правопорушення, мають негайно 
повідомлятися її батьки (особи, що їх замінюють) 
(ст. 261 КУпАП).

Об’єктами нагляду щодо застосування вказаних 
заходів стосовно неповнолітніх є органи, посадові 
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особи яких уповноважені здійснювати доставлен-
ня порушника та його адміністративне затримання. 
Згідно зі ст.ст. 259 та 262 КУпАП, ними є: органи 
внутрішніх справ, органи прикордонної служби 
(пункти тимчасового тримання та спецприміщення), 
органи виконавчої влади, що реалізують державну 
політику у сфері міграції, органи і установи вико-
нання покарань та СІЗО.

Із набранням чинності 15 липня 2015 р. новим 
Законом України «Про прокуратуру» повноваження 
прокурора щодо перевірки законності адміністра-
тивного доставлення та затримання неповнолітніх 
зазнають певних змін. Так, зважаючи на пункт 1 роз-
ділу XIII цього Закону, в пункті 6 ч. 1 ст. 26 передба-
чається, що прокурор, поміж іншого, буде уповнова-
жений вимагати від керівників органів вищого рівня 
проведення перевірок підпорядкованих і підконтр-
ольних органів та установ.

Правові засоби реагування прокурора на пору-
шення закону відповідно до пункту 7 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. та-
кож доповнено таким засобом, як звернення до суду 
з позовом. Однак, на відміну від чинного законодав-
ства, у ч. 4 ст. 26 цього Закону вже не передбачено 
можливості внесення постанови, а допускається 
лише внесення письмових вказівок на виявлені по-
рушення закону.

У зв’язку із цим не можна залишити поза увагою 
ухвалення 21 травня 2015 р. у першому читанні про-
екту Закону про внесення змін до Закону України 
«Про прокуратуру» (щодо вдосконалення та особли-
востей застосування окремих положень) (від 17 квіт-
ня 2015 р. № 2667), яким пропонується внести зміни 
до вказаної ст. 26 Закону України «Про прокурату-
ру» від 14 жовтня 2014 р., що усувають деякі про-
галини законодавчого регулювання в цій сфері про-
курорської діяльності. По-перше, в цілому уточнено 
та розширено повноваження прокурора з нагляду за 
додержанням законів під час застосування заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян (а отже, і з нагляду за 
додержанням законів під час застосування заходів 
впливу за адміністративні правопорушення). Так, 
пропонується передбачити в Законі право прокурора 
знайомитись із відповідними матеріалами, отриму-
вати їх копії (пункт 3 ч. 1 ст. 26); у межах реалізації 
зазначеної функції залучати відповідних спеціаліс-
тів (ч. 2 ст. 26).

По-друге, в пункті 1 ч. 1 ст. 26 пропонується пря-
мо вказати, що прокурора уповноважено в будь-який 
час за посвідченням, що підтверджує займану по-
саду, також відвідувати місця, «до яких доставлено 
осіб із метою складення протоколу про адміністра-
тивне правопорушення». А в ч. 4 ст. 26 зазначити, що 
письмові вказівки прокурора можуть надаватися не 
тільки у зв’язку з виконанням судових рішень у кри-
мінальних справах, а й у справах про адміністратив-
ні правопорушення.

Інші запропоновані зазначеним законопроектом 
зміни до цієї статті також спрямовані на вдоскона-
лення регулювання нагляду за додержанням законів 

під час застосування заходів впливу за адміністра-
тивні правопорушення.

Характеризуючи здійснення нагляду за додер-
жанням прав неповнолітніх під час притягнення їх 
до відповідальності, звернемо увагу на таке.

Згідно зі ст. 12 КУпАП адміністративній відпові-
дальності підлягають особи, які досягли на момент 
вчинення адміністративного правопорушення шіст-
надцятирічного віку. Особливістю проваджень справ 
про адміністративні правопорушення щодо неповно-
літніх є те, що вказана категорія справ відповідно до 
ст. 221 КУпАП та ст. 6 Закону України «Про органи 
і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей» розглядається виключно в судовому порядку.

КУпАП, було застосовано до 20 487 неповноліт-
ніх осіб, зокрема за вчи-нення таких найбільш поши-
рених серед цих осіб правопорушень, як:

1) куріння тютюнових виробів у заборонених 
місцях (ст. 175-1 КУпАП) – 6839 осіб (33,4%);

2) проживання без паспорта (ст. 197 КУпАП) – 
4517 осіб (22%);

3) розпивання пива, алкогольних, слабоалкоголь-
них напоїв у заборонених законом місцях або по-
ява у громадських місцях у п’яному вигляді (ст. 178  
КУпАП) – 4122 особи (20,1%);

4) керування транспортним засобом особою, яка 
не має відповідних документів на право керування 
таким транспортним засобом або не пред’явила їх 
для перевірки (ст. 126 КУпАП) – 1307 осіб (6,4%);

5) керування транспортними засобами або судна-
ми особами, які перебувають у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або під впли-
вом лікарських препаратів, що знижують їх увагу 
та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП) – 859 осіб 
(4,2%);

6) дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) – 759 осіб 
(3,7%) [8].

Недоліком законодавчої регламентації застосу-
вання до неповнолітніх заходів впливу, передбаче-
них у ст. 24-1 КУпАП, є недостатня регламентація 
механізму їх застосування. Зокрема, в законі не міс-
титься посилань на те, скільки заходів впливу можна 
застосовувати до неповнолітнього – один чи декіль-
ка; не закріплено строків їхнього застосування, осо-
бливо коли мова йде про передачу неповнолітнього 
під нагляд (пункт 4 ст. 24-1 КУпАП).

При цьому згідно зі ст. 13 КУпАП до осіб віком 
від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні пра-
вопорушення, суди зобов’язані застосовувати за-
ходи впливу, передбачені у ст. 24-1 КУпАП, замість 
адміністративних стягнень, за винятком випадків, 
передбачених у ч. 2 ст. 13 КУпАП, а саме в разі вчи-
нення неповнолітніми адміністративних правопору-
шень, передбачених у ст.ст. 44, 51, 121-127, ч.ч. 1, 
2 і З ст. 130, ст. 139, ч. 2 ст. 156, ст.ст. 173, 174, 185, 
190-195 КУпАП. У цих випадках неповнолітні під-
лягають 1 адміністративній відповідальності на за-
гальних підставах. Утім, з урахуванням характеру 
вчиненого правопорушення та особи правопорушни-
ка до зазначених осіб (за винятком тих, які вчинили 
правопорушення, передбачені у ст. 185 «Злісна непо-
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кора законному розпорядженню або вимозі праців-
ника міліції, члена громадського формування з охо-
рони громадського порядку і державного кордону, 
військовослужбовця» КУпАП) також можуть бути 
застосовані заходи впливу, передбачені у ст. 24-1  
КУпАП. Однак застосування останніх за вчинення 
перерахованих адмінправопорушень є вже правом, а 
не обов’язком суду.

Зауважимо, що в 2014 році заходи впливу перед-
бачені у ст. 24-1, що негативно впливає на якість за-
конодавства та захист прав осіб, які притягуються до 
адміністративної відповідальності.

Щодо застосування до неповнолітніх адміністра-
тивних стягнень, то, як вже зазначалося вище, вони, 
по-перше, можуть застосовуватися лише у випадках, 
передбачених у ч. 2 ст. 13 КУпАП. По-друге, відпо-
відно до положень ч. 2 ст. 32 Кодексу до неповноліт-
ніх заборонено застосовувати такий вид стягнення, 
як адміністративний арешт. Також до них не може 
бути застосовано й арешт з утриманням на гауптвах-
ті, оскільки це стягнення застосовується виключно 
до військовослужбовців (ними можуть бути лише 
повнолітні особи).

У цілому судовий розгляд справи про адміні-
стративне правопорушення стосовно неповно-
літнього закінчується оголошенням постанови 
(ч. 1 ст. 285 КУпАП). Згідно із ч. 1 ст. 284 КУпАП 
суддя, розглянувши матеріали справи, виносить 
одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про застосування заходів впливу, передбачених 

у ст. 24-1 КУпАП;
3) про закриття справи.
Законом України «Про прокуратуру» від 14 жов-

тня 2014 р. було внесено зміни до ст. 287 КУпАП 
уточнюючого характеру, відповідно до яких визна-
чено, що постанову у справі про адміністративне 
правопорушення може бути оскаржено прокурором 
у випадках, передбачених у ч. 5 ст. 7 цього Кодексу. 
Таким чином, прокурор, як і раніше, наділений по-
вноваженнями щодо оскарження постанов у справах 
про адміністративні правопорушення стосовно не-
повнолітніх шляхом внесення апеляційних скаргу 
порядку, визначеному у ст.ст. 292-294 КУпАП. Поло-
ження ст. 250 «Прокурорський нагляд за виконанням 
законів при провадженні в справах про адміністра-
тивні правопорушення» КУпАП змін не зазнали.

За минулий рік прокурорами було оскаржено 
72 постанови суду щодо неповнолітніх. На підста-
ві їх аналізу можна дійти висновку, що здебільшо-

го порушення прав неповнолітніх під час притяг-
нення їх до адміністративної відповідальності були 
пов’язані із застосуванням судом адміністративних 
стягнень та заходів впливу, не передбачених КУпАП, 
або таких, що заборонено застосовувати до непо-
внолітніх (наприклад, ч. 2 ст. 32 КУпАП забороняє 
застосовувати до них адміністративний арешт). Та-
кож наявні випадки накладення судами адміністра-
тивних санкцій замість застосування заходів впливу, 
передбачених у ст. 24-1 КУпАП, усупереч вимогам 
ч. 1 ст. 13 цього Кодексу.

Інколи в постановах суди посилаються на докази, 
що оформлені з порушенням визначеного законом 
порядку, зокрема випадки складання протоколів про 
адміністративне правопорушення без додержання 
вимог ст. 256 КУпАП щодо змісту протоколу. У де-
яких постановах на підтвердження вчинення право-
порушення суд посилається тільки на протокол про 
адміністративне правопорушення чи на те, що об-
ставини вчинення правопорушення підтверджують-
ся матеріалами справи, тоді як у них наявний один 
протокол; не наводяться пояснення неповнолітньої 
особи, яка притягається до відповідальності, пояс-
нення свідків та інші докази вини правопорушника 
[9]. Це суперечить ст.ст. 251, 252 КУпАП, оскільки 
суд має всебічно, повно і об’єктивно досліджувати 
всі обставини справи в їх сукупності, керуючись за-
коном та правосвідомістю.

У контексті даного дослідження слід підкрес-
лити, що з урахуванням змін до КУпАП у частині 
здійснення нагляду за додержанням законів під час 
застосування заходів впливу за адміністративні пра-
вопорушення розгляд поданих до органів прокурату-
ри звернень із питань захисту прав і свобод дітей під 
час притягнення до адміністративної відповідаль-
ності слід здійснювати відповідно до вимог Закону 
України «Про звернення громадян».

Таким чином, нами було розглянуто зміни 
у здійсненні прокурором нагляду в указаній сфері 
правовідносин, які вже набрали чинності або ма-
ють її набрати з 15 липня 2015 р. у зв’язку з ухва-
ленням нового Закону України «Про прокуратуру»  
від 14 жовтня 2014 р.

Висновки. На завершення зазначимо, що, беручи 
до уваги пріоритетність діяльності прокурорів щодо 
захисту прав і свобод дітей, необхідно забезпечува-
ти дієвий нагляд за додержанням прав неповноліт-
ніх під час застосування заходів впливу за адміні-
стративні правопорушення та своєчасне реагування 
на виявлені порушення закону.
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науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ 
Державної кримінально-виконавчої служби України
Академії Державної пенітенціарної служби України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО 
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

НА ПЕВНИЙ СТРОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

FOREIGN EXPERIENCE OF APPLYING CONDITIONAL RELEASE FROM SERVING 
A PUNISHMENT IN THE FORM OF DEPRIVATION OF LIBERTY FOR A FIXED TERM 

AND PERSPECTIVES FOR ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

У статті виокремлено такий аспект зарубіжного досвіду застосування умовно-дострокового звільнення від відбування 
покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, як обов’язкова вимога відшкодування особою шкоди, заподіяної зло-
чином, за який її було засуджено. За результатами проведеного дослідження посилено аргументи щодо перспектив впрова-
дження такого зарубіжного досвіду в Україні.

Ключові слова: зарубіжний досвід, умовно-дострокове звільнення, позбавлення волі на певний строк, відшкодування шко-
ди.

В статье выделен такой аспект зарубежного опыта применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы на определенный срок, как обязательное требование возмещения лицом вреда, причиненного 
преступлением, за которое оно было осуждено. По результатам проведенного исследования усилены аргументы относительно 
перспектив внедрения такого зарубежного опыта в Украине.

Ключевые слова: зарубежный опыт, условно-досрочное освобождение, лишение свободы на определенный срок, возме-
щение вреда.

The article outlines such an aspect of foreign experience of applying conditional release from serving a punishment in the form of 
deprivation of liberty for a fixed term, as an obligatory requirement for a person to indemnify damages caused by a crime for which  
he/she was convicted. According to the results of the study, arguments regarding perspectives of implementing such foreign experience 
in Ukraine have been strengthened.

Key words: foreign experience, conditional release, deprivation of liberty for a fixed term, indemnification.

Постановка проблеми. Сучасний стан розви-
тку науки кримінально-виконавчого права не може 
обійтися без порівняльно-правових досліджень від-
повідних галузевих інститутів, адже у зарубіжному 
досвіді виконання покарань можна віднайти «раці-
ональне зерно», котре в подальшому може утворити 
«резерв» для удосконалення як кримінально-вико-
навчого законодавства України, так і практики діяль-
ності органів і установ виконання покарань.

Крім того, вивчення й упровадження позитивно-
го зарубіжного досвіду у кримінально-виконавчій 
сфері нині перебуває на порядку денному Мініс-
терства юстиції України, котре (як правонаступник 
Державної пенітенціарної служби України) здійснює 
реформування кримінально-виконавчої системи 
з урахуванням позитивних вітчизняних і зарубіжних 
надбань.

Зважаючи на вимоги до обсягу наукової статті, 
у цій публікації нами буде здійснено аналіз деяких 
аспектів зарубіжного досвіду застосування умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання 
у вигляді позбавлення волі на певний строк та окрес-
лено перспективи його впровадження в Україні.

Ступінь розробленості проблеми. Теоретичною 
основою написання статті стали праці вітчизняних 
і зарубіжних учених у галузі кримінального та кри-
мінально-виконавчого права, зокрема Л.В. Багрій-

Шахматова, С.Л. Бабаяна, В.А. Бадири, О.М. Бандур-
ки, Ю.В. Бауліна, І.Г. Богатирьова, О.І. Богатирьової, 
Є.М. Бодюла, М.Я. Гуцуляка, О.В. Дащенко, Т.А. Де-
нисової, О.М. Джужі, О.О. Житного, І.І. Журо-
вої, Д.В. Казначеєвої, О.О. Книженко, О.Г. Колба, 
Н.В. Коломієць, В.Я. Конопельського, В.О. Мерку-
лової, М.П. Мєлєнтьєва, О.С. Міхліна, А.А. Рибян-
цева, А.В. Савченка, А.Ф. Сизого, В.В. Скибицького, 
А.Х. Степанюка, М.О. Стручкова, Ю.М. Ткачевсько-
го, В.М. Трубникова, П.В. Хряпінського, С.В. Царю-
ка, І.С. Яковець, С.С. Яценка та ін.

Постановка завдання. Мета статті полягає у ви-
робленні науково обґрунтованих пропозицій з удо-
сконалення окремих напрямів застосування умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання 
у виді позбавлення волі на певний строк в Україні 
з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.

Результати дослідження. За результатами про-
веденого дослідження встановлено, що вітчизняний 
міжгалузевий заохочувальний інститут – умовно-
дострокове звільнення від відбування покарання – 
у західноєвропейських країнах має назву «conditional 
release», у США – «parole».

У пострадянських країнах назва цього інституту 
збігається з вітчизняним аналогом. Водночас різ-
няться підстави його застосування до засуджених. 
Детально про зарубіжний досвід визначення фор-
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мальної та матеріальної підстав цього виду звільнен-
ня; зміст та види обов’язків, які можуть накладатися 
на умовно-достроково звільненого під час невідбутої 
частини покарання; порядок здійснення контролю 
за умовно-достроково звільненими особами під час 
невідбутої частини покарання йдеться у низці сучас-
них наукових праць [1, с. 38–70; 2, с. 24–34].

У цій публікації ми хочемо звернути увагу 
на важливий аспект зарубіжного пенітенціарного 
досвіду (який відсутній у законодавстві України) – 
обов’язкову вимогу відшкодування особою шкоди, 
заподіяної злочином, за який її було засуджено.

Проведеним компаративним дослідженням уста-
новлено, що така практика наявна у Франції, Молдо-
ві, Латвії, Австрії, Сан-Маріно, Швейцарії, Естонії.

Так, Кримінальний кодекс (далі – КК) Франції 
містить ст. 132-59 «Про звільнення від покарання», 
в якій закріплено, що звільнення від покарання мож-
ливе тоді, коли виправлення (ресоціалізація) винно-
го досягнуте, заподіяні збитки відшкодовані, а пору-
шення, яке є наслідком діяння, припинилось (курсив 
наш. – М.П.) [3].

У ч. 1 ст. 91 КК Молдови передбачено, що до 
особи, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення 
волі, повністю відшкодувала збитки, заподіяні злочи-
ном, за який особу було засуджено, яка брала участь 
і не відмовлялася від участі відповідно до положень 
ст. 253 Виконавчого кодексу в оплачуваній або нео-
плачуваній праці з прибирання або благоустрою 
пенітенціарної установи та її території, з поліпшення 
комунально-побутових та медико-санітарних умов 
тримання, може бути застосоване умовно-достро-
кове звільнення від покарання, якщо судова інстан-
ція визнає можливим виправлення засудженого без 
повного відбування покарання. При цьому таку 
особу може бути повністю або частково звільнено і 
від додаткового покарання (курсив наш. – М.П.) [4].

КК Латвії в частині визначення обов’язку засу-
дженого щодо відшкодування завданої злочином 
шкоди як підстави застосування умовно-достроко-
вого звільнення містить (порівняно з Молдовою) 
менш категоричний імператив. Так, згідно з ч. 2 
ст. 61 КК Латвії, умовно-дострокове звільнення від 
покарання може бути застосоване за умов, якщо 
засуджений не вчиняв порушень і в межах можли-
вого добровільно відшкодував заподіяну злочинним 
діянням матеріальну шкоду, а в разі, коли засудже-
ний учинив злочинне діяння на ґрунті алкоголізму, 
наркоманії або токсикоманії, якщо він погодився 
лікуватися від алкоголізму, наркоманії або токсико-
манії (курсив наш. – М.П.) [5, с. 92].

Ще більш ліберально в рамках наявності дослі-
джуваного зобов’язання це питання врегульовано 
в КК Австрії, у § 51 якого передбачено, що засу-
джений може бути зобов’язаний відшкодувати 
власними силами збитки, коли це необхідно для 
виконання покарання з метою протидії вчиненню 
злочинних діянь іншими особами (курсив наш. – 
М.П.) [6, с. 99].

КК Сан-Маріно у ст. 140 однією з підстав умовно-
дострокового звільнення від покарання перед-

бачає відшкодування майнових збитків, фізичної 
або моральної шкоди, або повернення майна, яким 
винний заволодів [7].

В іншій європейській країні – Швейцарії – 
у зв’язку з достроковим звільненням орган, що вико-
нує покарання, може призначати іспитовий термін 
від шести місяців до трьох років та дати вказівки 
щодо поведінки особи (зокрема щодо навчання, 
професії, місця перебування, відмови від вживання 
алкогольних напоїв, відшкодування збитків у пев-
ний строк (п. 1 абз. 3 ст. 91 КК Швейцарії) (курсив 
наш. – М.П.) [8, с. 143]. Отже, законодавець цієї кра-
їни допускає відшкодування шкоди після звільнення 
особи від відбування покарання за досліджуваною 
підставою.

Такий порядок передбачено і в КК Естонії, де 
суд, установлюючи нагляд за умовно-достроково 
звільненою особою під час невідбутої частини пока-
рання, може покласти на неї обов’язок відшкодувати 
завдану злочином шкоду у термін, установлений 
судом [9].

Підхід, за яким під час установлення нагляду 
за умовно-достроково звільненою особою під час 
невідбутої частини покарання на неї судом може 
бути покладено обов’язок відшкодувати завдану 
злочином шкоду у встановлений термін, відпові-
дає абз. 2 п. 8 Рекомендації N Rec (2003) 22 Комі-
тету міністрів Ради Європи державам-членам «Про 
умовно-дострокове звільнення» [10].

Водночас, як випливає із наведених вище при-
кладів побудови кримінально-правових норм, не 
всі європейські країни сприймають зазначені реко-
мендації та закріплюють обов’язок засудженого 
відшкодувати шкоду, заподіяну злочином, у разі 
застосування умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання. Заразом аналіз вітчизняного 
законодавства вказує, що ні КК України, ні Кримі-
нальний процесуальний кодекс України, ні Кримі-
нально-виконавчий кодекс (далі – КВК) України 
такого обов’язку засудженого не передбачають.

На окреслену проблему ще у 2013 р. звер-
нула увагу І.І. Журова у кандидатській дисерта-
ції «Виконання органами і установами Державної 
пенітенціарної служби України звільнення від від-
бування покарання», наголосивши на необхідності 
запозичення французького досвіду у сфері право-
вого регулювання звільнення від відбування пока-
рання [11, с. 58].

Окрім того, поіменованою дослідницею наведено 
й власні судження на цей рахунок, у котрих міститься 
«раціональне зерно».

Так, І.І. Журова пропонує закріпити в КК Укра-
їни концептуальний підхід – за загальним правилом 
(за винятком випадків неможливості подальшого 
виконання покарання) звільнення від відбування 
покарання має застосовуватися лише тоді, коли мету 
виправлення засудженого, запобігання з його боку 
нового злочину досягнуто, заподіяний збиток від-
шкодований і коли звільнення не суперечить вимозі 
справедливості та меті загального запобігання зло-
чинам [11, с. 58].
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Окрім вироблення вказаних концептуальних 
напрямів удосконалення закону про кримінальну 
відповідальність, дослідниця, спираючись на 
результати анкетування 200 співробітників орга-
нів і установ виконання покарань, запропонувала 
(і цю пропозицію підтримало 37% респондентів) 
закріпити на рівні нової (четвертої) частини ст. 6 
КВК України (як додатковий критерій оцінки пове-
дінки засуджених) дії, які свідчать про активну 
позитивну позицію засудженого (публічне розка-
яння і письмові вибачення потерпілому, часткове 
або повне відшкодування завданої шкоди) (курсив 
наш. – М.П.) [11, с. 126–127].

Наведене положення, а також вищенаведений 
зарубіжний досвід, наводить на думку про те, яким 
має бути обсяг відшкодування на момент застосу-
вання умовно-дострокового звільнення від відбу-
вання покарання: повним або частковим?

Ми переконані, що відповідь на це запитання 
лежить у площині реалізації таких принципів кримі-
нально-виконавчого законодавства: справедливості, 
гуманізму, поваги до прав і свобод людини, взаємної 
відповідальності держави і засудженого, диференці-
ації та індивідуалізації виконання покарань.

Тому погоджуємося із судженням вітчизня-
них учених-пенітенціаристів (О.І. Богатирьової, 
І.І. Журової, О.В. Лісіцкова), що засуджені, які 
відбувають покарання в органах і установах вико-
нання покарань і матеріали яких подаються до суду 
на застосування умовно-дострокового звільнення, 
диференціюються за матеріальним статком. І тому 
одні категорії засуджених на час судового роз-
гляду справи про умовно-дострокове звільнення 
повністю погасили цивільний позов у криміналь-
ному провадженні, а інші – ні. І суд в останньому 
випадку робить висновок про недосягнення засу-
дженим (незважаючи на позитивну характеристику 
від адміністрації органу чи установи виконання 
покарань) ступеня виправлення «довів своє виправ-
лення».

На думку названих учених, у такий спосіб пору-
шуються принципи законності, справедливості, 
гуманізму кримінально-виконавчого законодав-
ства, оскільки, виходячи з ч. 1 ст. 6 КВК України, 
виправлення засудженого – процес позитивних 
змін, які відбуваються в його особистості та ство-
рюють у нього готовність до самокерованої право-
слухняної поведінки. І чинне законодавство у жод-
ній нормі не ставить досягнення певного ступеня 
виправлення у залежність від певних грошових 
ознак, як-от об’єктивна неможливість задоволь-
нити цивільний позов у повному обсязі на момент 
подання до суду матеріалів на умовно-дострокове 
звільнення [12, с. 113].

Ураховуючи наведені судження, схвально оці-
нюємо пропозицію О.І. Богатирьової, І.І. Журової, 
О.В. Лісіцкова щодо доповнення чинного законодав-
ства такими нормами: 1) ч. 4 ст. 539 Кримінального 
процесуального кодексу України абзацом такого 
змісту: «Часткове відшкодування завданої злочи-
ном шкоди не може бути підставою для відмови 

в умовно-достроковому звільненні від відбування 
покарання. У такому разі суд вправі покласти на 
особу, звільнену від відбування покарання, обов’язок 
попросити публічно або в іншій формі пробачення 
у потерпілого. Виконання зазначеного обов’язку не 
звільняє особу від подальшого відшкодування шкоди 
у термін, визначений рішенням суду»; 2) ч. 3 ст. 154 
КВК України абзацом такого змісту: «Після умовно-
дострокового звільнення засудженого від відбування 
покарання збитки, не відшкодовані ним за цивіль-
ним позовом по кримінальній справі, можуть бути 
стягнені за рішенням суду у встановленому законом 
порядку» [12, с. 113–114].

Зазначимо, що доцільність указаних пропозицій 
підтверджується й результатами емпіричного дослі-
дження, наведеними в кандидатській дисертації 
І.І. Журової. Так, на відшкодування шкоди, завданої 
злочином, як на обов’язкову умову умовно-достро-
кового звільнення, вказало 66 (33%) респондентів – 
співробітників органів і установ виконання пока-
рань [11, с. 209].

Під час нашого дослідження ми вирішили поси-
лити результати, отримані І.І. Журовою у 2013 р.

У період 2013–2017 рр. респондентами в нашому 
дослідженні виступили 90 учених м. Києва, Харкова, 
Дніпра, Одеси, Львова, Запоріжжя, Івано-Франків-
ська, Чернігова, які досліджують проблеми пенітен-
ціарної науки та пов’язаних із нею галузей, а також 
800 практичних працівників правозастосовних і пра-
возахисних інституцій України (окрім Автономної 
Республіки Крим, Донецької та Луганської облас-
тей), із них персонал органів і установ виконання 
покарань Міністерства юстиції України (480 осіб), 
судді (110 осіб), прокурори (70 осіб), адвокати 
(140 осіб).

Зазначеним категоріям учених і практиків було 
запропоновано висловити думку з таких питань: 
1) «Чи підтримуєте Ви пропозицію щодо закрі-
плення в законодавстві України обов’язку засу-
дженого відшкодувати шкоду, заподіяну злочином, 
у разі застосування умовно-дострокового звіль-
нення від відбування покарання?»; 2) «Якщо Ви 
підтримуєте цю пропозицію, який обсяг відшкоду-
вання є достатнім на момент застосування умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання: 
а) повне відшкодування; б) часткове відшкодування 
(зі збереженням обов’язку повного відшкодування 
після звільнення)?».

Отримані результати засвідчили, що: 
1) 82,2% учених і 91,4% практичних працівників 
підтримало пропозицію щодо закріплення в зако-
нодавстві України обов’язку засудженого відшкоду-
вати шкоду, заподіяну злочином, у разі застосування 
умовно-дострокового звільнення від відбування 
покарання; 2) у межах тих, хто підтримав вказану 
пропозицію, 39,2% учених і 41,6% практиків висло-
вилися за часткове відшкодування (зі збереженням 
обов’язку повного відшкодування після звільнення) 
заподіяної злочином шкоди.

Висновки. Отже, проведений аналіз окремих 
аспектів зарубіжного досвіду застосування умовно-
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дострокового звільнення від відбування покарання 
у вигляді позбавлення волі на певний строк із позицій 
перспектив його впровадження в Україні, вивчення 
наявних у вітчизняній науці кримінально-виконав-
чого права теоретико-прикладних досліджень зазна-
ченого заохочувального інституту, а також власні (й 
інших учених-пенітенціаристів) емпіричні дослі-
дження засвідчили доцільність закріплення в законо-
давстві України обов’язку засудженого відшкодувати 
(повністю або частково) шкоду, заподіяну злочином, 

у разі застосування умовно-дострокового звільнення 
від відбування покарання.

Реалізація зазначеної пропозиції стане на лише 
черговим кроком на шляху практичної реалізації 
принципів кримінально-виконавчого законодавства, 
а й стимулюватиме залучення засуджених до сус-
пільно корисної праці (як дієвого антикриміноген-
ного фактора), стабілізуватиме криміногенну обста-
новку не лише в органах і установах виконання 
покарань, а й у суспільстві загалом.
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Постановка проблеми. Реалізація ідеї побудови 
правової держави закономірно зумовлює необхід-
ність аналізу проблем забезпечення верховенства 
права у сфері правосуддя.

Актуальність теми дослідження зумовлена як 
прогалинами законодавства, так і недоліками слідчої 
і судової практики застосування принципу верхо-
венства права в кримінальних провадженнях взагалі 
та провадження особливих формах і порядках зокрема.

Аналіз останніх наукових досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми, показує на певну увагу дослідників до 
окремих інституційних проблем процесуальної 
форми та питань реалізації принципу верховенства 
права [1–24]. Наявні публікації не вичерпують усю 
складну проблему формування інтегративної моде-
лі засади верховенства права та реалізації її склад-
ників у різних стадіях процесу та під час застосу-
вання особливих форм і порядків кримінальних 
проваджень.

Метою роботи є визначення концептуальної мо-
делі, структури, змісту та функціональних особли-
востей застосування принципу верховенства права 
в удосконаленні процесуальної форми кримінальних 
проваджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У розділі 1 Конституції України за назвою «Загальні 
засади» закріплюються основні засади правової дер-
жави. Закріплюючи основоположні ідеї державотво-
рення, стверджується, що «державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову» (ст. 6). Водночас тут констату-
ється, що «в Україні визнається і діє принцип верхо-
венства права». 

Виходячи з таких уживаних законодавством 
концептів, можна допустити, що поняття «засади» 
і «принципи» є тотожними. 

Аналіз законодавчих актів указує на певні роз-
біжності в розумінні системи та окремих концептів 
принципів права. Виникає питання співвідношення 
принципу верховенства права з названими принципо-
вими положеннями, а також з іншими процесуальни-
ми засадами, зокрема такими, як «законність» тощо. 

Наприклад, ст. 4 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» зазначає, що «адвокат-
ська діяльність здійснюється на принципах верхо-
венства права, законності, незалежності, конфіден-
ційності та уникнення конфлікту інтересів». Тобто 
тут верховенство права і законність розуміються 
як рівнозначні самостійні принципи права. Анало-
гічний підхід вбачається і в КПК України, а також 
у Законах України «Про Національне антикорупцій-
не бюро України» (ст. 3), «Про Державне бюро роз-
слідувань» (ст. 3), «Про прокуратуру» (ст. 3), «Про 
Національну поліцію» (ст. 6–8), «Про виконавче про-
вадження» (ст. 2).

У ст. 8 КПК України дається досить стислий кон-
цепт засади верховенства права – «Кримінальне про-
вадження здійснюється з додержанням принципу 
верховенства права, відповідно до якого людина, її 
права та свободи визнаються найвищими цінностями 
та визначають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави. Принцип верховенства права у кримінальному 
провадженні застосовується з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини». Така лаконіч-
ність законодавчого акта не сприяє належному розу-
мінню і застосуванню цього принципу в практичній 
діяльності слідчих і судових органів.  
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У сучасній правовій доктрині верховенство пра-
ва, будучи загально правовим принципом правової 
держави, є найбільш загальною, інтегративною за-
садою правосуддя, яка проявляє свою генетичну дію 
через свої структурні, гармонізовані один з одним, 
функціональні засади кримінального права і проце-
су (як окремих принципів самостійної галузі права). 

В інтегративному сенсі слушною є думка 
В.М. Тертишника, який зазначає, що «верховенство 
права – система правового і суспільного устрою, де 
природні права і свободи людини знайшли законо-
давче закріплення, визнані найвищою цінністю сус-
пільства, а забезпечення стає пріоритетом держави, 
де сама влада перебуває під контролем закону, об-
межується правом, зокрема право створює таку сис-
тему правовідносин, за якої максимально усувають-
ся можливості свавілля чиновників» [18, с. 17].

У цьому руслі інтегративного моделювання Єв-
ропейська Комісія за демократію через право (Ве-
неціанська Комісія) у доповіді про верховенство 
права указала на такі його необхідні елементи: за-
конність та прозорість ухвалення законів; правову 
визначеність, яка передбачає легкість та доступність 
з’ясування змісту права і юридично забезпечену 
можливість скористатись цим правом; заборону дер-
жавного свавілля, зокрема обмеження дискредицій-
них повноважень органів держави, обґрунтованість 
рішень; ефективний доступ до правосуддя у неза-
лежних і неупереджених судах, судовий контроль 
за законністю та конституційністю актів державної 
лади, функціонування незалежної адвокатури, ви-
конання рішень судів; дотримання прав людини, 
зокрема гарантованість права на ефективний засіб 
правового захисту, на справедливий суд, право бути 
вислуханим, презумпція невинуватості, заборона 
зворотної дії закону; недискримінацію і рівність пе-
ред законом, що передбачає відсутність законів, що 
містять дискримінаційні положення або закріплю-
ють правові привілеї, заборону дискримінаційного 
тлумачення або застосування закону. 

Водночас у Рішенні від 25 січня 2012 р. 
№ 3-рп/2012 (справа № 1-11/2012) Конституційний 
Суд України зазначив, що одним з елементів верхо-
венства права є також  принцип пропорційності. 

Так, виходячи з названих концептуальних поло-
жень Венеціанської Комісії та вітчизняних норматив-
них актів, можна стверджувати, що в кримінальному 
судочинстві верховенство права необхідно розгляда-
ти як інтегративну засаду права та державотворення 
правової держави, яка вміщує якості окремих, менш 
загальних, але, безумовно, таких не менш важливих 
і незаперечних принципів кримінального процесу, 
як а) законність, б) юридична визначеність, в) до-
тримання прав людини, г) заборона державного сва-
вілля, д) недискримінація і рівність перед законом, 
е) ефективний доступ до правосуддя, ж) пропорцій-
ність. Розглянемо сутність і зміст.

Принцип законності розкривається в ст. 9 КПК 
України. На відміну від стислого викладення за-
сади верховенства права, тут має місце, на перший 
погляд, занадто широке розкриття змісту принципу 

законності, але при цьому його суть, з одного боку, 
не зовсім розкрита, а з іншого – тут присутні неви-
правдані багатослів’я і суперечливі положення.  

По-перше, ч. 2 цієї статті закон веде мову про 
принцип усебічного, повного та неупередженого до-
слідження обставин кримінального провадження, 
який потребує окремого закріпленні в нормах КПК 
як самостійного принципу. Змістовною частиною 
принципу законності тут є лише положення щодо 
необхідності «забезпечити прийняття законних і не-
упереджених процесуальних рішень», що може бути 
досягнуто за умов дотримання всієї системи принци-
пів судочинства взагалі.

По-друге, положення ч 3 ст. 8 КПК України про 
те, що «закони та інші нормативно-правові акти 
України, положення яких стосуються кримінально-
го провадження, мають відповідати цьому Кодексу, 
а під час здійснення кримінального провадження 
не може застосовуватися закон, який суперечить 
цьому Кодексу», є нелогічними, хоча б на наявність 
норм Конституції, які є нормами найвищої юридич-
ної сили і можуть бути нормами прямої дії. 

З одного боку, цими приписами ставиться під 
сумнів допустимість доказів отриманих правоохо-
ронними органами в процесі здійснення ними ді-
яльності з виявлення і попередження злочинів, на-
приклад, під час заходів поліції на підставі Закону 
України «Про Національну поліцію», діяльності 
державних інституцій відповідно до Закону України 
«Про запобігання корупції» тощо.

«Через принцип законності у кримінальному 
процесі, – зазначає В.М. Тертишник, – реалізується 
принцип правової держави – обмеження влади пра-
вом. Так, якщо громадянинові дозволено все, що не 
заборонено законом, то влада, а в кримінальному 
процесі – суб’єкти, наділені владно-розпорядчими 
повноваженнями, має робити тільки те, що їй про-
диктовано, до того ж лише у формі, продиктованій 
законом. Такого принципу обмеження влади пра-
вом – основи основ правової держави – потрібно 
неухильно і точно дотримуватися у кримінальному 
процесі» [20, с. 30]. 

Пропонуємо ст. 9 КПК України «Законність» 
(з урахуванням висловленої позиції) викласти так: 

«Під час безпосереднього виявлення злочину, 
затримання підозрюваної особи на місці злочину 
та здійснення кримінального провадження, а рівно 
під час виконання вироку чи іншого судового рішен-
ня, слідчий, детектив, суд, слідчий суддя, прокурор, 
керівник органу досудового розслідування, інші 
службові особи органів державної влади зобов’язані 
в межах своєї компетенції та у визначений законами 
спосіб вжити всіх передбачених законом заходів до 
встановлення події злочину, осіб, винних у вчинен-
ні злочину, до їх покарання, забезпечити правильне 
застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчи-
нив злочин, був притягнутий до відповідальності 
і жоден невинний не був покараний, неухильно до-
держуватися при цьому вимог Конституції України, 
цього Кодексу, міжнародних правових актів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
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їни, вимог інших законів та рішень Європейського 
суду з прав людини.

Ніхто не може бути притягнутий до криміналь-
ної відповідальності або обмежений у своїх правах 
і свободах інакше ніж на підставах і в порядку, вста-
новлених законом.

Закони та інші нормативно-правові акти Украї-
ни, положення яких стосуються кримінального про-
вадження, мають відповідати нормам Конституції 
України та Рішенням Конституційного суду України.

У разі конкуренції правових норм застосовують-
ся норми Конституції України, як норми які мають 
вищу юридичну силу та можуть застосовуватись 
як норми прямої дії. 

У разі наявності прогалин у законодавстві сумніви 
щодо притаманності приватним особам певних прав 
і свобод, змісту й обсягу, такі сумніви мають тлума-
читись і вирішуватись на корись такої особи, а сум-
ніви щодо повноважень посадових осіб органів вла-
ди мають тлумачитися обмежувальним характером». 

Юридична визначеність потребує окремого 
доктринального осмислення та законодавчого за-
кріплення. Юридична визначеність передбачає яс-
ність і зрозумілість закону, легкість та доступність 
з’ясування змісту права і юридично забезпечену 
можливість скористатись цим правом, відсутність 
юридичних фікцій, колізій, суперечливих та нео-
днозначних приписів, які дозволяють різне його тлу-
мачення і застосування. Це вимога до якості закону. 

Пропонуємо ст. 9-1 КПК України «Юридична 
визначеність» викласти та: «Кримінально-процесу-
альне законодавство має передбачити в залежності 
від обставин участі у справі чіткий процесуальний 
статус особи, яка бере участь у судочинстві, закріпи-
ти в правових нормах зрозумілі правові приписи, які 
забезпечують легкість і доступність з’ясування суті 
права та покладеного на особу обов’язку, передбачи-
ти юридично гарантовану можливість скористатися 
гарантованими законом правами та визначивши по-
рядок реалізації людиною її прав і свобод, а посадові 
особи, які здійснюють кримінальне провадження, 
мають роз’яснити зміст таких прав і обов’язків, по-
рядок реалізації та сприяти здійсненню». 

Дотримання прав людини – змістовна частина 
принципу верховенства права, яка розкриваєть-
ся  в його конституційному концепті. 

Заборона державного свавілля вміщує багато-
аспектні вимоги міжнародних правових актів щодо 
взаємовідносин людини і держави у сфері правосуд-
дя. Зокрема це такі постулати. 

Кожен звинувачений у кримінальному злочині 
має право на презумпцію невинуватості та пово-
дження з ним так, як із невинуватим. 

Ніхто не може зазнавати безпідставного свавіль-
ного арешту, затримання, примусу чи обмеження 
у своїх правах і свободах. Нікого не може бути по-
лишено волі інакше, як на підставах і відповідно до 
такої процедури,  яку встановлено законом. 

Нікого не може бути піддано катуванню чи жор-
стокому, нелюдському або такому, що принижує гід-
ність поводженню чи покаранню.

Кожному арештованому повідомляються під час 
арешту причини арешту і повідомляється без зволі-
кань пред’явлене обвинувачення.

Затримані та арештовані мають право на юридич-
ну допомогу адвоката та час на конфіденційне спіл-
кування з ним. Побачення з адвокатом затриманого 
чи арештованого можуть мати місце в умовах, які 
дозволяють посадовій особі правоохоронного орга-
ну бачити її, але не чути.

Варто врахувати також ст. 17 «Заборона зловжи-
вання правами» Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод, у якій визначено: «Жод-
не з положень цієї Конвенції не може тлумачитись 
як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі 
право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти 
будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких 
прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх 
обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено 
в Конвенції», а також приписи ст. 18: «Обмеження, 
дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених 
прав і свобод, не застосовуються для інших цілей, 
ніж ті, для яких вони встановлені».  

Реалізація такого елемента принципу верхо-
венства права, як  «заборона державного сва-
вілля», потребує також більш чіткого розкриття 
в кримінальному процесі принципу, закладеному 
в ст. 19 Конституції України, згідно з яким «право-
вий порядок в Україні ґрунтується на засадах, від-
повідно до яких ніхто не може бути примушений ро-
бити те, що не передбачено законодавством. Органи 
державної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, посадові особи зобов’язані діяти лише на підста-
ві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України». 

Зважаючи на те, що внесеними у 2016 році змі-
нами до Конституції України із системи принци-
пів правосуддя був виключений принцип диспози-
тивності, про недоречність якого зазначали вчені 
[7, с. 9], та виникаючою потребою розвитку системи 
принципів кримінального процесу, пропонуємо нову 
концептуальну модель цієї правової норми. 

Пропонуємо ст. 26 КПК України безпосередньо 
назвати «Заборона державного свавілля» та виклас-
ти її так: 

«Кожен звинувачений у кримінальному злочи-
ні має право на презумпцію невинуватості та пово-
дження з ним так, як із невинуватим. 

Ніхто не може зазнавати безпідставного свавіль-
ного арешту, затримання, примусу чи обмеження 
у своїх правах і свободах. 

Нікого не може бути піддано катуванню чи жор-
стокому, нелюдському або такому, що принижує гід-
ність, поводженню чи покаранню. Забороняється 
домагатись показань шляхом тортур, насилля чи за-
стосування інших незаконних засобів.  

Кожному арештованому під час арешту повідо-
мляються причини арешту і повідомляється без зво-
лікань пред’явлене обвинувачення.

У кримінальному провадженні ніхто не може 
бути примушений робити те, що не передбачено за-
конодавством. 
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Приватні особи можуть робити все, що не забо-
ронено законом. 

Прокурор, обвинувач, слідчий, детектив, слід-
чий суддя, суд, інші посадові особи правоохорон-
них органів та органів державної влади зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та зако-
нами України, дотримуватись процесуальної форми 
кримінального провадження та вживати необхідних 
і визначених законом заходів для забезпечення прав 
і свобод інших учасників процесу; під час визна-
чення прав і свобод людини варто враховувати між-
народні правові акти та практику Європейського 
суду з прав людини; усі сумніви щодо змісту й об-
сягу прав і свобод людини тлумачити на її користь, 
виходячи з принципу добропорядності людини; ви-
ключати буд-які акти свавілля щодо людини, її прав 
і свобод.

Обмеження, дозволені законом щодо прав і сво-
бод людини, не можуть застосовуються для інших 
цілей, ніж ті, для яких вони встановлені.

Під час прийняття законодавчим органом нових 
законів недопустимим є звуження дійсних прав і сво-
бод та гарантій їх захисту». 

Під час визначення принципу недискримінації 
та рівності перед законом доцільно застосувати по-
ложення ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права (від 16 грудня 1966 р.).

Ефективний доступ до правосуддя, знаходить 
розкриття в статті 6 Конвенції про захист прав люди-
ни й основоположних свобод людини.

Принцип пропорційності все більше знаходить 
розкриття в рішеннях Європейського суду з прав лю-
дини.

В інтегративному вигляді концепт та сутність 
принципу пропорційності в кримінальному процесі 
може бути викладена в такому концепті. 

Принцип пропорційності – закріплений у між-
народних нормативних актах, рішеннях Конститу-
ційного Суду України та Європейського суду з прав 
людини, принцип права, згідно з концептуальним 
змістом якого мета юридичних дій має бути суспіль-
но вагомою, а засіб її досягнення найменш обтяжли-

вим у конкретних умовах, втручання у сферу прав 
і свобод людини може допускатись лише у випадках 
крайньої необхідності з метою забезпечення право-
суддя чи іншої суспільно корисної мети, якщо цього 
неможливо досягти іншими засобами, а заподіяна 
примусовими заходами шкода буде меншою, ніж від-
вернута [7, с. 8–10]. 

На цьому етапі судово-правової реформи необ-
хідно в КПК України на основі системного аналізу 
Конституції України, міжнародних правових актів 
рішень Європейського Суду з прав людини та Кон-
ституційного суду України, детально викласти ін-
тегративний зміст загально правового принципу 
верховенства та в окремих нормах дати дефініцію 
і розкрити зміст таких окремих процесуальних 
принципів як пропорційність, законність, юридич-
на визначеність, дотримання прав людини, заборона 
державного свавілля, недискримінація і рівність пе-
ред законом, ефективний доступ до правосуддя.

У будь-якому кримінальному провадженні ма-
ють бути закладені такі процедури, приписи, ви-
моги та заборони, які б ставали надійним механіз-
мом стримувань і противаг від юридичних помилок 
та безпідставних обмежень гарантованих правом 
прав і свобод учасників процесу. 

Якщо право образно кажучи є математикою сво-
боди, то «кримінально-процесуальне право, – як 
афористично мовить В.М. Тертишник, – алгебра 
справедливого правосуддя» [20, с. 6].

Висновки. Регламентуючи провадження із засто-
суванням особливих форм, порядків і режимів кри-
мінальних проваджень, варто уникнути двох можли-
вих недоліків – занадто значного та невиправданого 
з точки зору досягнення завдань кримінального про-
цесу спрощення процесуальної форми та гарантій 
правосуддя під час застосування спрощених проце-
дур; значного ускладнення процесуальної процеду-
ри, яку важко виконати в екстремальних та складних 
умовах кримінальних проваджень.

Перспективи подальшого дослідження пробле-
ми вбачаються в розробленні концептуальної моделі 
окремої глави КПК України, присвяченої особливим 
формам кримінальних проваджень.
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Исследовано актуальные для современной правоприменительной практики теории уголовного процесса проблемы, 
связанные с процессуальным статусом лиц, которые берут участие в уголовном производстве по применению принудительных 
мер медицинского характера.
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The problem of the procedural status of persons involved in criminal proceedings concerning the use of compulsory measures of a 
medical nature is relevant for modern law enforcement practice and the theory of criminal process.
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bilities.

Постановка проблеми. Застосування заходів 
примусу в будь-якому разі, зокрема медичного ха-
рактеру, пов’язане з втручанням в особисте життя 
громадян, обмеженням свободи та недоторканості. 
Більшість наукових праць присвячена загальному 
дослідженню застосування примусових заходів ме-
дичного характеру, саме тому виникає необхідність 
у дослідженні особливостей процесуального стату-
су осіб, стосовно яких передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру або вирі-
шується питання про застосування у кримінальному 
провадженні.

Особи, щодо яких вирішується питання про за-
стосування примусових заходів медичного характе-
ру, мають особливий статус в певному криміналь-
ному провадженні, що пов’язано з неосудністю 
(обмеженою осудністю), та потребують захисту прав 
та законних інтересів. Із метою недопущення пору-
шень прав та свобод зазначеної категорії осіб необ-
хідно детально дослідити поняття та особливості 
правового статусу осіб, стосовно яких передбачаєть-
ся застосування примусових заходів медичного ха-
рактеру або вирішується питання про застосування 
в кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі питання правового статусу осіб, стосовно яких 
передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішується питання про 
застосування у кримінальному провадженні, до-
сліджували багато науковців, зокрема В.Ф. Гаєвий, 
В.А. Колесник, О.О. Кутафін, К.І. Козлова, А.В. Лап-

кін, О.В. Міщенко, Н.М. Сенченко, Л.С. Шаренко, 
М.Є. Шумило та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Більшість наукових праць при-
свячена лише загальним особливостям правового 
статусу осіб, а без уваги залишаються особливості 
процесуального статусу осіб, стосовно яких передба-
чається застосування примусових заходів медичного 
характеру або вирішується питання про застосуван-
ня у кримінальному провадженні. Безпосередньо це 
питання залишається не вирішеним і потребує ре-
тельного дослідження.

Мета статті. Головною метою статті є аналіз про-
цесуального статусу осіб, стосовно яких передбача-
ється застосування примусових заходів медичного 
характеру або вирішується питання про застосуван-
ня у кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Необхідно розкри-
ти сутність поняття «правовий статус» та визначити 
його зміст. У науковій літературі не існує єдиного 
підходу до визначення поняття правового статусу 
особи. Насамперед необхідно зазначити, що науковці 
у своїх працях застосовують різні поняття «правовий 
статус», «правове становище», «правове положен-
ня», «процесуальне становище», «процесуальний 
статус» тощо. Ці поняття одні науковці вважають то-
тожними, інші ж – указують на наявність суттєвих 
відмінностей між ними. Так, Р.А. Ромашов уважає, 
що правовий статус – сукупність прав та обов’язків, 
які персоніфікують особу як учасника юридично зна-
чимих відносин, а правове становище – сукупність 
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факторів, що визначають місце особи в правотворчо-
му і правореалізаційному процесі, що як складники 
вміщує правовий статус, а також зв’язки і взаємо-
дію особи, що характеризують його розташування 
в механізмі правового регулювання [1, с. 3]. Такі ж 
погляди виражають і О.О. Кутафін та К.І. Козлова, 
які вважають те, що правовий статус полягає у місці 
суб’єкта правового спілкування у суспільстві та дер-
жаві та вміщує лише права, свободи та обов’язки та-
кої особи. У цей аналіз необхідно включити й інші 
інститути: громадянство, правосуб’єктність, гаран-
тії, відповідальність. Сукупність усіх цих інститутів, 
на їхню думку, й утворює комплексну правову кате-
горію – правове становище суб’єкта [2, с. 20]. Отже, 
на думку багатьох науковців, поняття «правовий ста-
тус» та «правове становище» не можна ототожнюва-
ти, оскільки останнє поняття є ширшим за змістом 
та вміщує поняття «правовий статус».

Інша група науковців доводять, що ці поняття 
є абсолютно тотожними. Так, Ю.М. Тодика зазначає, 
що поняття «правовий статус» та «правове положен-
ня» ідентичні, а спроби розмежування виглядають 
штучними. Статус – це і є положення, стан кого-не-
будь або чого-небудь. Етимологічно і по суті вони 
збігаються» [3, с. 151]. Такої позиції дотримується 
і В.І. Новосьолов. На нашу думку, така позиція є пра-
вильною. Це підтверджується тим, що за своїм зна-
ченням поняття «статус», «положення» та «станови-
ще» є тотожними. Однаковими ці слова за значенням 
є і в англійській мові. Латинське слово «status» 
(у перекладі означає положення, стан кого-небудь 
або чого-небудь, а також становище) розуміється 
як загальне становище окремої особи (особистості) 
в суспільстві, сукупність усіх (або частини) її юри-
дичних прав та обов’язків [4, с. 300]. Також необ-
хідно зазначити, що найбільш уживаним у науковій 
юридичній літературі є поняття «правовий статус».

Також серед науковців не має єдиної точки зору 
і щодо того, які елементи входять до змісту по-
няття «правовий статус особи». Більшість науков-
ців до цього поняття зараховують права, свободи 
та обов’язки особи. Проте інколи це поняття у юри-
дичній літературі трактується дещо розширено. Так, 
поряд із правами та обов’язками деякими вченими 
включаються менші за обсягом категорії, такі як гро-
мадянство, гарантії, відповідальність громадянина 
перед державою та суспільством, конституційно за-
кріплений принцип рівноправності громадян, пра-
вові гарантії та правова відповідальність за неви-
конання обов’язків, правоздатність тощо [5, с. 43]. 
На нашу думку, правовий статус особи вміщує її 
права, свободи та обов’язки. 

У науці кримінального процесуального права 
вживається термін «процесуальний статус особи». 
Під процесуальним статусом необхідно розуміти 
права, свободи, обов’язки особи як учасника кри-
мінального провадження, а також правові гарантії 
забезпечення. Процесуальний статус є різновидом 
правового. Саме тому, на нашу думку, розглядаючи 
права та обов’язки особи, щодо якої передбачається 
застосування або вирішується питання про засто-

сування примусових заходів медичного характеру, 
необхідно вживати поняття «процесуальний статус».

Процесуальний статус особи, щодо якої передба-
чається застосування або вирішується питання про 
застосування примусових заходів медичного харак-
теру, відрізняється від статусу підозрюваної або об-
винуваченої особи. Відповідно до ч. 1 ст. 506 КПК 
України, особа, стосовно якої передбачається засто-
сування примусових заходів медичного характеру 
або вирішувалося питання про застосування, корис-
тується правами підозрюваного та обвинуваченого 
в обсязі, який визначається характером розладу пси-
хічної діяльності чи психічного захворювання відпо-
відно до висновку судово-психіатричної експертизи, 
а також здійснює їх через законного представника, 
захисника [6]. Обсяг прав таких осіб охоплюється 
положеннями п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України, відпо-
відно до яких слідчий або прокурор зобов’язаний 
звернутися до експерта для проведення експертизи 
щодо визначення психічного стану підозрюваного за 
наявності відомостей, які викликають сумнів щодо 
його осудності, обмеженої осудності [6]. Відповід-
но до п. 7 Порядку проведення судово-психіатрич-
ної експертизи, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 08.10.2001 р. № 397, 
предметом вказаного виду експертизи є визначення 
психічного стану осіб, щодо яких призначено екс-
пертизу, в певні проміжки часу і щодо певних обста-
вин, що підлягають встановленню.

Права підозрюваних та обвинувачених осіб ви-
значаються положеннями ч. 3, 4, 5, 6 ст. 42 КПК 
України. Обов’язки таких осіб закріплені у по-
ложенні ч. 7 ст. 42 КПК України. Слід наголосити 
на тому, що процесуальний статус особи, стосовно 
якої передбачається застосування ПЗМХ або вирі-
шувалося питання про застосування, не ототожню-
ється зі статусом підозрюваного та звинуваченого. 
Це пояснюється тим, що неосудна особа не пові-
домляється про підозру, вона не може бути при-
тягнута до кримінальної відповідальності (обвину-
вальний акт щодо неї не складається), оскільки не 
є суб’єктом  злочину (ч.1 ст.18 КК). Щодо терміна 
положення ч.1 ст.506 КПК України, то науковці 
М.Є. Шумило та Г.К. Тетерятник акцентують увагу 
на те, що «він повно та об’єктивно характеризує роз-
глядуваного … суб’єкта, тому що: 1) особа завчасно 
не називається «неосудною» – дотримано презумп-
цію психічного здоров’я; 2) чітко називається кате-
горія провадження щодо такої особи; 3) враховуючи, 
що рішення про застосування ПЗМХ приймається 
лише судом, уже з моменту встановлення судово-
психіатричною експертизою стану особи, який ха-
рактеризує її як неосудну, спираючись на інші дока-
зи, справедливо говорити про здійснення досудового 
розслідування у формі провадження по застосуван-
ню ПЗМХ» [7, с. 35].

Важливим міжнародно-правовим актом у сфері 
розглядуваних  правовідносин є Резолюція Генераль-
ної Асамблеї ООН № 46/119 від 18.02.1992 «Захист 
осіб із психічними захворюваннями та покращення 
психіатричної допомоги». Цей документ закріпив 
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25 керівних принципів, які містять основні гарантії 
і права осіб, що потребують психіатричної допомо-
ги, які частково знайшли своє відображення в кон-
ституційних положеннях України [8, с. 492].

Відповідно до чинного кримінального проце-
суального законодавства судовий розгляд у кри-
мінальних провадженнях щодо застосування при-
мусових заходів медичного характеру проводиться 
відкрито. Проте як на міжнародному, так і на наці-
ональному рівні закріплено право людини на таєм-
ницю інформації про стан її здоров’я. Як зазначено 
у ч. 1 ст. 286 ЦК України фізична особа має право на 
таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення 
за медичною допомогою, діагноз, а також про відо-
мості, одержані при її медичному обстеженні [9]. 
Під час такого кримінального провадження будуть 
розголошуватися відомості про стан психічного 
здоров’я особи, про факти звернення за психіатрич-
ною допомогою, її анамнез тощо. У зв’язку з цим ви-
никає питання про доцільність розгляду цієї катего-
рії кримінальних проваджень у відкритому судовому 
засіданні. 

На нашу думку, судовий розгляд у кримінальних 
провадженнях щодо застосування примусових захо-
дів медичного характеру необхідно проводити в за-
критому режимі. Це підтверджується і законодавчи-
ми положеннями, оскільки відповідно до положень 
пп. 3, 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд 
може прийняти рішення про здійснення криміналь-
ного провадження у закритому судовому засіданні 
у разі необхідності запобігти розголошенню відо-
мостей про особисте та сімейне життя чи обставин, 
які принижують гідність особи, а також якщо здій-
снення провадження у відкритому судовому засідан-
ні може призвести до розголошення таємниці, що 
охороняється законом [6]. Одним із видів таємниць, 
що охороняється законом, є лікарська. Положення 
про лікарську таємницю закріплені у положеннях 
ст. 40 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я та у ч. 3 ст. 286 ЦК України. Так, відповідно 
до ч. 3 ст. 286 ЦК України, фізична особа зобов’язана 
утримуватися від поширення інформації, зазначе-
ної у частині першій цієї статті, яка стала їй відо-
ма у зв’язку з виконанням службових обов’язків або 
з інших джерел, а відповідно до ст. 40 Основ законо-
давства України про охорону здоров’я медичні пра-
цівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням 
професійних або службових обов’язків стало відомо 
про хворобу, медичне обстеження, огляд та резуль-
тати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, 
не мають права розголошувати ці відомості, крім пе-
редбачених законодавчими актами випадків [10].

У кримінальному провадженні щодо осіб, стосов-
но яких передбачається застосування примусових за-
ходів медичного характеру або вирішується питання 
про застосування, особливо важливим є додержання 
принципу презумпції психічного здоров’я. Відповід-
но до цього принципу, кожна особа вважається та-
кою, яка не має психічного розладу, доки наявність 
такого розладу не буде встановлено на підставах 
та в порядку, передбачених цим Законом та іншими 

законами України. (ст. 3 Закону України «Про психі-
атричну допомогу») [11].  

Особливого значення набуває забезпечення кон-
ституційного права особи на свободу та особисту не-
доторканність. У кримінальних провадженнях щодо 
застосування примусових заходів медичного харак-
теру це право осіб дещо обмежується. Це пов’язано 
з тим, що у разі наявності достатніх відомостей, які 
свідчать про те, що у особи є психічне захворюван-
ня, така особа може бути примусово направлена на 
проведення щодо неї судово-психіатричної експер-
тизи. Проведення останньої має здійснюватися з до-
триманням усіх прав та свобод людини, з найменши-
ми необхідними обмеженнями. Гарантії дотримання 
права особи на свободу та особисту недоторканність 
закріплюються і в спеціальному законодавстві, зо-
крема Закону України «Про психіатричну допомо-
гу». Як зазначають науковці, законодавець не тільки 
сприйняв основні ідеї принципу недоторканості осо-
би, але і значно розширив зміст, намагаючись зроби-
ти психіатричну допомогу максимально гуманною, 
демократичною і рівною в правовому відношенні 
з іншими видами медичної допомоги [12, с. 106]. 

Одним із найважливіших процесуальних прав 
осіб, стосовно яких передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру або ви-
рішується питання про застосування, є право на 
захист. Відповідно до положень ч. 1 ст. 507 КПК 
України у кримінальному провадженні щодо засто-
сування примусових заходів медичного характеру, 
участь захисника є обов’язковою. Відповідна норма 
закріплена також у п. 5 ч. 2 ст. 52 КПК України. За-
хисник у таких кримінальних провадженнях залуча-
ється з моменту встановлення факту наявності в осо-
би психічного захворювання або інших відомостей, 
які викликають сумнів щодо її осудності. Відповідно 
до чинного кримінального процесуального законо-
давства у кримінальних провадженнях щодо засто-
сування примусових заходів медичного характеру, 
якщо навіть сама така особа (або уповноважена) 
не залучить захисника, то таке право має бути забез-
печено слідчим, прокурором або слідчим суддею.

Особливості реалізації у кримінальному прова-
дженні щодо застосування ПЗМХ має і право осо-
би давати пояснення, показання щодо підозри або 
обвинувачення. У такому разі виникає питання про 
допустимість таких показань, як доказів, оскільки 
особа, яка їх надає, у результаті кримінального про-
вадження може бути визнана такою, що має психічне 
захворювання та не здатна розуміти своїх дій та ке-
рувати ними. Коли кримінальне провадження щодо 
застосування ПЗМХ здійснюється щодо особи, яка 
на момент вчинення суспільно небезпечного діяння 
не могла усвідомлювати своїх дій та керувати ними, 
а на момент проведення досудового розслідуван-
ня та судового розгляду видужала, така особа може 
бути допитана. Показання цієї особи необхідно вва-
жати доказами. Складнішим є питання про визнання 
доказами показань особи, яка має психічний розлад 
на момент досудового розслідування чи судово-
го розгляду. У такому разі питання про можливість 
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проведення її допиту, визнання показань доказами 
вирішується залежно від стану її психічного захво-
рювання, можливості усвідомлювати значення своїх 
слів на момент проведення цієї процесуальної дії. 
Для органів досудового розслідування та суду важ-
ливим є також співставлення відомостей, що міс-
тяться у показаннях такої особи, з іншими фактич-
ними даними кримінального провадження.

Важливою правовою гарантією забезпечення 
прав та свобод осіб, щодо яких вирішується питан-
ня про застосування примусових заходів медичного 
характеру або передбачається застосування, є систе-
ма судового контролю. Система судового контролю 
є необхідною: 1) для контролю (перевірки) законнос-
ті й обґрунтованості направлення вказаних осіб на 
стаціонарну судово-психіатричну експертизу; 2) для 
контролю законності психіатричного лікування вка-
заних осіб, у межах призначеної експертизи, строків 
утримання вказаних осіб у психіатричному стаціо-
нарі, а також лікування по закінченню експертизи, 
але до рішення суду про застосування ПЗМХ і т. д. 
[13, с. 126]. Найважливішим елементом судового 
контролю, на нашу думку, є право особи на апеля-
ційне та касаційне оскарження рішення суду. Особа 
реалізує право на оскарження ухвали суду про за-
стосування ПЗМХ (або про відмову в застосуванні) 
через захисника у загальному порядку, визначеному 
КПК України.

У разі постановлення судом ухвали про засто-
сування ПЗМХ за результатами судового розгляду 
такого кримінального провадження, у особи, щодо 
якої передбачається застосування ПЗМХ, виника-
ють додаткові права як особи з психічними вадами. 
Такі права закріплюються як у Законі України «Про 
психіатричну допомогу», так і в низці міжнародних 
нормативно-правових актах. До них можна відне-
сти Декларацію про права розумово відсталих осіб, 
Декларацію про права інвалідів від 9 грудня 1975 р., 
прийнята тридцятою сесією ГА ООН, яка є загаль-
ною основою та керівним документом щодо захис-
ту прав інвалідів, Конвенцію про права інвалідів, 

Положення про погляди Всесвітньої психіатричної 
асоціації про права та юридичний захист психічно 
хворих, які встановлюють основні принципи засто-
сування медичної допомоги та захисту прав психіч-
но хворих людей [14, с. 123].

Виконання обов’язків особами, щодо яких ви-
рішується питання про застосування примусових 
заходів медичного характеру або передбачаєть-
ся застосування, мають також певні особливості. 
Так, наприклад, підозрювані та звинувачені мають 
обов’язок прибувати за викликом слідчого, прокуро-
ра, слідчого судді, суду у призначений строк. Проте 
особа, щодо якої здійснюється таке кримінальне про-
вадження, не завжди може виконати цей обов’язок, 
що пов’язано з можливою наявністю у неї психіч-
ного захворювання. Саме тому обов’язки особа має 
виконувати в обсязі та в межах, зумовлених станом 
її психічного здоров’я.

Висновки. Підсумовуючи, необхідно зазначити, 
що для позначення становища осіб, щодо яких ви-
рішується питання про застосування примусових 
заходів медичного характеру або передбачається їх 
застосування (як учасників кримінального прова-
дження) доцільно застосовувати поняття «процесу-
альний статус». Під процесуальним статусом необ-
хідно розуміти права, свободи, обов’язки таких осіб 
як учасників кримінального провадження, а також 
правові гарантії забезпечення.

Права та обов’язки осіб, щодо яких вирішується 
питання про застосування примусових заходів ме-
дичного характеру або передбачається застосування, 
закріплюються у Конституції України, КПК України, 
а також у низці загальних та спеціальних міжнарод-
них нормативно-правових актах. Такі особи корис-
туються всіма правами та виконують усі обов’язки 
підозрюваних та обвинувачених. Проте обсяг таких 
прав та обов’язків може обмежуватися, що пов’язано 
з можливою наявністю у особи психічного захворю-
вання чи розладу психічної діяльності, який  визна-
чається відповідно до висновку судово-медичної 
експертизи. 
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ВПЛИВ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ НА РЕЦИДИВНУ ЗЛОЧИННІСТЬ

THE INFLUENCE OF PENALTY IN A PENALTY FOR RETENTAL CRIME

Покарання у вигляді штрафу розглядається законодавцем як один із головних засобів протидії злочинності та її ядру, 
рецидивній злочинності. Про його підвищену значимість уже свідчить той факт, що наявність штрафу в санкціях статей 
Кримінального кодексу України (далі – КК України) стала одним із критеріїв класифікації злочинів за ступенем тяжкості. 
У кримінально-правовій літературі проблеми штрафу розглядаються як одна з можливостей надати засудженому шанс ви-
правитись, не позбавляючи його свободи. 

Ключові слова: покарання, злочинність, рецидивна злочинність, вирок суду, виконання покарання, засуджений.
 
Наказание в виде штрафа рассматривается законодателем как одно из главных средств противодействия преступности и 

ее ядру, рецидивной преступности. О его повышенной значимости уже свидетельствует тот факт, что наличие штрафа в санк-
циях статей Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины) стало одним из критериев классификации преступлений по 
степени тяжести.

Ключевые слова: наказание, преступность, рецидивная преступность, приговор суда, исполнение наказания, осужденный.

The punishment in the form of a fine is considered by the legislator as one of the main means of combating crime and its core, 
recidivism. The fact that the fine in the sanctions of the articles of the Criminal Code of Ukraine (hereinafter – the Criminal Code of 
Ukraine) has become one of the criteria for classifying crimes by gravity is evidenced by its increased significance. In the criminal legal 
literature, the problems of a fine are considered as one of the possibilities to give the sentenced a chance to improve without depriving 
him of his freedom. 

Key words: punishment, crime, recidivism, verdict, execution of sentence, convicted person.

Постановка проблеми. Покарання у вигляді по-
збавлення волі на певний строк не можна розглядати 
як єдине покарання, яке здатне відчутно вплинути на 
стан злочинності, особливо рецидивної, як єдиний 
спосіб заставити злочинця змінити свою поведінку 
і не вчиняти нових злочинів. Доцільність застосу-
вання покарання у вигляді штрафу очевидна. Штраф 
володіє багатьма перевагами перед іншими видами 
покарань, він може надати необхідний вплив на за-
судженого з метою попередження вчинення нового 
злочину і як каральний засіб, забирає у нього зна-
чні грошові кошти. Актуальність цього питання по-
лягає також у тому, що є проблеми щодо виконання 
штрафу, що може впливати на реалізацію принципу 
невідворотності покарання, тому можуть не бути ре-
алізовані визначені законодавством цілі покарання.

Аналіз останніх досліджень. Питанням зако-
нодавчого визначення і практичного застосування 
покарання у вигляді штрафу були присвячені пра-
ці таких учених: О.В. Євдокімової, М.І. Мельника, 
В.О. Попраса, Ю.А. Пономаренка, В.І. Тютюгіна, 
М.І. Хавронюка та інших. Незважаючи на чисельні 
наукові дослідження, окремі аспекти впливу штрафу 
на злочинність, питання виконання покарання у ви-
гляді штрафу, ще не достатньо досліджені.

Формування цілей статті. Дослідження спрямо-
ване на пошук шляхів зниження рецидивної злочин-
ності з допомогою впливу покарання у виді штрафу, 
гуманізації кримінально-правової відповідальності 
злочинців та проблем виконання цього покарання.

Виклад основного матеріалу. Штрафом можна 
вважати майнове покарання, призначене вироком 
суду у виді певної грошової суми, яку засуджений 

має сплатити у визначений законом строк. Суд, при-
значаючи суму штрафу, має враховувати особу за-
судженого і розмір спричиненої шкоди потерпілому. 
Із метою реалізації принципу справедливості розмір 
штрафу має призначатися судом у сумі рівній або 
більшій, ніж шкода, нанесена умисним злочином. 
Штраф відноситься до так званих «змішаних» ви-
дів покарання, оскільки може бути призначений як 
основне, так і додаткове покарання. Системний ана-
ліз кримінально-правових положень свідчить про те, 
що штраф (як основне покарання) може бути засто-
сований у випадках його безпосереднього закріплен-
ня у санкції статті Особливої частини КК України за 
вчинений злочин або, як виняток, у разі призначення 
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 
Штраф (як додаткове покарання) застосовується 
лише тоді, коли його спеціально передбачено в санк-
ції статті Особливої частини КК України [1, с. 161]. 

Актуальність дослідження проблем, пов’язаних 
із застосуванням штрафу, зумовлена й тим, що сьо-
годні відбувається гуманізація кримінального за-
конодавства. Чимало санкцій передбачає можли-
вість застосування штрафу як основного покарання. 
Яскравим прикладом гуманізації чинного КК Укра-
їни є те, що штраф (як основне покарання) перед-
бачено у 292 санкціях статей Особливої частини. 
Водночас штраф (як додаткове покарання) передба-
чено в 11(одинадцятьох) санкціях статей Особливої 
частини КК України [2, с. 64].

Менш суворий вид покарання не може забезпе-
чити виправного впливу на рецидивіста, а також тим 
самим не може створити безпеку для життя багатьох 
людей. У ст. 414 Кримінального процесуального 
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кодексу України (далі – КПК України) вказано, що 
призначене судом покарання визнається невідповід-
ним тяжкості злочину та особі засудженого, якщо за 
своїм розміром воно є явно несправедливим як уна-
слідок м’якості, так і суворості покарання [3].

Гуманізація кримінально-правового регулювання 
потребує диференційованого підходу. Гуманізація 
не може розглядатися як огульне зниження санкцій 
кримінально-правових норм, огульна декриміна-
лізація суспільно небезпечних діянь і послаблення 
кримінально-правової відповідальності злочинців. 
Гуманізація в демократичній державі має бути вива-
женим науково обґрунтованим процесом [4, с. 683].

Штрафу властиві і позитивні, і негативні озна-
ки. Зарубіжні вчені позитивними ознаками штрафу 
вважають ефективний вплив на злочинця без засто-
сування до нього надзвичайних і суворих заходів, 
зокрема позбавлення волі; скорочення питомої ваги 
позбавлення волі в структурі покарання злочинців 
і зниження рівня переповнення місць позбавлення 
волі; відсутність потреби у спеціальній виконавчій 
системі; збільшення доходів до державного бюдже-
ту, а негативними – неможливість його застосування 
рівною мірою до всіх категорій населення у зв’язку 
з його майновим розшарування [5, с. 4]. Є думка про 
те, що недоліком штрафу є те, що він стосується тіль-
ки економічної сфери життєдіяльності засудженого, 
тобто впливає лише на тих осіб, які цінують своє 
майно, матеріальну незалежність, репутацію. Для 
осіб, які не вбачають ніякої цінності в матеріальному 
добробуті, штраф як вид покарання навряд чи стане 
засобом позитивного впливу на подальшу поведінку.

У відповідності до принципу гуманізму сума 
призначеного штрафу може бути зменшена судом 
у зв’язку з погіршенням матеріального стану або 
фізичного стану засудженого, а також досягненням 
ним пенсійного віку, що, на думку автора, має знайти 
відображення у доповненнях до ст. 53 Криміналь-
ного кодексу України. Під час учинення рецидиву 
злочинів судам слід призначати або максимальний 
розмір штрафу в межах санкції статті або більш су-
ворий вид покарання, передбачений альтернативною 
санкцією.

Під час призначення штрафу засудженому в суді 
необхідно пояснити не тільки строки сплати штрафу, 
але й правові наслідки злісного ухилення від спла-
ти штрафу і що це покарання буде замінено більш 
суворим видом покарання у відповідності до санкції 
статті, у якій засуджений притягається до криміналь-
ної відповідальності.

Призначення штрафу неповнолітнім має бути 
тільки за наявності у нього власного заробітку або 
іншого доходу, оскільки у разі сплати штрафу роди-
чами або іншими особами втрачається індивідуаль-
ний характер покарання і його виховна роль. Судам 
необхідно ширше застосовувати штраф замість звіль-
нення від відбування покарання з випробуванням чи 
інших покарань, не пов’язаних із позбавленням волі 
з метою реалізації принципу справедливості і для на-
дання можливості усвідомлення засудженим караль-
них властивостей покарання за вчинений злочин.

В умовах сьогодення, коли постійне зростання 
злочинності вимагає застосування ефективних мір, 
коли рівень учинюваних тяжких і особливо тяжких 
злочинів, збройних нападів в Україні високий, не 
можна стверджувати, що штраф може відтіснити 
покарання у вигляді позбавлення волі на другий 
план. Шляхом впливу лише на майнові інтереси 
злочинця неможливо гідно протистояти крайнім 
формам прояву злочинності. Також неможливо за-
кликати до толерантності щодо рецидивістів, бо 
це погано закінчується для інтересів держави, сус-
пільства і особливо для потерпілого. До речі, в Кон-
ституції України є статті, присвячені засудженому, 
його правам, а щодо потерпілого в Конституції, на 
превеликий жаль, нічого не сказано. Проблема ре-
цидивної злочинності – це проблема особливої ка-
тегорії злочинців. Учинення злочину більше двох 
разів підтверджує стійку кримінальну орієнтацію 
особи рецидивіста, її відкрите протистояння нор-
мам кримінального права і правопорядку в цілому, 
наполегливе прагнення продовжувати злочинну 
діяльність. Як уважають експерти, саме рецидив-
ні злочини, в якій би сфері відносин вони не вчи-
нялися, свідчать про те, що для більшості з них 
є сприятливі причини й умови, що провокують на 
злочинний шлях особу, яка вже мала судимість і яку 
ні страх перед новим покаранням, ні проведені 
стосовно неї заходи індивідуальної кримінально-
виконавчої дії не можуть утримати від наступного 
діяння [6, с. 424]. Злочин, учинений рецидивістом, 
створює більшу суспільну небезпеку, ніж злочин, 
учинений раніше несудимою особою. Рецидивісти 
спочатку набувають того або іншого злочинного до-
свіду, а вже потім, спираючись на нього, діють, як 
правило, більш рішуче і кваліфіковано.

Але все ж таки не можна погодитися з такою дум-
кою, що реальної альтернативи позбавленню волі 
не існує. Позбавлення волі не можна розглядати як 
єдине покарання, здатне надати відчутний вплив на 
стан злочинності, єдиний спосіб заставити злочинця 
змінити свою поведінку і не вчиняти рецидиву зло-
чинів. Якщо говорити про осіб, які вчиняють тяжкі 
і особливо тяжкі злочини, то антисуспільна спрямо-
ваність поведінки має стійкий характер і менш суворі 
міри покарання, не здатні викликати у свідомості зна-
чні зміни з тим, щоб у майбутньому індивід узгоджу-
вав свої вчинки з вимогою закону. Але що стосується 
осіб, які вчинили злочини невеликої або середньої 
тяжкості, то вони часто не мають у своїй свідомості 
яких-небудь установок на вчинення суспільно небез-
печних діянь. Багато з них шкодують про вчинене 
ними зразу після вчинення злочину. Призначене су-
дом покарання дозволить їм переконатися, що необ-
хідність відповідати за свої вчинки є невід’ємною 
частиною життя кожного члена нашого суспільства. 
Перетерпівши певні позбавлення або обмеження, 
такий індивід усвідомить, що після вчинення злочи-
ну можна набагато більше втратити, ніж отримати.

Але і шляхом впливу лише на майнові інтер-
еси злочинця неможливо гідно протистояти крайнім 
формам прояву злочинності. Думається, що логі-
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ка тут проста, якщо за наявності можливості засу-
джений не бажає розрахуватись із державою своїм 
майном, то нехай розраховується з державою своєю 
особистою свободою. Кримінальне право – це право 
каральне і суттєве збільшення покарання у вигляді 
штрафу виглядає в якійсь мірі як нонсенс, бо це буде 
комерціалізація кримінального права. За насиль-
ницькі злочини і злочини проти держави не має бути 
покарання у вигляді штрафу. 

Юридичний порядок виконання покарання у ви-
гляді штрафу визначено Кримінально-виконавчим 
кодексом України (далі – КВК України). У ст. 26 КВК 
України [7] вказано, що засуджений зобов’язаний 
сплатити штраф у місячний термін після набрання 
вироком суду законної сили і повідомити про це кри-
мінально-виконавчу інспекцію, яка припинила своє 
існування і на базі кримінально-виконавчих інспек-
цій в Україні створено службу пробації. Уповнова-
жені органи служби пробації заявляють, що їм не 
властиво виконувати майнові покарання, бо виникає 
питання про те, як бути у випадках, коли засуджений 
умисно не сплатив навіть частини штрафу, за наяв-
ності в нього коштів для сплати і примусово стягну-
ти його також не можна через відсутність у законо-
давстві цього способу виконання покарання у виді 
штрафу. На думку автора статті, найкраще було б, 
якби виконання покарання у виді штрафу було по-
кладено на Державну виконавчу службу, яка стягну-
ла б цей штраф примусово.

Особою, яка злісно ухиляється від сплати штра-
фу, визнається засуджений, який не сплатив штраф 
у встановлений строк і приховує свої доходи і май-
но. Але варто визнати, що реальне позбавлення волі 
залишається і залишиться у найближчій перспек-
тиві головним стримувальним фактором злісного 
ухилення від сплати штрафу як основного, так і до-
даткового покарання. Водночас не можна обходити 
і ситуації, коли штраф не сплачується засудженим 
в об’єктивних причинах у зв’язку з відсутністю за-
собів. Заміна штрафу в такому разі була б тут не-
справедливою, тобто фактично «покаранням за бід-
ність». У такому разі слід указати, що Стандартні 
правила щодо покарань, не пов’язаних із позбав-
ленням волі 1990 року «Токійські правила», також 

підкреслюють, що неуспіх у реалізації конкретної 
міри, не пов’язаної з позбавленням волі, зовсім не 
мусить автоматично вести до застосування позбав-
лення волі [8].

Якщо засуджений ухиляється від сплати штрафу, 
то він притягується до кримінальної відповідаль-
ності згідно зі ст. 389 КК України, а це породжує 
рецидивну злочинність. Особа, яка засуджена до 
покарання у вигляді штрафу і добровільно його не 
сплатила, звільняється від сплати штрафу, якщо дер-
жава протягом двох років цей штраф не стягнула і це 
не вважається ухиленням від відбування покарання. 
Згідно з ч.1 ст. 80 КК України, особа звільняється від 
відбування покарання тоді, коли з дня набрання чин-
ності обвинувальним вироком його не було виконано 
протягом двох років у разі засудження до покарання 
меш суворого, ніж обмеження волі[9]. Виходить, що 
ухилення від сплати штрафу відповідає складу зло-
чину за ч. 1 ст. 389 КК України, тобто суд визнає осо-
бу винною у вчиненні нового злочину. Але це супер-
ечить статті 62 Конституції України де сказано, що 
«особа вважається невинуватою у вчиненні злочину 
і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному порядку 
і встановлено обвинувальним вироком суду» [10]. 
Отже, виходить так, що несплата засудженим штра-
фу, навіть якщо проведена його розстрочка, не свід-
чить про ухилення засудженого від сплати штрафу, 
бо немає вироку суду, яким би особа була визнана 
винною в ухиленні від сплати штрафу.

Висновок. Таким чином, вплив покарання у ви-
гляді штрафу на злочинність, зокрема рецидивну, по-
требує ще додаткових досліджень і доцільність його 
застосування має багато переваг, основною з яких 
є залишення засудженого у суспільстві і можли-
вість виправлення без застосування більш суворих 
мір покарання. Збереження засудженим соціальних 
зв’язків на волі завжди буде актуальним, тому що дає 
шанси на зменшення рецидиву злочинів в Україні. 
Штраф володіє багатьма перевагами перед іншими 
видами покарань, але також виникає багато проблем 
у його виконанні, де зміни та доповнення у кримі-
нальному і кримінально-виконавчому законодавстві 
є необхідними і перспективними.
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ПЕРЕГЛЯД ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

REVISION OF LIFE IMPRISONMENT AND THE PRACTICE  
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Тривалі терміни позбавлення волі, зокрема довічне позбавлення волі, без законної процедури скорочення строку не є 
гуманними та суперечать фундаментальним правам людини у розумінні Європейського суду з прав людини. Практика за-
міни довічного позбавлення волі позбавленням волі у порядку помилування в Україні не зовсім відповідає позиціям ЄСПЛ, 
зокрема тому, що відсутній чіткий правовий механізм перегляду рішення про призначення довічного позбавлення волі через 
певний проміжок часу.

Отже, є необхідність обґрунтування обов’язкового перегляду довічного позбавлення волі через певний строк.
Ключові слова: довічне позбавлення волі, процедура перегляду, практика Європейського суду з прав людини, профілактика 

злочинності, відшкодування шкоди, гуманістичні підходи.

Длительные сроки лишения свободы, в том числе пожизненное лишение свободы, без законной процедуры сокращения 
срока не гуманные и противоречат фундаментальным правам человека в понимании Европейского суда по правам человека. 
Практика замены пожизненного лишения свободы лишением свободы в порядке помилования в Украине, не совсем соответ-
ствует позициям ЕСПЧ, в частности потому, что отсутствует четкий правовой механизм пересмотра решения о назначении 
пожизненного лишения свободы через определенный промежуток времени.

В связи с чем существует необходимость обоснования обязательного пересмотра пожизненного лишения свободы через 
определенный срок.

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, процедура пересмотра, практика Европейского суда по правам челове-
ка, профилактика преступности, возмещения вреда, гуманистические подходы.

Prolonged deprivation of liberty, including life imprisonment, without a legitimate reduction procedure is not humane and is contrary 
to fundamental human rights in the meaning of the European Court of Human Rights. The practice of replacing life imprisonment by 
deprivation of liberty in the form of pardon in Ukraine is not entirely consistent with the position of the ECtHR, in particular because 
there is no clear legal mechanism for reviewing the decision to impose a life imprisonment within a certain period of time.

Consequently, need to justify the mandatory review of life imprisonment within a certain period.
Key words: life imprisonment, review procedure, practice of the European Court of Human Rights, crime prevention, reparation, 

humanistic approaches.

Постановка проблеми. Перелік прав і основних 
свобод, які необхідно охороняти та захищати в усьо-
му світі закріплений Конвенцією про захист прав 
людини та основоположних свобод від 04.11.1950 р. 
(далі – Конвенція). Гуманістичний концепт необхід-
ності захисту права на життя, свободу та особисту 
недоторканність, повагу приватного та сімейного 
життя, заборона катувань, рабства та інше) має за-
лишатися незмінним щодо кожної людини, навіть 
якщо вона вчинила особливо тяжкий злочин, за який 
передбачено покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
ділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Окремі питання, пов’язані з проблемати-
кою застосування довічного позбавлення волі у кри-
мінальному праві, досліджували М.М. Гнатовський, 
Л.О. Мостепанюк, Ю.А. Пономаренко, Н.А. Савіно-
ва, В.О. Туляков, С.В. Хилюк та інші. Однак питання 
його інтерпретації у зрізі Конвенції та рішень Євро-
пейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) зали-
шається актуальним.

Формулювання мети статті. Метою роботи 
є обґрунтування необхідності обов’язкового пере-
гляду довічного позбавлення волі через певний 
строк у контексті сучасної практики ЄСПЛ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Три-
валі терміни позбавлення волі, зокрема довічне по-
збавлення волі, без законної процедури скорочення 
строку не є гуманними та суперечать фундаменталь-
ним правам людини у розумінні ЄСПЛ.

Дискусія про «справжнє» довічне ув’язнення 
(тобто довічне позбавлення волі, за якого засуджена 
особа позбавлена можливості коли-небудь у своєму 
житті вийти на свободу) має довгу історію. Уведення 
в практику цього покарання стало відповіддю євро-
пейських держав на скасування смертної кари згідно 
з Протоколами 6 і 13 до Європейської Конвенції про 
права людини. Відтоді не вщухає дискусія про відпо-
відність покарання у вигляді довічного позбавлення 
волі без права на його подальший перегляд за зміс-
том статті 3 Конвенції. 

Слід згадати справи Вінтер проти Великобри-
танії, скарги №№ 66069/09, 130/10 і 3896/10 від 
09.07. 2013 р., Ласло Маг’яр проти Угорщини заява 
№ 73593/93 від 20.08.2014 р., Хатчінсон проти Вели-
кобританії № 57592/08 від 17.01.2017 р.

У справі «Вінтер проти Сполученого Королів-
ства» (Vinter and Others v. United Kingdom), скар-
ги №№ 66069/09, 130/10 і 3896/10 суд розтлума-
чив статтю 3, яка вимагає перегляду покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі процедурою, 
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що дозволяє внутрішнім органам державної вла-
ди розглянути питання легітимності подальшого 
утримання заявника під вартою, враховуючи ва-
гомість змін у його поведінці. Як зазначила суддя 
Пауер, стаття 3 включає у себе право на надію. На-
дія є важливим аспектом людської особистості, а 
її позбавлення заперечує фундаментальний аспект 
людяності та принижує особу [1]. Тобто саме по 
собі призначення міри покарання за вчинені ними 
злочини у вигляді довічного позбавлення волі 
є виправданим у всіх випадках. Позивачі тлумачи-
ли своє покарання як «відсутність надії на звільнен-
ня», «нелюдським або принижуючим гідність, по-
водження» за змістом ст. 3 Конвенції.

ЄСПЛ були вироблені і застосовані критерії, 
що дозволяють виявити можливі порушення статті 
3 Конвенції у таких випадках. Такі порушення мо-
жуть виникати у випадках, коли належним чином 
доведено, що, по-перше, продовження відбування 
позивачем тюремного строку не може бути виправ-
дано «законними пенологічними підставами» і, по-
друге, рішення про призначення довічного тюремно-
го ув’язнення de jure і de facto не надає можливості 
його скорочення [4].

Справа «Хатчінсон проти Сполученого Коро-
лівства» (Hutchinson v. United Kingdom), скарга 
№ 57592/08 від 17.01.2017 р. [2] стосувалася скар-
ги засудженого щодо порушення статті 3 Конвенції 
(заборона нелюдського та такого, що принижує гід-
ність, поводження), який відбуває довічний вирок 
за вбивство трьох членів сім’ї та зґвалтування чет-
вертого. Покарання, на його думку, було жорстоким 
і таким, що принижує гідність, оскільки у нього не 
було надії на звільнення. Хоча Конвенція не заборо-
няє призначення засудженим довічного позбавлення 
волі за такі особливо тяжкі злочини, як вбивство, 
але для дотримання положень Конвенції необхід-
но, щоб особи, які відбувають покарання у вигляді 
позбавлення волі (строкового чи довічного), мали 
шанс на звільнення та можливість перегляду виро-
ку. 17.01.2017 р. після приведення національного 
законодавства у відповідність Велика палата ЄСПЛ 
у вищезазначеній справі постановила, що порушен-
ня статті 3 Конвенції відсутнє.

Крім того, ЄСПЛ прийняв рішення по спра-
ві Matiošaitis and Others v. Lithuania щодо скарг на 
нелюдське поводження восьми заявників, грома-
дян Литви (скарги № 22662/13, 51059/13, 58823/13, 
59692/13, 59700/13, 60115/13, 69425/13 та 72824/13), 
засуджених до довічного позбавлення волі. Розгля-
нувши скарги всіх восьми заявників Європейський 
суд із прав людини ухвалив, що стосовно деяких із 
них країна-відповідач порушила статтю 3 Конвенції 
про захист прав людини й основних свобод. Таке рі-
шення було винесено стосовно шести з восьми за-
явників: K. Matiošaitis, J. Maksimavičius, S. Katkus, 
V. Beleckas, A. Kazlauskas і P. Gervin.

У рішенні ЄСПЛ «Ласло Маг’яр проти Угор-
щини» заява № 73593/93 від 20.08.2014 р. наголо-
шується на доцільності розгляду можливості умов-
но-дострокового звільнення відбування покарання 

у вигляді довічного позбавлення волі. Це достатньо 
прогресивний шлях щодо вирішення цього питання.

Якщо аналізувати практику заміни довічного по-
збавлення волі позбавленням волі у порядку поми-
лування в Україні, то така процедура не відповідає 
позиціям ЄСПЛ, оскільки покарання може бути при-
значене тільки судом [7, 6]. Помилування – це акт 
індивідуального милосердя щодо однієї особи, який 
виноситься Президентом України (а не судом), дові-
чне позбавлення волі не може бути пом’якшено; від-
сутній чіткий правовий механізм перегляду рішення 
про призначення довічного позбавлення волі через 
певний проміжок часу; національне законодавство 
не гарантує особі можливість перегляду рішення про 
призначення довічного позбавлення волі із заміною 
на більш м’яке покаранням, зменшенням терміну 
покарання, припиненням відбуття покарання, умов-
но достроковим звільненням (GC) Kafkaris v. Cyprus, 
(GC) Vinter and Others v. UK, Öcalan v. Turkey). 

Як зазначає В.О. Туляков, можливість заміни по-
карання актом адміністративного органу на строк 
не менше 25 років не відповідає загальновизнаному 
принципу законності. Тому вчений уважає за до-
цільне розглянути у майбутньому визначення дво-
ступеневого вирішення цього питання: помилування 
особи президентом та заміна покарання помилува-
ній особі виключно судом. Це повністю кореспондує 
трактуванню судової практики реалізації положень 
Статті 7 Конвенції, згідно з якою суд має перевіри-
ти те, чи є акт державного покараним і чи накладе-
не покарання не перевищувало встановлених обме-
жень (CoëmeandOthers v.Belgium, § 145; DelRíoPrada 
v. Spain [GC], § 80). [8, c. 259–260].

На думку С.В. Хилюк, довічне позбавлення волі 
розглядається як не людяне покарання, якщо воно не 
може бути пом’якшено (inreducible): коли особу про-
довжують утримувати у місцях позбавлення волі без 
належних пенологічних підстав; відсутній чіткий 
правовий механізм перегляду рішення про призна-
чення довічного позбавлення волі через певний про-
міжок часу; національне законодавство не гарантує 
особі можливість перегляду рішення про призна-
чення довічного позбавлення волі із заміною більш 
м’яким покаранням, зменшенням терміну покаран-
ня, припиненням відбуття покарання, умовно до-
строковим звільненням [9]. 

Проаналізувавши статистичні дані, можна зазна-
чити, що станом на 2015 р. в установах виконання 
покарання знаходилось 1 540 осіб, засуджених до 
довічного позбавлення волі. Відбули більше ніж 
20 років призначеного покарання 70 осіб, а ско-
ристалися правом на подачу клопотань про поми-
лування 43 особи, яким відмовлено у застосуванні 
помилування [3, c. 15–16]. 1.03.2018 р. президент 
уперше помилував довічно ув’язнену жінку Л. Ку-
шинську, яка відбувала покарання у Качанівській 
виправній колоніїї УДПтСУ у Харківській області 
(в якій утримуються засуджені довічно жінки, їх за-
лишилось 22).

Однією з цілей покарання є попередження вчинен-
ня нових злочинів. У контексті довічного позбавлен-
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ня волі особа ізольована, тому не може вчиняти інші 
злочини. Водночас про виправлення говорити важко.

Крім того, відповідно до ч. 3, ст. 50 КК України, 
«покарання не має на меті завдати фізичних страж-
дань або принизити людську гідність». Кара як мета 
покарання реалізує принцип гуманізму щодо третіх 
осіб, оскільки кара забезпечує своєрідну безпеку для 
них. Виправлення відображає реалізацію принципу 
гуманізму щодо особи, яка вчинила злочин, оскільки 
держава дає їй шанс бути «правослухняним» членом 
суспільства (працювати, вчитися, займатися закон-
ними видами діяльності); враховує пом’якшувальні 
обставини під час призначення покарання; дає мож-
ливість заміни покарання більш м’яким під час вико-
нання відповідних умов (ст. 82 КК); умовно-достро-
кового звільнення (ст. 81 КК) та інше. Запобігання 
вчиненню нових злочинів передбачає прояв реалізації 
принципу гуманізму щодо потерпілого та третіх осіб, 
забезпечує безпеку; сприяє профілактиці вчинення 
злочинів потерпілими, які на ґрунті незадоволення 
несправедливим правосуддям здатні вчинити злочи-
ни для відновлення, видимої ними справедливості.

У дійсності покарання (а тим паче довічне по-
збавлення волі) завдає страждань особі, яка вчиняє 
злочин. Дійсність сучасної пенітенціарної системи 
(на основі результатів спостереження та даних ста-
тистики) не сприяє виправленню особи, яка вчинила 
злочин; не сприяє (та не ставить за мету) відшкоду-
ванню шкоди потерпілій особі. Тобто видається, що 
сучасні умови відбування довічного позбавлення 
волі не сприяють досягненню встановлених цілей. 

Людина не може бути засобом досягнення полі-
тичних результатів. А кримінальне законодавство не 
має бути засобом помсти.

Людина вчинила тяжкі злочини, але вона зали-
шається людиною; має певні права, які не знімають 
із неї відповідальності за порушення прав та свобод 
інших осіб. За насильницькі тяжкі, особливо тяжкі 
злочини, за злочини, які вчиняються неодноразово, 
мають бути передбачені суворі заходи кримінально-
правового впливу, але не настільки, щоб саме пока-
рання стало злочином проти людяності. Забезпечен-
ня безпеки суспільства та держави – надзвичайно 
важливе завдання, але в балансі із забезпеченням 
свободи людини та громадянина. Забезпечення без-
пеки суспільства не може бути підставою виключен-
ня особистої відповідальності кожного та порушен-
ня прав та свобод особи, яка вчинила злочин. Інакше 
втрачається сенс покарання1.

Кримінальний процес (допити; зустрічі з особою, 
яка вчинила злочин та її родичами у суді або у слід-
чого; нагадування подій, за яких було вчинено зло-

чин) спричиняє страждання потерпілій від злочину 
особі та її родині. Але в жодному разі не створює 
умов для того щоб її зрозуміли та зрозуміла вона.

Реалізація принципу гуманізму в кримінальному 
законодавстві спрямована на те, щоб застосовувати 
достатнє та необхідне покарання з урахуванням прин-
ципів, цілей, завдань, функцій кримінального права, 
методів кримінально-правового регулювання; на-
стільки м’яке або суворе покарання, наскільки це від-
повідає природі та поведінці особи у момент вчинен-
ня злочину; соціально-демографічні характеристики 
особи; характер шкоди, заподіяної потерпілому, тре-
тім особам і державі; інші обставини справи, зокре-
ма характер і ступінь тяжкості злочину, а також ура-
ховується передзлочинна та постзлочинна поведінка.

Слід зазначити, що гуманістична парадигма пе-
редбачає баланс реалізації принципу гуманізму як 
щодо особи, яка вчинила злочин, так і до потерпі-
лого, а також до суспільства та держави. У практиці 
оминається питання повідомлення потерпілого щодо 
застосування до особи, яка вчинила злочин, засобів 
посткримінального заохочення (зокрема звільнення 
від кримінальної відповідальності, умовно-достро-
кового звільнення, амністії, помилування тощо). 

У зв’язку з вищевикладеним постає питання про 
те, яким чином вирішувати забезпечення балансу 
гуманізму щодо потерпілого у разі перегляду дові-
чного позбавлення волі? Під потерпілим у цьому 
контексті розуміється особа, яка була визнана по-
терпілою у провадженні 25 років тому, тобто близь-
кий родич убитого (адже довічне позбавлення волі 
за чинним КК застосовується тільки за кваліфіко-
ване вбивство (ч. 2 ст. 115). Як реалізація принци-
пу гуманізму щодо потерпілого може розглядатись 
відшкодування йому шкоди, допомога (матеріальна 
та нематеріальна (наприклад, по господарству через 
родичів чи інших близьких особи, яка вчинила зло-
чин), спроби примирення тощо. 

Оскільки відшкодування завданих ним збитків 
є конституційним обов’язком кожного, то держава 
зобов’язана знайти всі можливі способи стимулю-
вання осіб до виконання цього обов’язку. Потерпілий 
мусить мати реальну можливість участі у вирішенні 
питань, пов’язаних із застосуванням заходів заохо-
чення до засудженого. Адже злочин вчинено саме 
щодо нього. Крім такого вирішення цієї проблеми 
щодо потерпілого, пропонується розглядати також 
інші варіанти, зокрема медіацію та відновне право-
суддя (наприклад, у контексті відшкодування шкоди).

Слід також зазначити, що з кожного правила є ви-
нятки та певні застереження, зокрема щодо неспро-
можності виплати шкоди та інше. Але хоча б спроба 

1 Адвокат Л.А. Вітвінський виступив на захист Чаммера унд Остена – офіцера німецької армії, який знаходився у складі німецьких збройних 
сил із 1898 р. у «справі німецьких генералів», яких у кінці січня 1946 р. повісили на площі Калініна (нині – майдан Незалежності). Вони зви-
нувачувалися за ст. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19.04.1943 р., яка для фашистських злочинців, які вчинили вбивства та тортури 
цивільного населення, а також полонених, передбачала смертну кару через повішення або каторжні роботи на строк від 15 до 20 років. Адво-
кат знаходить у підзахисному те людське, вибачальне, здатне пом’якшити вирок, щоб хоча б перед смертю він відчув сенс справедливості, 
милосердя та законності: «...особливої особистої старанності у жорстокості та звірстві обвинувачений Чаммер не виявляв, і переважно діяв 
у цих питаннях як автоматичний виконавець наказів і директив свого вищого командування ... з 13-річного віку він жив, зростав і виховувався 
у специфічному дусі паличної дисципліни та казарменої муштри німецької армії ... Це не знімає відповідальності, але, звичайно, повинно бути 
та буде зважено, а також враховано…» [6, c. 18–22]. Аналогічно це стосується і довічного позбавлення волі в контексті забезпечення якісного 
захисту. І захист не в тому, щоб виправдовувати клієнта, а в тому, щоб забезпечувати додержання його прав та свобод, сприянню врахуванню 
обставин, які можуть поліпшити його становище, а також просто бути поряд.
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відшкодувати шкоду, відшкодувати її частину, інші 
форми примирення (листи, вибачення, допомога ро-
дичам потерпілого) під час вирішення питань засто-
сування заходів заохочення мають бути.

Але крім матеріального відшкодування, мабуть, 
навіть більш важливим є «ефект присутності» під 
час зустрічі з Іншим (Х.У. Гумбрехт), що здебільшо-
го застосоване у відновних та діалогових практиках. 
Важливим є визнання досвіду насильства іншого, 
зокрема потерпілого та особи, яка вчинила злочин. 
Присутність передбачає те, що сторони здатні по-
чути один одного, почути про причини вчинення 
злочину та його обставини, про каяття, про біль по-
терпілого від вчиненого злочину. Діалог сприяє при-
йняттю Іншого через досвід рани, заподіяної злочи-
ном; прийняття різності людей, різного сприйняття 
дійсності та рішень щодо власної поведінки.

Така модель достатньо смілива, адже не всі на-
важаться поглянути у вічі особі, яка вчинила злочин 
щодо близької людини. Достатньо важко це зробити 
і з боку особи, яка вчинила такий злочин і вже до-
вгий час перебуває в місцях позбавлення волі. Але 
наскільки ефективним може стати результат.

Висновки дослідження і перспективи подаль-
ших пошуків у цьому науковому напрямі. Із ме-
тою усунення невідповідності кримінального Зако-
ну України до характеристик принципів гуманізму 
та пропорційності, інтерпретованим у рішеннях 
ЄСПЛ пропонується доповнити ст. 64 КК частиною 

3 такого змісту: «Покарання у вигляді довічного по-
збавлення волі обов’язково переглядається судом че-
рез 25 років відбуття покарання. Покарання у вигля-
ді довічного позбавлення волі може бути замінено 
більш м’яким, за умови суспільно-корисної поведін-
ки засудженого (наприклад, суспільно-корисна пра-
ця), діяльного каяття та примирення з потерпілим».

Пропозиції спрямовані на те, щоб забезпечити 
регулярний перегляд покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі, починаючи після 25-років відбут-
тя покарання, за аналогією до умовно-дострокового 
звільнення за іншими категоріями злочинів. Якщо 
особа дійсно виправилася та має підстави для того, 
щоб бути звільненою достроково, то надати їй таку 
можливість.

У контексті реального забезпечення механізму 
примирення пропонується сформувати модель діа-
логової зустрічі (у форматі відновного правосуддя) 
особі, яка відбуває довічне позбавлення волі та по-
терпілій від злочину особі. Способом ініціювання 
такої зустрічі можуть бути, наприклад, листи по-
терпілій особі щодо діяльного каяття та прохання 
про таку зустріч. Зустріч може відбуватись тільки за 
умов дотримання принципів добровільності участі 
сторін, конфіденційності, нейтральності керівника 
зустрічі. Крім того, мають бути забезпечені безпечні 
умови для її проведення.

Пропозиції також мають супроводжуватися змі-
нами до КПК, а також КВК України.
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Постановка проблеми. Тероризм вважається 
однією з наднебезпечних загроз суспільства. Акти 
тероризму набувають усеохоплюючого характеру 
та діапазону враження. Тероризм задля досягнення 
злочинних цілей використовує досягнення науки 
і техніки, що збільшує масштаби нищівного впливу 
на життя людей, майно, об’єкти економіки та навко-
лишнє природне середовище. Своєчасне виявлення 
та ліквідація загроз терористичного характеру спри-
ятимуть мінімізації несприятливих наслідків для на-
селення та довкілля. 

Аналіз останніх досліджень. Характерні ознаки 
явища тероризму та теророгенні прояви досліджу-
вались вітчизняними та зарубіжними науковцями, 
зокрема В. Ємельяновою, О. Князєвою, А. Нови-
ковою, В. Антипенко, М. Гуцало, Ю. Антоняном, 
І. Яковенком, В. Зеленецьким, Ю. Марченко, В. Лу-
нєєвою, В. Кубальським та ін. Проте питання вияв-
лення формальної системи терористичних ризиків 
виокремлено не було, як і не було проведено вузь-
коспеціальних досліджень ризиків тероризму крізь 
призму сучасного етапу розвитку цього феномена 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Раніше Україна 
не розглядалася як об’єкт терористичної активності. 
Тому в наукових працях говорилося лише про реаль-
ні та потенційні чинники загроз тероризму.

Тероризм (від латинського terror – страх, заляку-
вання) – це форма політичного екстремізму, застосу-

вання найжорсткіших методів насилля, включаючи фі-
зичне знищення людей для досягнення певних цілей.

Законодавче визначення терористичного акту 
міститься в Кримінальному кодексі України, де вста-
новлено, що терористичний акт, тобто застосування 
зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які 
створювали небезпеку для життя чи здоров’я лю-
дини або заподіяння значної майнової шкоди чи на-
стання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були 
вчинені з метою порушення громадської безпеки, 
залякування населення, провокації воєнного кон-
флікту, міжнародного ускладнення, а також із метою 
впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчи-
нення дій органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування, службовими особами 
цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними 
особами, привернення уваги громадськості до пев-
них політичних, релігійних чи інших поглядів ви-
нного (терориста), а також погроза вчинення зазна-
чених дій із тією ж метою [7]. 

Зовсім нещодавно українські громадяни гинули 
під час здійснення терористичних актів на території 
інших країн, зокрема під час урегулювання ситуації 
в Іраку, Палестині, Афганістані, на Північному Кав-
казі Російської Федерації, вирішення збройного кон-
флікту між Ізраїлем та ліванською «Хезболла» та ін.

Уважалося, що для України існував мінімальний 
ризик виникнення тероризму, оскільки об’єктивних 
причин його поширення у нашій країні не було.
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Збройна агресія Російської Федерації на Сході 
України розпочалася в лютому 2014 року та триває 
досі [2, с. 28]. Протягом конфлікту на Донбасі Україна 
неодноразово зверталася щодо необхідності визнання 
«ЛНР» та «ДНР» терористичними організаціями – до 
ООН, Європарламенту та ПАРЄ, проте жодного разу 
не отримала бажаного результату. У зв’язку з рапто-
вим незаконним вторгненням постало питання вияв-
лення та ліквідації загроз терористичного характеру, 
оскільки бойові та небойові втрати, за даними ООН, 
починаючи з 2014 року сягають близько 5 тисяч осіб, 
при цьому левова частка смертей під час проведен-
ня антитерористичної операції припадає на 2015 рік. 

Стає очевидним, що нагальним питанням є роз-
роблення дієвих та рішучих заходів, які сприятимуть 
ефективному запобіганню тероризму в Україні. Су-
часна державна політика України спрямована на за-
стосування політичних, організаційно-правових, 
інженерно-інформаційних, соціальних, розвідуваль-
них та контррозвідувальних, оперативно-розшуко-
вих, режимних, фінансових та інших заходів, які 
впроваджуються органами державної влади та міс-
цевого самоврядування з факультативним залучен-
ням громадських організацій.

В. Ліпкан виокремлює такі характерні ознаки те-
роризму:

1) тероризм є однією з форм організованого на-
сильства;

2) при тероризмі здійснюється примус більш ши-
рокої соціальної групи, ніж безпосередні жертви на-
сильства; 

3) формування цілей здебільшого не пов’язано 
з конкретними проявами насильства, тобто між 
жертвою та метою, на яку спрямовують свої дії теро-
ристи, немає прямого зв’язку;

4) тактична мета тероризму полягає в тому, щоб 
привернути увагу до проблеми, стратегічна – досяг-
ти певних соціальних змін;

5) акти тероризму самі по собі становлять тради-
ційні форми загальнокримінальних злодіянь;

6) тероризм паралізує протидію з боку громад-
ськості;

7) знаряддям впливу тероризму є психологічний 
шок, який супроводжується усвідомленням того, 
що будь-хто може стати жертвою незалежно від того, 
до якої верстви суспільства він належить;

8) будь-які правила чи закони не визнаються – 
жертвами терористичних актів можуть бути як до-
рослі чоловіки, так і жінки та діти;

9) розрахунок робиться на ефект раптовості, нео-
чікуваності та несподіваності;

10) публічність виступає як основна ознака теро-
ризму;

11) демонстративність актів тероризму – бажання 
справити враження на широкий загал;

12) тероризм припускає «політичне вимагання», 
тому він не пов’язаний із стихійними повстаннями 
та виступами населення;

13) тероризм вимагає негайного задоволення ви-
сунутих вимог, інакше він вдається до реалізації по-
гроз та ескалації насильства;

14) може бути використаний організаціями будь-
якого спрямування;

15) практично завжди бере на себе відповідаль-
ність за вчинені акти насильства, оскільки вони є за-
собом досягнення мети, а не самоціллю;

16) становить антитезу політичного вбивства. 
Йому притаманна індиферентність щодо жертв, на 
противагу селективності при політичному вбивстві;

17) розрив між безпосередньою жертвою насиль-
ства та групою, яка становить об’єкт впливу, мету 
насильства [8, с. 67].

Аналізуючи досліджені матеріали, можна виділи-
ти такі загрози терористичного характеру:

– терористичні акти, спрямовані на захоплення 
та порушення функціональності об’єктів органів 
державної влади, державних та громадських фігур, 
політичних партій і громадських організацій, потуж-
них економічних об’єктів (заводи, фабрики, шахти);

– терористичні акти в громадських місцях із висо-
ким накопиченням мирного населення, проведення 
масових культурних та політичних заходів, у житло-
вому масиві, на об’єктах транспортного сполучення 
всіх видів;

– диверсійно-терористичні акти стосовно потен-
ційно небезпечних об’єктів;

– пошкодження та знищення життєзабезпечу-
вальних об’єктів та об’єктів інфраструктури;

– порушення роботи державної системи управ-
ління, систем управління залізничним та повітря-
ним транспортом, ліній електропостачання, засобів 
стільникового зв’язку, комп’ютерних мереж;

– хімічна і радіоактивна атака у місцях із масовим 
скупченням людей;

– зараження систем водопостачання, продуктів 
харчування;

– штучне розповсюдження збудників інфекцій-
них хвороб.

Терористична діяльність є кримінально караним 
діянням, яке піддається впливу апарату державного 
примусу. Проте покарання слідує за вчиненням зло-
чину. Держава зацікавлена в недопущенні терорис-
тичного акту з метою уникнення негативних наслід-
ків для суспільства.

І. Рижов і Б. Леонов виділяють такі напрями ре-
алізації державної політики у сфері профілактики 
терористичної діяльності: а) формування принципів, 
форм та методів профілактики тероризму; б) визна-
чення цілей і завдань процесу профілактики теро-
ризму, що може бути представлений ланцюгом вза-
ємозумовлювальних дій: моніторинг; визначення 
зазначених чинників; ситуаційне моделювання; ана-
ліз потенційних наслідків впливу чинників; синтез 
коригувального впливу; корекція алгоритму соці-
ального управління; позиціонування та стратегічне 
планування боротьби з тероризмом; нейтралізація 
негативних чинників в) уточнення кола суб’єктів 
профілактики тероризму та компетентності; г) ви-
значення завдань і порядку проведення моніторин-
гу тероризму; ґ) визначення та порядок проведення 
профілактичних заходів; д) уведення нових термінів 
і понять, які не визначені чинним законодавством 
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у сфері боротьби з тероризмом; ж) залучення гро-
мадськості до боротьби з тероризмом; з) запрова-
дження заходів щодо позиціонування стратегій бо-
ротьби з тероризмом [12, с. 669].

Держава ставить за мету превенцію проявів теро-
ристичного акту, а також зменшення не тільки люд-
ських втрат, а й пошкодження чи знищення майна 
шляхом інформування та практичної підготовки на-
селення, оскільки під час терористичного акту руй-
нуються споруди та комунікації.

Засаду пріоритету превентивних заходів закрі-
плено статтею 3 Закону України «Про боротьбу з те-
роризмом», в преамбулі якого зазначено, що цей За-
кон має на меті захист особи, держави і суспільства 
від тероризму, виявлення та усунення причин і умов, 
які його породжують, визначає правові та організа-
ційні основи боротьби з цим небезпечним явищем, 
повноваження і обов’язки органів виконавчої влади, 
об’єднань громадян і організацій, посадових осіб 
та окремих громадян у цій сфері, порядок коорди-
нації діяльності, гарантії правового і соціального за-
хисту громадян у зв’язку з участю у боротьбі з теро-
ризмом [11].

Професор С. Телешун серед причин можливого 
виникнення тероризму в Україні визначав політич-
ну нестабільність; існування конфліктів у релігій-
ному середовищі; міжкланові конфлікти; міжетніч-
ні та міжконфесійні конфлікти в окремих регіонах 
України, спрямовані на дискримінацію окремих ет-
нічних груп, відстоювання прав етнічних меншин 
із боку радикальних представників і латентне втру-
чання в ці конфлікти третіх країн, а також спробу 
змінити території компактного проживання деяких 
етнічних груп; незахищеність інформаційного про-
стору України тощо [9, с. 167–169].

Саме низький рівень правової та політичної 
культур, дискримінаційні впливи на мовне питання, 
втручання у медіа-інформаційну сферу України мо-
гли створити підґрунтя для виникнення терористич-
ної загрози в Україні.

На нашу думку, система державного управління 
має усвідомлювати, що не тільки антитерористична 
діяльність спеціальних суб’єктів боротьби з теро-
ризмом є рушійною силою, складником державної 
політики у цій сфері, яка мусить мати всеосяжний 
характер і комплексно вирішуватись на принципах 
системної протидії. Вона має передбачати не лише 
низку організаційно-адміністративних та спеціаль-
них заходів, а й превентивну, профілактичну діяль-
ність, що потребує урегулювання широкого спектру 
проблем (від знищення бідності та забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина до виховання 
політичної та правової культури населення).

Також ми цілком погоджуємося з твердженням 
А. Долгової, що тероризм – це не тільки правова, а 
й політична проблема, в основі якої лежать досі не 
вирішені питання економічного, національного, со-
ціального та іншого характеру [4, с. 117].

При цьому необхідно проаналізувати ймовірність 
настання терористичної загрози шляхом попередньо-
го вивчення причин та передумов, які їх спонукають. 

Під час оцінки ризиків, пов’язаних із загрозами при-
родного, техногенного та соціально-політичного (зо-
крема терористичного) характеру виявляється, що 
найбільш складним завданням є оцінка саме теро-
ристичних ризиків, що зумовлено самою природою 
інформації та даних, які використовуються при цьо-
му. У сучасних умовах, що характеризуються тен-
денцією до наростання загроз тероризму на тлі гло-
бальних кризових процесів у фінансово-економічній 
сфері, актуальність проблеми оцінки терористичних 
ризиків для критичної інфраструктури загострила-
ся ще більше, адже без оцінки ризиків не можливе 
ефективне зниження [10, с. 135].

У зв’язку з актуальністю проблеми викликів і по-
тенційних загроз, спричинених міжнародним теро-
ризмом, що викликано терористичною діяльністю 
злочинних угруповань на тимчасово непідконтроль-
ній території та прилеглих до неї областях України, 
постає питання про впровадження практичних реко-
мендацій про правила поведінки під час загрози те-
рористичного акту для цивільного населення.

На рівні підзаконних нормативно-правових захо-
дів упроваджується державна політика із запобіган-
ня та протидії тероризму. Такі заходи впроваджені 
в Листі МОН України від 25.07.2014 №1/9-372 «Про 
проведення заходів щодо протидії тероризму», «Ме-
тодичних рекомендаціях щодо дій населення в разі 
отримання інформації про загрозу вчинення терорис-
тичного акту або виявлення підозрілих предметів, 
що можуть бути використані для вчинення та в умо-
вах терористичного акту», затверджених наказом 
МНС України від 02.02.2012 № 222, «Методичних 
рекомендаціях щодо формування негативного став-
лення суспільства до будь-яких форм і проявів теро-
ризму та екстремізму» МОН №1/9-609 від 11 серпня 
2011 року, Наказі МНС від 18.12.2009 № 860 «Реко-
мендації щодо дій населення у разі загрози та виник-
нення вибуху, зокрема тих, що виникли внаслідок 
терористичної діяльності» та інших.

Зважаючи на вищевикладене, можна виявити та-
кий алгоритм превентивних заходів під час загрози 
можливого терористичного акту для мінімізації його 
наслідків:

– не можна торкатись безхазяйних пакетів, сумок 
чи коробок під час перебування в людяному місці чи 
міському транспорті. Про таку знахідку необхідно 
негайно повідомити співробітника поліції:

– слід уникати проявів незадоволення у присут-
ності терористів (різкі рухи, крики, стогін);

– під час застосування терористами зброї необ-
хідно розміститися подалі від вікон, скляних дверей, 
проходів, сходів та лягти на живіт, при цьому захи-
щати голову руками;

– за умов виявлення поранення, щоб зменшити 
крововтрату слід як можна менше рухатись;

– під час вибуху необхідно спробувати ліквіду-
вати пожежу та надати першу допомогу постражда-
лим, при цьому не розповсюджуючи паніки.

– треба уважно роздивитися характерні риси під-
озрілих людей і повідомити про них співробітникам 
поліції.



186

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 

Із метою уникнення жертв та втрат цінного майна 
на випадок терористичного акту родина має розро-
бити план евакуації та поведінки. Необхідно довести 
його до кожного члена сім’ї. Кожен член родини має 
брати участь у формуванні такого плану, щоб обго-
ворити усі можливі варіанти та бути обізнаним про 
напрямок дій.

Першим завданням кожного члена сім’ї є вивчення 
номерів телефонів та адрес проживання своїх близь-
ких родичів (тітки, дядька, діда, баби та ін.). Дітям 
також необхідно знати дорогу до їх місця проживан-
ня. Документи, гроші та найнеобхідніші речі мають 
знаходитись у доступному та відомому всім членам 
родини місці. У Сполучених Штатах Америки на ви-
падок буревію, землетрусу чи іншого стихійного лиха 
у кожної сім’ї при виході з помешкання знаходиться 
коробка з речами першої необхідності. При раптовій 
загрозі життю чи здоров’ю родина покидає оселю 
з усіма необхідними речами та документами, не ви-
трачаючи часу на пошук. Зважаючи на напружену си-
туацію, яка склалася у східному регіоні країни, такий 
закордонній досвід може стати в нагоді.

Висновки. Підсумовуючи викладене, хочемо 
наголосити, що основними теророгенними загроза-

ми є терористичні акти, спрямовані на захоплення 
та порушення функціональності об’єктів органів 
державної влади, державних та громадських фігур, 
політичних партій і громадських організацій, потуж-
них економічних об’єктів, вчинені в громадських 
місцях із будь-якою кількістю людей та на об’єктах 
транспортного зв’язку всіх видів. До цього переліку 
також входять диверсійно-терористичні акти на по-
тенційно небезпечні об’єкти, пошкодження чи зни-
щення життєзабезпечувальних об’єктів та об’єктів 
інфраструктури, порушення роботи державної сис-
теми управління, систем управління залізничним 
та повітряним транспортом, ліній електропоста-
чання, засобів зв’язку, комп’ютерних мереж, хіміч-
на і радіоактивна атака у місцях із масовим скуп-
ченням людей, зараження систем водопостачання, 
продуктів харчування та штучне розповсюдження 
збудників інфекційних хвороб. Складність право-
вого регулювання боротьби з названими загрозою 
полягає у тому, що сучасний тероризм має велику 
різноманітність мотивів та засобів впливу. Тому 
розширюється перелік загроз терористичного ха-
рактеру, які потребують фундаментального вивчен-
ня та системного аналізу. 
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У статті автором досліджено кримінальну відповідальність за порушення авторських та суміжних прав. У статті проаналі-
зовано кримінальну протиправність цих злочинних діянь, які тісно пов’язані із суспільною небезпечністю та є суб’єктивним 
проявом реальної небезпечності діяння для суспільних відносин, що склалися у сфері інтелектуальної власності та її зако-
нодавчого оцінювання. Також досліджено окремі кримінологічні аспекти криміналізації зазначених злочинів. Специфічною 
рисою об’єктів прав інтелектуальної власності є те, що вони не мають матеріальної форми (на відміну від речей як об’єктів 
права власності). Економічна цінність об’єктів прав інтелектуальної власності не залежить від матеріального носія, на якому 
вони розташовані. Матеріальний носій є способом передання ідей, думок, висновків автора об’єкта іншим особам.
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В статье автором исследовано уголовную ответственность за нарушение авторских и смежных прав. В статье проанали-
зирована уголовная противоправность данных преступных деяний, которые тесно связаны с общественной опасностью и яв-
ляются субъективным проявлением реальной опасности деяния для общественных отношений, сложившихся в сфере интел-
лектуальной собственности и ее законодательного оценивания. Также исследованы отдельные криминологические аспекты 
криминализации указанных преступлений. Специфической чертой объектов прав интеллектуальной собственности является 
то, что они не имеют материальной формы (в отличие от вещей как объектов права собственности). Экономическая цен-
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In the article the author investigates criminal responsibility for violation of copyright and related rights. The article analyzes the 
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Стаття 54 Конституції України гарантує грома-
дянам свободу літературної, художньої, наукової 
і технічної творчості, захист інтелектуальної влас-
ності, авторських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 
інтелектуальної діяльності. Основний закон України 
не випадково виділяє серед прав і законних інтересів 
у сфері інтелектуальної діяльності майнові та не-
майнові. Адже в процесі літературної і художньої, 
наукової і технічної творчості виникають якісно нові 
знання, об’єкти матеріального та духовного світу, 
що мають свою вартість. Тому недарма Цивільний 
кодекс України у ст. 177 визначає результати інтелек-
туальної, творчої діяльності, інформацію як об’єкти 
цивільних прав. Соціальна сутність правового інсти-
туту інтелектуальної власності полягає в тому, що 
норми цього інституту здійснюють охоронну функ-
цію як щодо майнових, так і щодо немайнових прав, 
які виникають у авторів літературних і художніх тво-
рів, виконавців, винахідників тощо. Отже, з одного 
боку, інститут інтелектуальної власності присвячено 
охороні прав на об’єкти літературної, наукової, ху-
дожньої та технічної творчості, з іншого – регулю-

ванню правового статусу таких об’єктів у суспільно-
му виробництві. Специфічною рисою об’єктів прав 
інтелектуальної власності є те, що вони не мають 
матеріальної форми (на відміну від речей як об’єктів 
права власності). Економічна цінність об’єктів прав 
інтелектуальної власності не залежить від матері-
ального носія, на якому вони розташовані. Мате-
ріальний носій є способом передання ідей, думок, 
висновків автора об’єкта іншим особам. Зазначений 
статус об’єктів прав інтелектуальної власності ро-
бить їх дуже вразливими для недобросовісного, без 
згоди власника прав на об’єкти, копіювання, тира-
жування і розповсюдження. Ці дії є порушенням пе-
редбачених законом прав інтелектуальної власнос-
ті. Так, особу, винну в такому порушенні, має бути 
притягнено до відповідальності. Чинне українське 
законодавство передбачає такі види відповідаль-
ності за порушення прав інтелектуальної власності: 
цивільну, адміністративну та кримінальну. Водночас 
слід зазначити, що кримінальна відповідальність за 
порушення прав інтелектуальної власності є найсу-
ворішим, хоч ефективним заходом для гарантування 
законності в цій сфері. Для України, в якій поняття 
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«правовий інститут інтелектуальної власності» є по-
рівняно новим явищем, ситуація є ще більш небез-
печною, адже населення нашої країни зараз має не-
достатній рівень правової культури, що виявляється 
і в рівні поваги до чужої власності [1].

Слід зазначити, що С.М. Клейменова дослі-
джувала авторські правовідносини як форму реа-
лізації правомочностей суб’єктів авторського пра-
ва. Дослідниця визначила суть авторського права 
в об’єктивному та суб’єктивному значеннях. Вияв-
лено причини неможливості застосування правової 
категорії «інтелектуальна власність» до авторських 
прав і обґрунтовано доцільність використання ка-
тегорії «виключні права» [2]. Із позиції економіки 
різноманітні аспекти інтелектуальної власності роз-
глядає Т.В. Павленко, визначивши зміст поняття 
«економічний механізм управління інтелектуальною 
власністю підприємства» й уточнивши визначен-
ня категорії «інтелектуальна власність» як системи 
економікоправових відносин власності щодо резуль-
татів творчої діяльності працівників [3]. А.В. Єре-
менко розглянув інтелектуальну власність у гло-
бальній торговій системі. Автор висвітлив процеси 
інтернаціоналізації прав інтелектуальної власності, 
етапи створення сучасної міжнародної системи ре-
гулювання, пов’язаних із торгівлею прав інтелек-
туальної власності. Розкрито роль інтелектуальної 
власності у формуванні мікро- та макрорівневих 
конкурентних переваг суб’єктів міжнародної еко-
номічної діяльності [4]. Ще один дослідник про-
блем інтелектуальної власності М.Ю. Потоцький 
провів загальнотеоретичне дослідження правового 
регулювання інтелектуальної власності в Украї-
ні та навів пропозиції з урахуванням особливостей 
національної законотворчої діяльності в цій сфері 
щодо вдосконалення таких концептуальних дефіні-
цій основних і суміжних правових понять і катего-
рій: «інтелектуальна власність», «загальносоціальне 
право інтелектуальної власності», «суб’єктивне пра-
во інтелектуальної власності», «зміст суб’єктивного 
права інтелектуальної власності», «здійснення 
суб’єктивного права інтелектуальної власності», 
«межі здійснення суб’єктивного права інтелектуаль-
ної власності», «використання прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності», «використання об’єктів 
права інтелектуальної власності», «розпорядження 
майновими правами інтелектуальної власності» [5]. 
У контексті дослідження треба також звернути увагу 
на роботу Г.В. Довгань, у якій автор комплексно роз-
глянув історію права інтелектуальної власності та за-
конодавства про інтелектуальну власність в Україні. 
На підставі результатів проведеного дослідження 
обґрунтовано висновок про історичну зумовленість 
становлення цього права в Україні та наступність 
його розвитку [6]. Необхідно визнати, що проблема 
відповідальності за злочини, які посягають на інте-
лектуальну власність, належить до малорозроблених 
у теорії кримінального права. На монографічному 
рівні досліджували переважно цивільно-правові 
й адміністративні аспекти вказаної проблеми. Пи-
тання ж кримінальної відповідальності за злочини, 

що посягають на інтелектуальну власність, розгля-
далися в найзагальнішому вигляді в окремих пара-
графах монографій, у науковій періодиці, комента-
рях до кримінального закону, навчальних посібниках 
тощо. Натомість на особливу увагу в контексті на-
шого дослідження заслуговують дисертаційні дослі-
дження у сфері кримінального права, що стосуються 
інтелектуальної власності. Із-поміж комплексних 
наукових досліджень, що стосуються проблематики 
охорони інтелектуальної власності, треба звернути 
увагу на дисертацію А.С. Нерсесян, у якій автор роз-
глянув питання кримінально-правової охорони прав 
інтелектуальної власності в контексті основних со-
ціальних та правових чинників, які впливають на 
стан кримінально-правової охорони цих прав. Автор 
зосередив увагу на процесах становлення та роз-
витку законодавства, завдяки якому здійснювалась 
кримінально-правова охорона прав інтелектуальної 
власності у Російській імперії, СРСР та незалежній 
Україні, а також розглянув норми Угоди про торго-
вельні аспекти цих прав, які є базовими для осно-
вних вимог до кримінально-правової охорони прав 
інтелектуальної власності. На підставі результатів 
дослідження різноманітних концепцій щодо загаль-
ного об’єкта злочину дисертант навів визначення ро-
дового об’єкта злочинів проти прав інтелектуальної 
власності, а також безпосереднього об’єкта кожного 
з цих злочинів [7]. Ще один науковець П.С. Берзін 
розглянув проблеми кримінально-правового аналізу 
незаконного використання засобів індивідуалізації 
учасників господарського обороту, товарів і послуг 
та розкрив зміст ознак складів цього злочину. На під-
ставі аналізу об’єктів права інтелектуальної власнос-
ті, зазначених у Цивільному та Господарському ко-
дексах України, автор визначив об’єкт цього злочину, 
його місце в системі злочинів, що посягають на пра-
во інтелектуальної власності. У кримінально-право-
вому аспекті П.С. Берзін визначив зміст понять «не-
законне використання», «знак для товарів і послуг», 
«торговельна марка», «фірмове найменування», 
«комерційне найменування», «кваліфіковане зазна-
чення походження товару», Lviv Polytechnic National 
University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 
287 «злочини, що посягають на право інтелектуаль-
ної власності», «матеріальна шкода». Доволі цікавим 
видається його дослідження змісту термінологічного 
звороту «службовою особою з використанням служ-
бового становища щодо підлеглої особи» [8]. На осо-
бливу увагу заслуговує праця В.Б. Харченка, в якій 
учений дослідив перспективи розвитку та гармоні-
зації з європейським законодавством кримінально-
правової охорони прав на об’єкти інтелектуальної 
власності в Україні. Дослідник також звертає увагу 
на соціальну зумовленість криміналізації порушень 
прав на об’єкти інтелектуальної власності, пропонує 
й обґрунтовує авторське розуміння системи таких 
злочинів, висвітлює історичний досвід криміналь-
но-правової охорони зазначених прав. Зважаючи на 
бланкетний характер диспозицій відповідних норм 
КК України, В.Б. Харченко розглядає найбільш дис-
кусійні питання врахування положень цивільного 
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законодавства України. На основі узагальнення на-
укової літератури проведених анкетувань та аналі-
зу судової практики вчений досліджує криміноген-
ні детермінанти злочинів у сфері інтелектуальної 
власності, а також визначені правові та неправові 
засоби протидії вказаним посяганням. Заслуговує 
на особливу увагу і підтримку висновок науковця, 
зроблений з урахуванням положень і тенденцій роз-
витку інституту прав інтелектуальної власності, від-
повідного зарубіжного досвіду щодо впорядкування 
системи та змісту відповідних кримінально-право-
вих норм, зокрема створення самостійного розділу 
Особливої частини КК України «Злочини у сфері ін-
телектуальної власності» [9]. Цікавим і змістовним 
є дослідження В.Д. Гулкевича, у дисертації якого 
досліджено питання кримінально-правової охорони 
авторського права та суміжних прав [9]. У цій дисер-
тації автор дослідив проблемні аспекти криміналь-
но-правової охорони авторського права і суміжних 
прав. Проаналізовано зміст кримінально-правових 
понять, які використані у чинній редакції ст. 176 КК 
України. Учений довів, що чинна редакція ст. 176 КК 
України передбачає кримінальну відповідальність за 
порушення тільки майнових прав автора, виконав-
ця, виробника фонограми, відеограми, організації 
мовлення, якими заподіяно вказаним особам ма-
теріальну шкоду в значному, великому або особли-
во великому розмірах, а також обґрунтовує, що під 
матеріальною шкодою потрібно розуміти вартість 
порушеного майнового права суб’єкта авторського 
права та суміжних прав [10]. 

Проблеми охорони інтелектуальної власності сьо-
годні вийшли у світ на перший план і стали вже не 
просто юридичними або комерційними питаннями. 
Зважаючи на всеосяжну інтелектуалізацію сучасної 
світової економіки, вони дедалі більше стають по-
літичною проблемою, пов’язаною з економічною 
безпекою та вимагають стратегічних підходів до ви-
рішення.

За даними ФБР, останнім часом у США, Захід-
ній Європі, Австралії, Японії та в країнах СНД спо-
стерігається зростання рівня злочинних актів щодо 
інформаційних систем, що є погрозою як окремим 
організаціям та установам, так й економіці кожної 
країни та суспільства в цілому.

Нові інформаційні технології все ширше впрова-
джуються в практику правоохоронних органів. Так, 
в органах внутрішніх справ України функціонує 
значна кількість автоматизованих систем оператив-
но-розшукового і профілактичного призначення, де 
обробляються величезні масиви інформації, зокрема 
таємної чи призначеної для службового користу-
вання. Тому проблема захисту інформації, що збе-
рігається та обробляється в комп´ютерних системах 
ОВС від несанкціонованого доступу, її підробки, 
проникнення комп´ютерних вірусів і т. ін., сьогодні 
є особливо актуальною.

Крім того, сьогодні глобальні інформаційні мере-
жі, зокрема «INTERNET», стрімко криміналізують-
ся. Вони не тільки стають своєрідним довідником 
злочинців, але й нерідко слугують оригінальним 

місцем «сходок» злочинців. Тому проблема бороть-
би зі злочинністю у сфері використання нових ін-
формаційних технологій сьогодні набуває особливої 
гостроти та актуальності.

Проблема захисту інформації в комп’ютерних 
системах набула актуальності в нашій країні та за 
кордоном близько 30 років тому. Останнім часом 
у світі спостерігається швидке зростання злочин-
ності у сфері використання комп’ютерної техніки. 
Такий вид злочинних проявів отримав у літературі 
назву «комп’ютерні злочини».

Найчастіше метою такого виду злочинів є виго-
да. Останнім часом ці злочини вчиняються також 
за політичними мотивами (шпіонаж, тероризм), 
через дослідницький інтерес (студенти, професіо-
нали-програмісти), хуліганські мотиви та з метою 
помсти.

Особи, які вчиняють злочини в галузі 
комп’ютерних технологій, можуть бути поділені на 
п’ять категорій.

Перша категорія осіб – це порушники правил ко-
ристування ЕОМ. До них належить несанкціоноване 
використання комп’ютерів, розповсюдження вірусів 
і т. д.

Наступна категорія осіб – це так звані «хакери» 
(одержимі програмісти). Це найбільш технічно під-
готовлені особи, які, вчиняючи злочини, часто не пе-
реслідують при цьому прямих матеріальних вигод. 
Для них має значення самоствердження, помста за 
образу, бажання пожартувати і т. д.

Близькою до розглянутої вище групи є ще одна, 
що вміщує осіб, які страждають від нового виду 
психічних захворювань – інформаційних хвороб 
(комп’ютерних фобій). Слід зазначити, що за наяв-
ності таких фактів у процесі розкриття та розсліду-
вання злочину призначається судово-психіатрична 
експертиза на предмет установлення осудності зло-
чинця в момент скоєння ним злочинних дій. Злочин-
ні дії цієї групи осіб пов’язані з фізичним знищенням 
або пошкодженням засобів комп’ютерної техніки 
без наявності злочинного умислу з частковою чи по-
вною втратою контролю над своїми діями.

На більш високому соціальному щаблі знаходять-
ся так звані «респектабельні» злочинці: бухгалте-
ри, скарбники, адвокати, віце-президенти компаній 
і т. д. Для них властивим є незаконне використання 
комп’ютера з метою моделювання передбачених зло-
чинів, комп’ютерний шантаж конкурентів, фальси-
фікація та містифікація інформації і т. д. Мета таких 
злочинних дій – отримання матеріальної вигоди чи 
покриття інших злочинних дій,

Вища категорія – це особи, які займаються 
комп’ютерним шпигунством. Це підготовлені спеці-
алісти-професіонали, ціллю яких є отримання важ-
ливих стратегічних даних про супротивника в еконо-
мічній, політичній, технічній та інших галузях.

Потерпілою стороною від злочинів цього виду, як 
правило, є юридична особа. Це пояснюється тим, що 
процес комп’ютеризації широко охоплює юридич-
них осіб (різноманітні організації, установи), а та-
кож (меншою мірою) фізичних.
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Виділяють три основні групи потерпілих від та-
ких злочинів:

1) власники комп’ютерної системи (складають 
близько 79% від усіх потерпілих);

2) клієнти, які користуються послугами (13%);
3) інші особи (8%).
Слід зазначити, що потерпіла сторона першої 

групи, як правило, неохоче повідомляє (якщо ро-
бить це взагалі) в правоохоронні органи про факт 
учинення злочину. Це є одним із головних факторів, 
яким можна пояснити високий рівень латентності 
цих злочинів.

Практика свідчить, що зареєстровані комп’ютерні 
злочини виявляються так:

1) у результаті регулярних перевірок доступу до 
даних службами інформаційної безпеки (31%);

2) за допомогою агентурної роботи, а також під 
час проведення оперативних заходів із перевірки 
заяв громадян (28%);

3) випадково (19%);
4) під час проведення бухгалтерських ревізій (13%);
5) під час розслідування інших видів злочинів 

(10%).
Стосовно злочинів, що вчиняються в галузі 

комп´ютерних технологій, найбільший інтерес ви-
являють сліди, що вказують на те, яким чином зло-
чинець потрапив та зник із місця події, подолав 
перешкоди, використав своє службове становище, 
виконав поставлену злочинну мету, які знання, нави-
чки та фізичні зусилля використав, спробував при-
ховати сліди своїх дій. Суттєвими є також сліди, що 
свідчать про характер зв’язку злочинця з предметом 
злочинного посягання тощо.

У багатьох країнах щодо комп’ютерних програм 
застосовуються закони щодо захисту авторських 
прав (у деяких країнах – закон щодо захисту інте-
лектуальної власності), Однак, ураховуючи реальне 
положення у сфері комп’ютерної злочинності, коли 
основою бізнесу є програмне забезпечення, крадіж-
ки комп’ютерних програм досягають міжнародних 
пропорцій, особливу значимість набувають розроб-
ки нового законодавства на базі закону про захист 
авторських прав як на національному, так і на між-
народному рівнях.

Так, у Великобританії діє Закон про зловживання 
комп’ютерною технікою від 1990 року, в Австралії – 
Закон про комп’ютери Національного законодав-
ства, у Німеччині – ст. 202 а Кримінального кодексу, 
у Польщі – ст. 270 Кримінального кодексу і т. д.

Слід зазначити, що, наприклад, у США вже 
є більше ніж 300 законодавчих актів, що регулюють 
захист комп’ютерної інформації [11].

Слід також указати на суспільне значення влас-
ності як об’єкта кримінально-правової охорони, 
що відбивається в ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу 
України 2001 р., де вказано найважливіші соціальні 
цінності, правове забезпечення охорони яких стано-
вить завдання, яке виконує цей Кодекс. Серед таких 
цінностей на другому місці після прав і свобод лю-
дини та громадянина законодавець указує власність. 
Це підкреслює державне ставлення до неї як важли-
вого для людини, суспільства й держави соціально-
го, економічного і правового блага. Крім того, з тек-
сту зазначеного положення випливає, що власність 
є складником загального об’єкта кримінально-пра-
вової охорони [12].
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Different methodological approaches, weakness and virtuality of state governing has of great impact of modern criminal policy 
in East European Territories. Analyzing modern ECHR and ECJ practice, one could consider that Crime, Criminal responsibility, 
and Punishment in Eastern territories will be reflected from the limits of internationally recognized substantive forms of conduct that 
necessary to criminalize, margins of criminal responsibility and the nature of punishment in comparison with preventive detention, 
security measures and criminal restitution, while conceptualizing unified approach of judicial practice on international level  for future 
realization in  native doctrine and legislation.
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Різні методологічні підходи, слабкість і віртуальність державного управління мають великий вплив сучасної кримінальної 
політики на Східноєвропейських територіях. Аналізуючи сучасну практику Європейського суду справедливості та Європей-
ського суду з прав людини, можна вважати, що злочинність, кримінальна відповідальність та покарання на східних територіях 
повинні бути відображеними, зважаючи на обмеження міжнародно визнаних форм поведінки, які необхідні для криміналіза-
ції, характеристик кримінальної відповідальності та визначення покарань у порівнянні із запобіжними ув’язненнями, захода-
ми безпеки та кримінальною реституцією, а також концептуалізації єдиного підходу судової практики на міжнародному рівні 
для майбутньої реалізації у вітчизняній доктрині та законодавстві.

Ключові слова: практика ЄСПЛ, кримінальна політика, суверенітет, злочинність, покарання, зловживання владою.

Различные методологические подходы, слабость и виртуальность государственного управления оказывают большое вли-
яние на современную уголовную политику в восточноевропейских территориях. Анализируя современную практику ЕСПЧ и 
Европейского суда справедливости, можно считать, что преступность, уголовная ответственность и наказание на восточных 
территориях будут отражены в рамках международно-признанных основных форм поведения, необходимых для криминали-
зации, границ уголовной ответственности и характера наказания в сравнении с превентивным задержанием, мерами безопас-
ности и уголовной реституцией, при концептуализации единого подхода судебной практики на международном уровне для 
будущей реализации в отечественной доктрине и законодательстве.

Ключевые слова: практика ЕСПЧ, уголовная политика, суверенитет, преступность, наказание, злоупотребление влас-
тью.

Criminal Law is a tool to protect Sovereignty and Se-
curity and is considered as major instrument to defend 
Human rights and ensure Harmony between State 
and Citizens [1]. But time changes and State’s Sover-
eignty is frequently secured by disciplinary measures 
that due to rational purposes are not included at criminal 
legal relations being naturally the part of them. As time 
goes by, we have to analyze criminal responsibility, of-
fence construction and trends in sentencing while colo-
nizing criminal law at National level. 

Colonizing Criminal Law means certain attack on its 
purity and clear subject as law of Crime and Punishment. 
A time when Criminal Law was associated with “Ultima 
ratio Regis” unfortunately has passed away. One consid-
ering emerging issues in modern criminal justice, has to 
analyze zemiotic and narrative tendencies in legal policy 
associated with diversification of the sense of Criminal 
to administrative and disciplinary practices. This wide-
spread characteristic of state’s punitive power. It means 
that usage of new methodological approach (triangle or 
holistic) formats legality depending on diverse narra-
tives of law enforcement and judiciary [2]. 

At Z.A. and others v. Russia [3] the ECHR case con-
cerns complaints brought by 4 individuals from Iraq, 
the Palestinian territories, Somalia and Syria who were 
travelling via Moscow’s Sheremetyevo Airport and were 

denied entry into Russia. They spent between five 
months and nearly 2 years in the airport’s transit zone. 
Thus, use of disciplinary measures without necessary 
human rights guarantees is at any extent is more efficient 
for the state abuses of power than criminal proceedings.

The role of Individual changes too. Network and so-
cial clusters and platforms formulate new narratives that 
differ by state, national and common paradigms. These 
paradigms (Safety, Security and Independence) contra-
dict each other on above mentioned levels, generating 
different understanding of what is the right to happiness 
and the right to be punished. The Law in action needs pro-
tective usage of new approaches from modern economy, 
psychiatry, neuroscience, sociology, political science. 

But there are some gaps on the path to way of format-
ting Effective Criminal Policy against of “Mad Printer” 
one while legislators tend to use laws on crime and pun-
ishment as frequent instrument to fulfill fake political 
needs or social interests [4]. The urge to make something 
criminally liable gives politician or party to show them 
as a strongmen fighting for people’s needs. As usual that 
is a bogus political trick, because is made for popularity 
and rating, nor for certain real protection and safety. In this 
way Eastern European Countries due to Slavic ideology 
and post-communist background are formatting specific 
family in European Criminal policy Synergy process.
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First, only the countries of the Eastern European ter-
ritories establish criminal responsibility in a single nor-
mative act - the Criminal Code. The practice of most Eu-
ropean countries, based on the widespread interpretation 
of the crime in accordance with the established Engel 
rules (ECHR Case of Engel and others v. The Nether-
lands), sets out a diversified approach to sources of crim-
inal law regulation [5, 6].

Secondly, the ECHR speaks of the definition 
of the Convention on Human Rights as a “constitution-
al instrument of the European public order” in the field 
of human rights. (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ti-
caret Anonim Şirketi v. Ireland, § 156 [7]). The same 
can be said about the approach to punishment. The court 
found in case of S., V. and A. v. Denmark [8] that any 
flexibility of law enforcers and lawmakers in the appli-
cation of the deprivation of human rights and freedoms 
should be limited to certain guarantees provided for in 
paragraph 5 of Article 5 including the deprivation of lib-
erty, and the requirement that the offense must be specif-
ic and specifically defined, and the authorities indicate 
that the potential offender may be restricted in rights, if 
this does not damage the fair procedure for his detention 
and he will be entitled to a refund.

From our point of view, the regulatory function 
of Сriminal Law is not only to secure of criminal 
law protection objects by the normative-determined 
measures of state coercion, but also the achievement 
of harmony in relations between the state and citizens, 
where the responsibility of the offender corresponds to 
the state's duty to seek, fair punishment and rehabili-
tation of the offender; compensation and restitution to 
a victim of a criminal offense; achieving social peace 
and harmony at the national, local and individual levels.

This fully corresponds to the interpretation of legali-
ty principle in implementation of the provisions of Arti-
cle 7 of the Convention, whereby the court must verify 
whether the act of state coercion is punishable and that 
the penalty imposed does not exceed the limits imposed 
(ECHR Coëme and Others v. Belgium, § 145; Del Río 
Prada v Spain, § 80 – [9; 10]).

We know that sometimes levels of punishment or 
other coercive measures exceed stated limits. For exam-
ple, in Ukrainian legislation applying more severe pun-
ishment under current criminal legislation is possible:

 with the departure of the sanction in cases provid-
ed in Part 2 of Article 53 of Ukrainian Criminal Code 
[11]. For the commission of a crime for which basic pun-
ishment is imposed in the form of a fine of more than 
three thousand tax-free minimum incomes, the amount 
of the fine imposed by the court may not be less than 
the amount of property damage inflicted by the crime 
or received as a result of a crime of income, regardless 
of the limit amount a fine stipulated by the sanction 
of the article (a sanction of part of the article) of a special 
part of this Code.

 with the departure of the sanction in cases of impris-
onment established for a term of more than fifteen years, 
in accordance with Part 2 of Article 53 of the Criminal 
Code, and the provisions for the imposition of punish-
ment on the totality of sentences. In drawing up sentenc-

es in the form of deprivation of liberty, in accordance 
with the rules of Part 2, Clause 71 of the Criminal Code, 
the total period of sentences finally imposed on the to-
tality of sentences should not exceed fifteen years, and if 
at least one of the crimes is particularly grave, the to-
tal the term of imprisonment may be more than fifteen 
years, but shall not exceed twenty-five years.

 in theory, there is a possibility to determine 
a longer sentence if the President is to be deprived 
of liberty by deprivation of liberty for a certain period 
of time in the form of pardon. According to the provi-
sions of Part 2 of Art. 87 KK, the act of President’s par-
don may be replaced by person sentenced by the court 
in the form of life imprisonment for a term of at least 
twenty-five years. In addition, this act is not an act 
of justice. And the possibility of substituting a punish-
ment by an act of an administrative authority for a pe-
riod of not less than 25 years does not correspond to 
the generally accepted principle of legality. By the way, 
the draft Law of Ukraine dated 03.03.2015 N 2292 “On 
Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine re-
garding the Replacement of Life Longer Imprisonment 
by Milder Penalties” provided for the possibility of lim-
iting the president's discretionary powers, was vetoed 
October 3, 2018. We consider it expedient to consider 
in the future the determination of a two-stage solution to 
this issue: pardoning the person by the president and re-
placing the sentence with the pardoned person solely by 
the court.

 discriminatory practice. Unfortunately, there are 
specific examples that need immediate removal. Thus, 
violation of the above-mentioned provisions of the prac-
tice of the ECHR was implemented by the Law of Ukraine 
“On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine 
on Improving the System of Guaranteeing Individuals’ 
Deposits and Removing Insolvent Banks from the Mar-
ket”, dated July 16, 2015, No. 629-VIII. According to 
the latter, the sanction of Article 220-2 and part 1 of Ar-
ticle 365-2 introduced additional punishment in the form 
of deprivation of the right to occupy certain positions 
or engage in certain activities for a term up to ten years 
[12]. Given the fact that according to Art. 55 of Crimi-
nal Code deprivation of the right to occupy certain posi-
tions or engage in certain activities may be imposed as 
the main punishment for a term of only two to five years 
or as an additional punishment for a term of one to three 
years, the stated “novel” is an obvious case of neglect 
of the principle of legality and should be eliminated 
from the existing criminal legislation.

Next existing question is concerned the problem 
of what criminal police makers should do when the State 
or its part became Virtual due to separation of uncon-
trolled territory, rebellion or national-liberation move-
ment? How criminal policy in Virtual state will affect 
people’s rights and duties when there is no border or 
other elements of State Sovereignty, but administrative 
oppression exists?

People’s safety needs to be protected on European 
Continent. But social control schemes from the field 
of Virtual State differ on International and National lev-
el, perpetrator, victim and civil society attitudes. 
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Feeling safe, secure and independent means to be 
happy. The status of Happiness reflects the mainstream 
at modern sustainable World. Developed countries 
and virtual territories differ each other regarding to Hap-
piness status. 

The concept of Virtual State is based at State’s Sover-
eignty erosion in favor of Nation’s and People’s security 
attitudes. Nation or People’s development rise against 
different threats and criminogenic factors through their 
own legally mentioned obligations, rights and freedoms 
[1]. It is significant that the latest decisions of Taricco 
II, ECJ 2017 [13], Tsezar and others v. Ukraine, ECHR 
2018 [14] demonstrate a shift in focus on the priority 
of the values of collective actors over individual rights 
(European and State Values). Naturally these rulings are 
only bricks at informational wall. 

But National and Peoples' Sovereignties are con-
structed on their own Cultural and Religious platforms 
that differs from the State one [1]. 

In addition, the role of Protective State chang-
es at multipolar, post-truth informational society. It is 
the fact that the diversification of Criminal law enforce-
ment understanding at the auspices of civil society cog-
nitive mood, has a chance to be resulted in a situation 
when political union or party (civil society represent-
atives) assumes the right to abuse opponents, forming 
armed groups, with a tolerance of local restrictions on 
the freedom of movement that, as a basis for the right 
to revolt during the rebellion, undermining the idea 
of the legitimacy of power and widespreading corruptive 
practices in the transitive development period. Criminal 
legal form has to be in a dissonance with developing 
public and social relations and processes. 

Sometimes the effect of Informational society 
and Networks triggers Social Anomy and Protest against 
State Sovereignty as narcissistic energy Boom. Principle 
of Legality at Metamodern Society validates depend-
ing more on General Values of Happy Nation, Happy 
and Prosperous Social Group nor Happy State, aggres-
sively contradicting to Enemies image and Rule of Law's 
State Concept. 

Due to this backdrop, abuses of power and the abuses 
of law are forming specific compensational mechanisms. 

The Right to be law obedient supplements the Right 
to be deviant. 

The question is what we have to do to harmonize 
Crime and Punishment, Justice and Prevention notions 

not on the level of National or People's narratives but on 
the level of legal Dynamics and Ideology. Does the State 
have to make a plain Criminal Legislation version, or we 
have to find proper ways to correct National and Peo-
ples’ Laws approximating State’s Justice to people’s 
needs. New actors need a new place at Public law bal-
ances and distribution of powers’ background.

Does the Virtual State have to make a plain Crimi-
nal Legislation version, or we have to find proper ways 
to correct National and Peoples' Narratives, Rights 
and Obligations approximating State's Justice to peo-
ple’s needs. New actors need a new place at Public law 
balances and distribution of powers’ background. To my 
opinion it should run through internationally accept-
ed model like the trade state concept, or through more 
typical local Unrecognized State model. Northern Cy-
prus and Kosovo, Donetsk and Luhansk rebels’ fake 
republics, Transnistria, South Ossetia, Abkhazia, etc., 
symbolize legal, moral and social circumstances that af-
fect Human rights and obligations while fundamentals 
of public law and justice are formulated null and void 
on unrecognized territories. Thousands of applications, 
broken lives… 

Regarding Ukrainian situation, the European Court 
of Human Rights has to decide this December that any 
related individual applications concerning violations or 
abuses of power at Crimea Peninsula or on other terri-
tories that are out of Ukrainian governmental control 
and which are not declared inadmissible or struck out 
at the outset will be communicated to the appropriate 
respondent Government or Governments for observa-
tions in parallel with the inter-State case (Ukraine vs 
Russia). After receiving the Governments’ and appli-
cants’ observations in reply, the Court intends to re-
cord an adjournment for each case, pending a judgment 
in the inter-State case, with a view to having the files 
complete and ready for decision or judgment as soon as 
possible thereafter [15]. 

Thus Crime, Criminal responsibility, and Punishment 
in Eastern territories will be considered from the limits 
of internationally recognized substantive forms of con-
duct that necessary to criminalize, margins of criminal 
responsibility and the nature of punishment in compar-
ison with preventive detention [16], security measures 
and criminal restitution, while conceptualizing unified 
approach of judicial practice on international level for 
future realization in native doctrine and legislation.
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У статті розглядаються питання, що присвячені використанню результатів оперативної діяльності в розслідуванні шпи-
гунства. Автором пропонується розглядати чотири історичні етапи, кожен з яких характеризується певним ступенем норма-
тивного регулювання самої оперативної діяльності контррозвідки, особливостями використання результатів цієї діяльності 
в розслідуванні.

Ключові слова: оперативна діяльність, розслідування, шпигунство, використання результатів оперативної діяльності 
в розслідуванні.

В статье рассматриваются вопросы, посвященные использованию результатов оперативной деятельности в расследовании 
шпионажа. Автором предлагается рассматривать четыре исторических этапа, каждый из которых характеризуется определен-
ной степенью нормативного регулирования самой оперативной деятельности контрразведки, особенностями использования 
результатов этой деятельности в расследовании. 

Ключевые слова: оперативная деятельность, расследование, шпионаж, использование результатов оперативной  
деятельности в расследовании.

The questions sanctified to drawing on the results of operative activity in investigation of espionage are examined in the article.  
It is suggested to examine four historical stages an author, each of that characterized by the certain degree of the normative adjusting 
of operative activity, features of drawing on the results of this activity in investigation.

Key words: operative activity, investigation, espionage, drawing on the results of operative activity is in investigation.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку України в умовах євроінтеграції активно здій-
снюється процес побудови правової держави, від-
бувається переосмислення цінностей та значення 
багатьох правових інститутів і державних механіз-
мів. Сьогодні українська спецслужба відмовляється 
від «тотального» принципу застосування контрроз-
відувального пошуку, в її практику впроваджуєть-
ся диференційований підхід до організації проти-
дії конкретним іноземним спецслужбам. Водночас 
основною задачею держави у сфері забезпечення 
національної безпеки було й залишається своєчас-
не виявлення й належна оцінка захищеності прав 
і свобод людини, громадянина, а також усунення іс-
нуючих та попередження ймовірних джерел загроз 
національним інтересам. У зв’язку з цим вивчення 
історії виникнення й розвитку структур спеціальних 
служб та кримінально-правового забезпечення їх 
діяльності як основних елементів реалізації кримі-
нально-правової політики держави є актуальним.

Питання кримінальної відповідальності за шпи-
гунство й державну зраду, проблеми встановлення 
й доведення вини осіб, причетних до вчинення таких 
злочинів, особливості розслідування й використан-
ня в розслідуванні державних злочинів результатів 
контррозвідувальної діяльності мають багатоліт-
ню історію, як і сама шпигунська діяльність, котра 
зазнала істотних змін від появи перших випадків 
шпигунства до широко розгалуженої шпигунської 
діяльності теперішніх часів. Дослідженням істо-

ричних аспектів протидії спецслужб шпигунству 
і державній зраді займались вітчизняні й зарубіжні 
науковці, зокрема, Є.В. Анісімов, О.Ф. Бантишев, 
І.В. Гора, О.В. Зайцев, С.В. Клименко, В.А. Колесник, 
Ю.В. Колесник. С.С. Кудінов, М.А. Погорецький, 
В.М. Рябчук, М.І. Семеновський, А. Тер-Арутюнян, 
М.І.Умнов, С.Л. Фальченко, В.Р. Філіпенко, О.І. Фі-
люшкін, Р.Л. Чорний, О.В. Швидкова, М.Є. Шумило, 
О.Н. Ярмиш та інші науковці й практики. Ці автори 
зробили вагомий внесок у історію досудового роз-
слідування шпигунства та державної зради, створи-
ли наукове підґрунтя для подальших наукових пошу-
ків у цьому напрямі. 

Метою статті виступає дослідження історичних 
аспектів використання результатів оперативної ді-
яльності в розслідуванні шпигунства й державної 
зради, що дає змогу виявити тенденції розвитку 
явищ, які нас цікавлять, знайти і зрозуміти на цій 
основі закономірності ефективної протидії таким 
вкрай небезпечним злочинам проти основ націо-
нальної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Передумови за-
родження оперативних служб, які протидіяли шпи-
гунству, та особливості використання результатів їх 
діяльності в розслідуванні злочинів проти основ на-
ціональної безпеки виникають у своєрідному право-
вому середовищі. Потреба вивідати наміри, плани, 
можливості своїх ворогів з’явилась, мабуть, ще тоді, 
коли люди почали воювати. Історичні джерела, лі-
тературні пам’ятки свідчать про те, що таємна роз-
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відувальна, шпигунська діяльність є однією із видів 
діяльності людства. Важливим у розумінні сутнос-
ті цієї проблеми є те, що з самого початку розвитку 
шпигунської діяльності були й відповідні державні 
органи та особи, які протидіяли такій злочинній ді-
яльності. Отже, шпигунська діяльність і протилеж-
на їй діяльність з виявлення таких фактів була при-
таманна державам усіх часів і народів. І це цілком 
зрозуміло, адже протягом всієї історії людства різні 
держави й з різних причин були суперниками одна 
одній. Здійснення певною державою таємних за-
ходів, спрямованих на попередження посягань на 
її безпеку, а також встановлення осіб, винних у по-
рушенні такого роду державних інтересів, – цілком 
закономірне явище. 

Майже кожна держава споконвічно намагалась 
застосовувати негласні методи роботи для забез-
печення своєї безпеки. Ведучи мову про існування 
розвідувальної і контррозвідувальної діяльності 
в давні часи, вірменський науковець-історик А. Тер-
Арутюнян звертає увагу на історичні пам’ятки, які 
містять відомості про діяльність із забезпечення зо-
внішньої та внутрішньої безпеки на території дав-
ньої Вірменії, зокрема, щодо розвідувальної діяль-
ності та її окремих складників. Ці факти датуються 
урартським періодом (Ванське царство, IX–VI ст. до 
н.е.). Аналіз змісту клинописних пам’яток вказаного 
періоду, а також інших джерел, свідчить, що у Ван-
ському царстві розвідувальна та контррозвідуваль-
на діяльність були поставлені на державну основу 
і є одним із напрямів державної діяльності [1, с. 90]. 
Зародки контррозвідувальної діяльності можна ви-
явити в едиктах римських преторів, у інквізиційних 
процесах середньовічних трибуналів, у практиці дя-
ків російського розшукового приказу. Навіть існує 
думка, що розшук шпигунів існував і у додержаних 
формах організації суспільного життя, щоправда, 
тоді він, на думку дослідників, носив суто приватний 
характер [2, с. 9–16].

Відомий вітчизняний науковець О.Н. Ярмиш, ви-
світлюючи проблеми історико-правових досліджень 
в Україні, звертає увагу на те, що закономірним є по-
діл історичних епох на періоди відповідно до най-
більш значущих законодавчих актів. З іншого боку, 
не слід нівелювати й загально соціальні критерії 
[3, с. 162]. Фактично взаємозв’язок оперативної ді-
яльності контррозвідки і органів, що здійснювали 
розслідування державних злочинів можна прослід-
кувати, виділивши декілька самостійних етапів. 

Перший етап (кінець ХІХ – початок ХХ століт-
тя) – це період виникнення і становлення контрроз-
відки як самостійного органу, її правового регулю-
вання та перших спроб використання поліцейськими 
органами результатів контррозвідувальної діяльнос-
ті в розслідуванні шпигунства та державної зради.

Необхідно зазначити, що диференціація опера-
тивної діяльності й кримінального процесу в колиш-
ній російській державі та в землях, що входили до 
її складу, більш-менш оформилася після судової ре-
форми, яка мала місце наприкінці ХІХ століття. Те-
оретичним обґрунтуванням необхідності створення 

спеціальних підрозділів стала ідея щодо того, що не-
гласний розшук є необхідною допоміжною частиною 
діяльності з розслідування. У проекті закону «Про 
організацію розшукової частини в Імперії» була про-
ведена межа між оперативно-розшуковими й слідчи-
ми діями. Чітко було визначено, що слідчі дії можуть 
проводитися лише після порушення кримінальної 
справи, а здійснення оперативно-розшукової діяль-
ності є можливим також і до її порушення. Услід за 
розмежуванням поняття «дізнання» й «розшук» було 
відмічено, що оперативна діяльність не є власне фор-
мою дізнання, а має самостійне значення [4, с. 14]. 

Досудове провадження на території України, 
яка на той час входила до Російської імперії, регла-
ментувалося Статутом кримінального судочинства, 
прийнятим 20 листопада 1864 р. Цей Статут прямо 
встановлював: основні обов’язки поліції полягають 
у тому, щоб допомогти судовим приставам. Так, 
у ст. 254 було закріплено положення, відповідно до 
якого при проведенні дізнання поліція усі потрібні їй 
відомості збирає шляхом розшуку, словесним розпи-
туванням та негласним спостереженням, не проводя-
чи ні обшуків, ні виїмок в домах. Стаття 312 прямо 
вказувала, що прокурор та його товариш не повинні 
вимагати початку слідства без достатніх на те під-
став. У сумнівних випадках вони зобов’язані збирати 
відомості шляхом негласного поліцейського розвіду-
вання [5]. Отже, вперше на законодавчому рівні були 
чітко розмежовані оперативна й процесуальна діяль-
ність, а також розкрито їх взаємозв’язок і взаємодію. 
На той час ще не існувало такого самостійного виду 
діяльності державних органів як контррозвідуваль-
на, а був політичний розшук. Після того, як у серпні 
1880 р. було створено Департамент державної по-
ліції у складі Міністерства внутрішніх справ, почав 
активно формуватися якісно новий підхід до діяль-
ності органів політичного розшуку, пріоритет в якій 
став надаватися агентурній роботі. Відбулися зміни 
і в системі органів, які наділені правом здійснення 
цього виду діяльності, котрі супроводжувалися по-
шуком нових методів не процесуальної діяльності, 
у тому числі й за кордоном. Використання специфіч-
них методів роботи було характерним і для розвідки, 
зокрема й військової, яка мала свої нормативні доку-
менти, що регламентували розвідувальну діяльність 
[6, с. 442]. 

Розслідування у справах про державні злочини 
здійснювалося спеціально виділеними для цієї мети 
офіцерами Корпусу жандармів чи чиновниками Де-
партаменту поліції. Офіцери Корпусу жандармів 
при одержанні відомостей від своїх негласних спів-
робітників, що мали відношення до політичного 
розшуку, зобов’язані були повідомляти про це на-
чальників охоронних відділень, а ті своєю чергою, 
перевіряючи таку інформацію, проводили необхідні 
подальші розшукові заходи. Положення надавало 
право начальникам охоронних відділень в інтересах 
оперативної діяльності, крім даних агентури і спо-
стереження, користуватися іншими негласними дже-
релами інформації, що були в жандармських управ-
ліннях та інших правоохоронних органах. 
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Вже в ті роки питання щодо використання да-
них, які отримані негласним шляхом в процесі роз-
слідування злочинів, деякою мірою передбачалися 
нормативними документами. Так, Інструкцією про 
перлюстрацію наголошувалося, що оскільки перлю-
страція є справою абсолютно таємною, слідство не 
може посилатися на перехоплену кореспонденцію. 
Навіть охоронні відділення та жандармські управ-
ління на місцях отримували з Департаменту поліції 
отриману за допомогою перлюстрації інформацію 
з позначкою «агентурні дані». В доповіді міністра 
внутрішніх справ І.М. Дурново царю Миколаю ІІ від 
5 січня 1895 р. «Про перлюстрацію» підкреслюва-
лося, що головною метою перлюстрації є вилучен-
ня з приватної кореспонденції таких відомостей про 
державні події, таких заяв суспільної думки віднос-
но ходу справ в Імперії і такої оцінки дій урядових 
осіб, котрі офіційним шляхом майже ніколи не могли 
бути висловленими [7, с. 13]. 

З прийняттям у 1911 р. «Положення про контр-
розвідувальні відділи» у царській Росії юридично 
було закріплене утворення системи контррозвіду-
вальних органів. Підвищений інтерес становлять до-
слідження проблеми контррозвідувальної діяльності 
на початку ХХ ст. (власне з часу створення контрроз-
відки), коли в державному устрої відбувались значні 
метаморфози. Зазвичай «новий» уряд постійно реор-
ганізовував контррозвідку. Перший етап існування 
контррозвідки регламентувався «Положенням про 
контррозвідувальні відділення» від 8 червня 1911 р., 
«Інструкцією начальникам контррозвідувальних від-
ділень» від 8 червня 1911 р.; «Настановою по контр-
розвідці у військовий час» від 6 червня 1915 р.;  
«Інструкцією агенту спостереження по контррозвід-
ці» від 6 червня 1915 р. 

В окремий період існування контррозвідки на 
цьому етапі регламентувалося «Тимчасовим поло-
женням про контррозвідувальну службу у внутріш-
ньому районі» від 23 квітня 1917 р.; «Тимчасовим 
положенням про контррозвідувальну службу на теа-
трі військових дій» від 2 травня 1917 р.; «Інструкці-
єю з організації й здійснення негласного зовнішнього 
спостереження за особами, котрі підозрюються у вій-
ськовому шпигунстві» від 5 травня 1917 р.; «Проек-
том тимчасового положення про права й обов’язки 
чинів сухопутної та морської контррозвідувальної 
служби з провадження розслідування» від 17 черв-
ня 1917 р. [8, с. 68–69]. Отже, навіть в назві деяких 
нормативних документів того часу певною мірою 
зачіпляються питання використання оперативної ді-
яльності контррозвідки в розслідуванні державних 
злочинів. Так, при розробці загальної Інструкції 
з контррозвідки комісією Генерального штабу, окрім 
пропозицій з проекту Одеського військового округу, 
знайшли підтримку й визначення поняття «контр-
розвідки» як діяльності, що міститься у своєчасному 
виявленні осіб, котрі займаються розвідкою для іно-
земних держав і в прийнятті заходів щодо протидії 
розвідувальній роботі цих держав в Росії. Доповне-
ння, що пропонували чиновники МВС, внесли ще 
більшу конкретність. Вважалось, що кінцева мета 

контррозвідки – притягнення до судової відповідаль-
ності осіб, яких викрито у здійсненні військового 
шпигунства, на підставі ст. 108-119 Кримінального 
Уложення 1903 р., чи ж припинення діяльності на-
званих осіб хоча б й адміністративними заходами. 
Також в проекті наголошувалось на тому, що най-
більш раціональною мірою контррозвідки є орга-
нізація правильно й широко поставленої секретної 
агентурної служби. Потенційні шпигуни були по-
ділені на 21 групу. До першої групи, яка вимагала 
«особливої уваги» контррозвідки, були віднесені 
всі іноземні військові агенти, за котрими необхідно 
було здійснювати періодичне «візуальне спостере-
ження», а військових агентів Німеччини, Австро-
Угорщини, Великобританії, Японії, Швеції, Туреч-
чини, Північно-Американських Сполучених Штатів 
та Італії передбачалось забезпечити «внутрішнім 
спостереженням», тобто ввести до їх найближчого 
оточення таємних інформаторів. На представників 
інших 20 груп увагу необхідно було б звертати ви-
бірково, в залежності від вказування на них агентури 
[9, с. 126].

У наукових публікаціях того часу розшукова ро-
бота вважалася частиною дізнання. Сутність роз-
шуку і дізнання полягала в тому, щоб виявити слі-
ди та ознаки дій, за якими можна визначитися щодо 
протиправних їх властивостей, а також всі обстави-
ни справи, які б вказували на можливого злочинця 
[10, с. 415]. Про роль результатів оперативної діяль-
ності в кримінально-процесуальному праві свідчать 
окремі законодавчі акти того часу. Так, у нормах 
Статуту про попередження й припинення злочинів, 
які регулювали боротьбу з різноманітними видами 
злочинних проявів, містилися статті Статуту кримі-
нального судочинства або посилання на них (статті 
114, 465 та інші) [11, с. 137]. 

Слідчі закінчували кримінальні справи направ-
ленням до суду навіть про ті події, за котрими не 
були встановлені ані злочинець, ані факт злочину. 
Всього в Російській імперії за справами про шпи-
гунство з 1911 по 1914 рік було засуджено судом 
31 особу, більшість з яких були російськими під-
даними. Наприклад, у 1912 р. з 14 осіб, засуджених 
за шпигунство, лише 5 були іноземцями, до того ж 
четверо з них майже зразу отримали свободу і були 
відправлені за кордон до своїх країн, а 9 російських 
підданих були засуджені до різних строків каторж-
них робіт. У 1913 р. з 9 засуджених 4 були інозем-
цями. Це пояснювалося тим, що не кожна особа, яка 
була затримана за шпигунство, притягалась до кри-
мінальної відповідальності, адже ті цивільні слідчі, 
котрі проводили розслідування за матеріалами, що 
були надані контррозвідкою, плутались у тонкощах 
та протиріччях в поясненнях військового відомства 
з питань шпигунства. В цій обстановці значно про-
стіше було, не порушуючи кримінальної справи, ви-
дворяти з імперії іноземців, яких не лише підозрюва-
ли у шпигунстві, а й які були затримані на гарячому. 
Отримувати дані щодо шпигунських дій певних 
осіб, які б були підставою до порушення криміналь-
ної справи, контррозвідці було занадто складно. Не-
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достатня кількість агентів змушувала контррозвідку 
постійно звертатись по допомогу до жандармських 
управлінь та охоронних відділень для здійснення 
візуального спостереження за особами, котрі під-
озрюються у шпигунстві. В «Положенні про неглас-
ний поліцейський нагляд» від 1882 р. передбачалось 
проведення поліцією негласного нагляду як спосо-
бу попередження державних злочинів шляхом спо-
стереження за особами сумнівної благонадійності 
[12, с. 89]. 

У 1871 р. з метою захисту державних інтересів 
було розширено процесуальні повноваження офіцерів 
окремих корпусів жандармів. Акти дізнання, проведе-
ного жандармськими офіцерами у справах про дер-
жавні злочини, замінили акти попереднього слідства 
[13, c. 376]. Необхідно зазначити, що в Україні на по-
чатку ХХ ст. за часів правління гетьмана П. Скоропад-
ського також активно створювалися і діяли спеціальні 
підрозділи МВС, які займалися агентурною роботою 
[14, с. 6]. У структурі МВС гетьманату було створе-
но Департамент Державної варти (ДДВ) з функціями 
протидії кримінальним злочинам, контррозвідуваль-
ного захисту існуючого устрою, підтримки безпеки 
на транспорті та ін. Підрозділом Департаменту Дер-
жавної варти, що безпосередньо займався контррозві-
дувальною роботою, протидією політичним злочинам 
та іншим особливо небезпечним діянням, виступав 
Освідомлювальний відділ. Його формування поча-
лося у червні 1918 р. за розпорядженням директора 
ДДВ Ю. Шкляревського. Безпосередньо цим займав-
ся майбутній начальник відділу Л. Пономарьов, який 
розробив «особливий шифр для зносин» по службі. 
Освідомлювальні відділи створювалися при міських, 
повітових та губернських органах влади, підпорядко-
вуючись в оперативно-службовому відношенні лише 
по відомчій вертикалі. При розробленні штату керува-
лися досвідом минулих органів політичного розшуку. 
Метою цієї служби було «забезпечення на території 
Української держави державного прядку і суспільної 
безпеки». Провідним інструментом цієї роботи висту-
пала «таємна агентура». Особлива увага приділялась 
збереженню в таємниці особистих негласних помічни-
ків. У справі політичного розшуку досить важливим 
було збереження особистості таємного співробітника 
від можливого викриття. Зазначалось, що треба мати 
на увазі, що дійсне прізвище таємного співробітника 
мало бути відоме тільки особі, яка керує ним [15, с. 23]. 
Отже, за всієї еклектичності наведені матеріали міс-
тять базу для висновку про те, що основи контрроз-
відувальної діяльності і значення органів контр-
розвідки в розслідуванні державних злочинів були 
закладені давно і значною мірою зумовлені історично.

Другий етап (1917 р. – 1958 р.) – це період реак-
ції держави на необхідність функціонування контр-
розвідувальних підрозділів з протидії шпигунству 
і державній зраді, активного використання результа-
тів контррозвідувальної діяльності в розслідуванні 
злочинів проти держави. 

Питання про зв’язок оперативної діяльності ор-
ганів державної безпеки із процесуальною при роз-
слідуванні особливо небезпечних державних злочи-

нів вирішувалися на різних етапах розвитку органів 
державної безпеки по-різному. Розвиток слідчого 
апарату новоствореної радянської держави відбу-
вався за відсутності єдиного підходу до визначен-
ня його місця в структурі органів державної влади 
та обсягу процесуальних повноважень. В результаті 
пошуку ефективної правової моделі слідчих органів  
у 1922–1958 роках функція досудового розсліду-
вання була повністю передана від органів судової 
влади до органів дізнання та слідчих підрозділів, 
організаційно підпорядкованих різним відомствам 
(надзвичайним комісіям, Головному Політичному 
Управлінню, прокуратурі, Комітету державної без-
пеки та іншим). Вітчизняні науковці С.С. Кудінов 
та О.В. Швидкова звертають увагу на те, що у зазна-
чений період здійснювалися спроби поєднати роз-
шукову та процесуальну діяльність в рамках однієї 
посадової особи і така практика не дала соціально 
корисного результату [16, с. 56].

У грудні 1917 р. була створена Тимчасова Над-
звичайна Комісія, в межах якої було організовано 
роботу низки відділів. Одним із завдань цієї комісії 
було проведення розшукових та інших оператив-
них негласних заходів, насамперед з метою протидії 
контрреволюційним елементам та розвідкам імпері-
алістичних держав. Самостійно кожним оператив-
ним відділом та міськими чекістськими апаратами 
здійснювався облік шпигунських, антирадянських 
та інших ворожих елементів. Також цими підроз-
ділами здійснювався облік найбільш цінних опера-
тивних матеріалів та власної агентури. Така робота 
надавала можливість проводити перевірку підозрю-
ваних у причетності до шпигунства осіб оператив-
ним шляхом без їх затримання. На початку 1919 р. 
у ТНК і її органах на місцях було скасовано інститут 
слідчих, натомість на оперативних працівників по-
кладали обов’язок проводити розслідування кримі-
нальних справ за агентурними розробками, які вони 
ж і реалізовували. Тим самим переслідувалась мета 
забезпечення тісного зв’язку агентурно-оперативної 
і процесуальної діяльності. Порядок слідчої роботи 
визначався «Інструкцією слідчої частини Управлін-
ня Особливих відділів». Обґрунтованість оператив-
них дій і матеріалів перевірялась у ході слідства по 
справі. Слідчий відповідав за те, щоб усім арештова-
ним якнайшвидше було пред’явлене обвинувачення, 
а якщо матеріалів для цього було недостатньо, то за 
розпорядженням старшого слідчого без будь-яких 
інших узгоджень арештованих звільняли з-під варти 
[17, с. 97–99]. 30 травня 1919 р. ВУЦВК затвердив 
Положення про Всеукраїнську та місцеві надзвичай-
ні комісії (ВУНК). Відповідно до цього Положення 
ВУНК була відділом наркомату внутрішніх справ. 
У її складі було створено юридичний відділ, який 
здійснював розслідування та передавання справ до 
революційного трибуналу [18, с. 177]. 

У 1920–1938 роки інститут попереднього слід-
ства в органах безпеки був скасований – слідчі 
і розшукові функції виконувалися оперативними 
працівниками [19, с. 188]. В 40-х роках ХХ ст. від-
бувалась нескінченна трансформація спеціальних 
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служб та правоохоронних органів. Постановою ЦВК 
СРСР від 10 червня 1934 р. був створений загаль-
носоюзний Народний Комісаріат внутрішніх справ, 
ОГПУ увійшло до його складу як Головне управ-
ління державної безпеки. НКВС, НКДБ, Головне 
управління контррозвідки Наркомату оборони СРСР 
«Смерш», МДБ, КДБ – це далеко не повний перелік 
назв суб’єктів, що здійснювали контррозвідувальну 
та оперативно-розшукову діяльність на цьому досить 
не тривалому історичному етапі. У 1938 р. в органах 
державної безпеки знову було введено інститут слід-
чих. Чинними на той час відомчими наказами на них 
покладався обов’язок при розслідуванні криміналь-
них справ постійно підтримувати тісний контакт 
з оперативними відділами для того, щоб спільними 
узгодженими діями, використовуючи процесуальні 
та оперативні засоби, розкривати тяжкі злочини, до 
яких відносили насамперед шпигунство та державну 
зраду. Тісний контакт мав на меті також допомагати 
оперативним відділам здобувати дані розвідувально-
го і контррозвідувального характеру, які їх цікавили, 
а також дані, що необхідні для проведення заходів 
профілактичного впливу на об’єктів зацікавленості.

Післявоєнний період розвитку оперативно-роз-
шукових та контррозвідувальних органів характе-
ризувався цілком логічним уособленням оператив-
но-розшукової діяльності у сфері державної безпеки 
і у сфері боротьби із загально-кримінальними злочи-
нами. З цією метою у березні 1946 р. було створено 
два самостійні відомства – МДБ та МВС. Особли-
вістю використання результатів контррозвідувальної 
діяльності в розслідуванні державних злочинів (зло-
чинів проти держави) було те, що їх використання 
регулювалося лише відомчими наказами й інструк-
ціями. Характерним для того періоду було й те, що 
результати оперативно-розшукової та контррозві-
дувальної діяльності або автоматично визнавалися 
слідчими органами й судами як докази, або взагалі 
не фігурували в матеріалах кримінальних справ. 

Третій етап (1958–1991 рр.) – це період стабілі-
зації правового регулювання оперативно-розшуко-
вої, а в органах державної безпеки – «оперативної» 
діяльності та підготовка до «змін» в порядку вико-
ристання результатів цієї діяльності в розслідуванні 
злочинів проти держави.

Каталізатором наукової активності виступив тер-
мін «оперативно-розшукові заходи», що пронизу-
вав кримінально-процесуальне законодавство. Так, 
в ст. 29 Основ кримінального судочинства Союзу 
РСР та союзних республік вказувалося на те, що на 
органи дізнання покладалося прийняття необхід-
них оперативно-розшукових мір з метою виявлення 
ознак злочинів та осіб, що їх вчинили [20]. Анало-
гічне положення було закріплене і в ст. 103 КПК 
України [21]. Проте на законодавчому рівні не було 
розкрито поняття оперативно-розшукових заходів, 
їх застосування регламентувалося таємними доку-
ментами, навіть назви яких були таємницею і не під-
давалися розголошенню. Необхідно зазначити, що  
у 60-х роках минулого століття в союзних республі-
ках колишнього СРСР на основі прийняття Кримі-

нально-процесуальних кодексів досудове розсліду-
вання у формі дізнання й досудового (попереднього) 
слідства здійснювалося відповідно органами дізна-
ння (ст. 101 КПК України 1960 р.) та слідчими про-
куратури, органів внутрішніх справ, органів Держав-
ної безпеки (ст. 102 КПК України 1960 р.). До того ж 
на органи дізнання покладався обов’язок прийняття 
необхідних оперативно-розшукових заходів з метою 
виявлення ознак злочинів та осіб, що їх вчинили 
(ч.1 ст. 103 КПК України 1960 р.). Отже, органи ді-
знання виконували дві функції: слідчу й оператив-
но-розшукову. Слідчий міг надавати органу дізнання 
доручення щодо проведення розшукових та слідчих 
дій, а отже, вимагати сприяння при проведенні окре-
мих слідчих дій (ч. 3 ст. 114 КПК України 1960 р.). 
Сама ж оперативно-розшукова (оперативна) діяль-
ність регулювалася закритими відомчими норма-
тивними актами, й слідчий не міг впливати на вибір 
оперативно-розшукових заходів або знайомитися з їх 
змістом. У стиснутому вигляді йому повідомлялось 
лише про їх результати, які використовувалися слід-
чим як орієнтовна інформація. 

Необхідно звернути увагу й на те, що використан-
ня контррозвідувальними підрозділами спеціальних 
засобів і методів в протидії шпигунству здійснюва-
лось не у довільному порядку, не на власний розсуд 
кожного з виконавців, а підпорядковувалось певним 
нормативним вимогам. З самого початку сформува-
лося розуміння того, що таке застосування опера-
тивних сил і засобів не лише надає змогу органам 
державної безпеки здійснювати негласно, утаємни-
чено боротьбу зі шпигунством, але й межує із пору-
шенням окремих прав законослухняних громадян, 
безпідставне чи надмірне порушення яких завдає 
шкоду інтересам держави та дискредитує роботу ор-
ганів державної безпеки. Тому розроблення правил, 
інструкцій, рекомендацій, що містилися в наказах 
даного відомства, мало на меті створення не лише 
можливостей для застосування спеціальних сил і за-
собів контррозвідувальної діяльності, а й формуван-
ня нормативної бази для їх використання. В органах 
державної безпеки функції дізнання також регулю-
валися відомчими наказами й інструкціями, що мали 
відповідний гриф обмеження доступу до викладеної 
в них інформації. 

Увесь радянський кримінальний процес будував-
ся на принципі, відповідно до якого попереднє роз-
слідування обмежувалось відкритими способами 
збирання доказів, тобто за допомогою слідчих дій. 
Так, в Основах кримінального судочинства Союзу 
РСР та союзних республік від 1958 р., з яких ви-
йшли всі кодекси радянських республік, знайшлося 
місце лише одній негласній дії – накладенню арешту 
на кореспонденцію та її виїмці (ст. 35 Основ). Хоча 
стаття 29 Основ одночасно дозволяла органам дізна-
ння проводити деякі оперативно-розшукові дії, про-
те ці оперативні заходи зазвичай не регулювались 
процесуальним законом, а їх результати напряму не 
були джерелами доказів. Активізація наукового ін-
тересу до доказової цінності результатів ОРД була 
викликана законом СРСР від 12 червня 1990 р., яким 
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було внесено зміни до ст. 29 Основ. Нова редакція 
покладала на органи дізнання прийняття необхідних 
оперативно-розшукових заходів, у тому числі з ви-
користанням відеозапису, звукозапису з метою вияв-
лення злочинів й осіб, що його вчинили, виявлення 
фактичних даних, котрі можуть бути використані як 
докази після їх перевірки у відповідності до вимог 
кримінально-процесуального законодавства. 

Четвертий етап (1992 р. й до сьогодні) – пра-
вове регулювання оперативно-розшукової та контр-
розвідувальної діяльності, внесення змін в КПК 
України 1960 р. стосовно використання результатів 
ОРД в розслідуванні, прийняття у 2012 р. нового, 
а сьогодні вже чинного КПК України, своєрідна 
процесуалізація оперативно-розшукової діяльності 
шляхом введення інституту негласних слідчих (роз-
шукових) дій». 

Знаний науковець М.Є.Шумило звертає увагу на 
те, що з прийняттям у 1992 р. Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», попри те, що 
у тогочасних наукових джерелах активно відстою-
валася ідея, що поліційна (оперативно-розшукова) 
та кримінально-процесуальна діяльність – це два 
самостійні види державної діяльності, які здійсню-
ються у різних правових режимах, тягнуть за собою 
неоднорідні юридичні наслідки, в законодавстві на-
мітилася тенденція до їх поєднання на початкових 
стадіях кримінального провадження [19, с. 189]. 
Необхідно зазначити, що юридична наука на час 
прийняття у 1992 р. Закону «Про ОРД» допускала 
кримінально-процесуальне використання оператив-
но-розшукової інформації як: підстав для порушен-
ня кримінальної справи у сукупності із таким при-
водом, як безпосереднє виявлення ознак злочину 
органом дізнання; засоби виявлення доказів (джерел 
доказів); речових та документальних джерел фак-
тичних даних; підстав прийняття рішення щодо про-
ведення окремих слідчих дій, наприклад, обшуку; 
інформації, яка надавала допомогу при оцінці дока-
зів й вирішенні питання щодо доцільності прийнят-
тя процесуальних рішень. Майже всі ці можливості 
знайшли відображення у відповідних законах. 

Застосування оперативних сил і засобів при роз-
слідуванні злочинів проти держави неодмінно було 
пов’язане з поняттям оперативно-розшукової діяль-
ності органів СБ України як одного з правоохорон-
них органів спеціального призначення, якому надано 
право використання передбачених законом гласних 
та негласних сил і засобів для виявлення, поперед-
ження, розкриття і розслідування злочинних проявів 
та розробки заходів з протидії злочинності. Відпо-
відно до положень статті 5 Закону України «Про 
ОРД», здійснення такого виду діяльності в органах 
служби безпеки було покладено на розвідку, контр-
розвідку, військову контррозвідку, підрозділи захис-
ту національної державності, боротьби з корупцією 
та організованою злочинністю. Це відповідало голо-
вним завданням, покладеним на СБ України Зако-
ном «Про Службу безпеки України», де обов’язком 
СБ, відповідно до ст. 24, визначено виявлення, 
припинення і розкриття злочинів, розслідування 

яких віднесено законодавством до компетенції СБ; 
проведення дізнання і слідства у цих справах; роз-
шук осіб, які переховуються від слідства у зв’язку 
 із  вчиненням зазначених злочинів; здійснення 
контррозвідувальних заходів з метою попередження, 
виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм 
розвідувально-підривної діяльності проти України; 
здійснення профілактики правопорушень у сфері 
державної безпеки; надання наявними силами і засо-
бами, у тому числі й технічними, допомоги органам 
внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам 
у боротьбі зі злочинністю та інше [22]. На ефектив-
ності функціонування сформованої у 2000–2012 ро-
ках правової моделі органів досудового розслідуван-
ня негативно позначилась низка чинників, зокрема: 
дізнання як форма розслідування злочинів не мало 
самостійного значення та здійснювалося суб’єктами, 
для яких процесуальна діяльність не була основною; 
для забезпечення ефективного використання слідчи-
ми в кримінальному провадженні матеріалів опера-
тивно-розшукової діяльності мала бути налагодже-
на взаємодія слідчих та оперативних підрозділів 
[16, с. 57]. 

Сьогодні змінюються підходи до здійснення 
контррозвідувальної роботи, вносяться певні ко-
рективи, враховуються зміни, що відбуваються 
у світі, в сфері міждержавних стосунків. Позиція 
СБ України в новій історичній добі ґрунтується на 
засадах підпорядкованості контррозвідувальних за-
ходів нормам чинного законодавства, захисту на цій 
основі прав і свобод громадян, інтересів суспільства 
і держави, як на території України, так і за її меж-
ами, специфічними засобами і методами спецслуж-
би. Така діяльність контррозвідувальних підрозділів 
спрямована на протидію злочинності й забезпечення 
національної безпеки та захисту національних інтер-
есів. В цьому розумінні співробітники контррозвіду-
вальних підрозділів, маючи в своєму розпорядженні 
відповідні оперативні сили та засоби, виявляють, 
припиняють тяжкі злочини, фіксують ознаки зло-
чинної діяльності та вживають заходів до розкрит-
тя злочинів, віднесених до підслідності СБ України 
та їх оперативного відома. Саме тому їх діяльність 
має важливе значення для здійснення кримінального 
провадження.

Висновки. Процес становлення й формування 
оперативно-розшукової й контррозвідувальної ді-
яльності чітко відбиває дві тенденції: необхідність 
вирішення превентивних завдань в аспекті охоро-
ни інтересів держави; забезпечення ефективної ді-
яльності з розкриття й припинення злочинів проти 
основ національної безпеки. Україна пройшла трива-
лий період створення системи оперативних органів 
державної безпеки від аморфної до чіткої структури, 
кожний ланцюг якої спрямований на вирішення кон-
кретних задач забезпечення державної безпеки. 

Розгляд в історичній ретроспективі проблем ви-
користання результатів контррозвідувальної діяль-
ності в розслідуванні шпигунства, державної зра-
ди та інших злочинів, починаючи з часу створення 
контррозвідки та її простих форм й закінчуючи по-



201

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6. Том 1. 2018
 
тужними державними структурами, дозволяє ви-
явити сталу тенденцію використання можливостей 
контррозвідувальної й оперативно-розшукової ді-

яльності органів безпеки держави у вирішенні за-
вдань досудового розслідування шпигунства в кож-
ний конкретно-історичний період. 
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У статті розглядаються питання, пов’язані із визначенням одного з найголовніших складників підстави кримінальної від-
повідальності – об’єкта злочину. Установлено, що багатогранність об’єкта злочинів проти земельних ресурсів визначається 
природними та соціально-економічними особливостями предмета. Пропонується визнавати як об’єкта злочинів проти земель-
них ресурсів екологічну безпеку (як комплекс умов нормального існування земельних ресурсів у єдиній природній системі).

Ключові слова: об’єкт злочину, земельні ресурси, злочини проти земельних ресурсів, екологічна безпека.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением одного из главных составляющих основания уголовной 
ответственности – объекта преступления. Установлено, что многогранность объекта преступлений против земельных ресур-
сов определяется природными и социально-экономическими особенностями их предмета. Предложено признать в качестве 
объекта преступлений против земельных ресурсов экологическую безопасность, как комплекс условий нормального суще-
ствования земельных ресурсов в единой природной системе.

Ключевые слова: объект преступления, земельные ресурсы, преступления против земельных ресурсов, экологическая без-
опасность.

The article deals with issues related to the definition of one of the most important components of the basis of criminal liability – the 
object of a crime. It was established that the complexity of the object of crimes against land resources is determined by the natural and 
socio-economic features of their subject. It is proposed to recognize ecological safety as an object of crimes against land resources as 
a complex of conditions for the normal existence of land resources in a single natural system.

Key words: object of crime, land resources, crimes against land resources, ecological safety.

Постановка проблеми. Забезпечення охорони 
земельних ресурсів кримінально-правовими захода-
ми є доволі актуальною проблемою сучасності. Це 
пов’язано з неадекватним злочинним ставленням 
людини до даного елементу природи. Як відомо, 
одним із дійових механізмів впливу на осіб винних 
у вчиненні суспільно небезпечних посягань є кримі-
нальна відповідальність. Ключовим визначальним 
елементом підстави кримінальної відповідальності 
за суспільно небезпечні посягання на земельні ре-
сурси є об’єкт злочину.

Питаннями правової охорони природних ресурсів, 
зокрема земельних ресурсів займалися і займаються 
сьогодні такі вчені: В.І. Андрейцев, Ю.С. Богомя-
ков, М.М. Бринчук, Т.Д. Бушуєва, В.П. Владимиров, 
С.Б. Гавриш, Н.С. Гавриш, П.С. Дагель, О.В. Ду-
бовик, О.О. Дудоров, Є.М. Жевлаков, О.С. Колба-
сов, З.Г. Корчева, С.М. Кравченко, У.Я. Крастиньш, 
О.В. Криштевич, Б.М. Леонтьєв, Н.О. Лопашен-
ко, Ю.І. Ляпунов, В.К. Матвійчук, М.І. Мельник, 
В.Л. Мунтян, П.С. Матишевський, В.О. Навроць-
кий, В.В. Петров, П.Ф. Повеліціна, Б.Г. Розовський, 
Н.І. Тітова, Ю.С. Шемшученко, Н.Г. Шимбарева, 
М.В. Шульга та інші фахівці з кримінального, еколо-
гічного права та кримінології.

Метою статті є аналіз та з’ясування сутності 
об’єкта злочинів проти земельних ресурсів та виро-
блення теорії розуміння об’єкт злочинів цієї групи 
через призму багатогранності предмета злочину.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Об’єкт злочину виконує одну з провідних ролей під 
час установлення кримінальної відповідальності, 
виступаючи визначальним елементом складу зло-
чину. У теорії вітчизняного кримінального права 
розрізняють об’єкт кримінально-правової охорони 
та об’єкт злочину. Слід зазначити, що об’єкт кри-
мінально-правової охорони та об’єкт злочину, хоча 
і взаємопов’язані, але не тотожні поняття [1, с. 61]. 
У кримінально-правовій літературі зазначається, що 
об’єкт кримінально-правової охорони – це більш 
широке поняття. На це наголошує Ю.А. Демидов. 
Він так і зазначає, що категорія «об’єкт криміналь-
но-правової охорони» більш широка за обсягом і за 
змістом [2, с. 32]. Віднесення певних відносин, со-
ціальних благ, цінностей тощо до таких, що охоро-
няються кримінальним правом, автоматично не пе-
ретворює будь-яке посягання щодо них на злочин, 
оскільки останніми визнаються тільки найбільш 
небезпечні посягання на об’єкти, охорона яких пе-
редбачена законом про кримінальну відповідаль-
ність [3, с. 22]. При цьому потрібно зауважити, що 
закон про кримінальну відповідальність ставить під 
охорону певні об’єкти не тільки від злочинів, а й від 
вчинення щодо них будь-яких посягань, що не ви-
знаються злочинами (наприклад, із боку неосудної 
особи або такої, яка не досягла зазначеного в законі 
віку і небезпек, що створюють стан крайньої необ-
хідності) [4, с. 15].
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Цікавий погляд на природу об’єкта криміналь-
но-правової охорони та об’єкта злочину пропонує 
П.П. Андрушко. Так, об’єктом кримінально-право-
вої охорони він пропонує вважати ті цінності, які 
законодавцем беруться під охорону шляхом при-
йняття кримінально-правової норми, тобто ціннос-
ті, які потенційно можуть стати об’єктом злочину 
(злочинного посягання). Такими цінностями він 
визнає: 1) права, свободи і правоохоронювані ін-
тереси фізичних осіб, правоохоронювані інтереси 
юридичних осіб, суспільства (громадські інтереси), 
територіальних громад, об’єднань громадян, органів 
місцевого самоврядування та держави; 2) потерпілі 
(фізичні та юридичні особи, суспільство і держава); 
3) соціальні зв’язки між членами суспільства щодо 
реалізації належних їм прав, свобод та інтересів, зо-
крема у формі правовідносин у разі врегулювання 
нормами права. Об’єктом конкретного злочину може 
бути частина цінностей, які є об’єктом криміналь-
но-правової охорони кримінально-правової норми, 
а об’єктом «злочинного посягання» є соціальні цін-
ності, цілеспрямоване посягання на які здійснюєть-
ся шляхом вчинення умисних діянь [5, с. 10]. Можна 
погодитися з означеною позицією.

Якщо говорити про злочини проти земельних ре-
сурсів, то треба зазначити, що вони мають певні осо-
бливості, які характері лише їм. Це пов’язано із тими 
функціями, що виконують складники. По-перше, 
земля – це планета, на якій живе людина. По-друге, 
земельні ресурси є суходолом. По-третє, земля – це 
верхній шар земної кори. По-четверте, земельні ре-
сурси (як економічна категорія) є загальним засобом 
праці й основним засобом виробництва у сільському 
і лісовому господарстві. Нарешті, земля – це терито-
рія з угіддями, якою хтось володіє, територія з пев-
ним правовим режимом, зважаючи на те, що вона 
є об’єктом права.

Об’єктом кримінально-правової охорони, а з часу 
злочинного посягання на нього – об’єктом злочину, 
ми вважаємо ті суспільні відносини, блага, ціннос-
ті, сфери життєдіяльності, котрі закріплені як такі 
в частині 1 статті 1 чинного КК України. Серед та-
ких цінностей значиться й довкілля. Воно виникло 
без допомоги людини, існує незалежно від неї, але 
людина може впливати на розвиток всього, що ото-
чує її. Таким впливом може бути не тільки корисна 
та законна діяльність, а й протиправна та небез-
печна, зокрема злочинна. Особа, яка вчиняє злочин 
щодо окремих елементів довкілля – атмосферного 
повітря, водних об’єктів, земельних ресурсів, надр, 
тваринного та рослинного світів тощо, завдає шко-
ди всьому довкіллю в цілому. У цьому разі ми го-
воримо не про якісь абстрактні суспільні відносини 
або складники, а про безпечне для життя довкілля 
як цінність, благо, необхідну умову існування усього 
живого на Землі.

Першою теоретичною основою розуміння об’єкта 
злочину стали міркування Чезаре Беккаріа у своє-
му відомому трактаті «Про злочини та покарання». 
У ньому він «матеріалізував» об’єкт та визначив 
його як охоронювану законом реальну цінність – 

«суспільне благо» [6, c. 228]. Ця теорія дійшла до 
наших часів але у деяких інтерпретаціях. У свій час 
визначаючи значення об’єкта, В.Я Тацій правиль-
но зазначив: «Саме об’єкт дозволяє визначити со-
ціальну сутність злочину, з’ясувати його суспільно 
небезпечні наслідки, сприяє правильній кваліфікації 
діяння, а також відмежовує його від інших суспільно 
небезпечних посягань» [7, с. 141]. Як вже зазначало-
ся раніше, суттєвий вплив об’єкт має на визначення 
поняття конкретного злочину, значною мірою впли-
ваючи на зміст його об’єктивних та суб’єктивних 
ознак [8, с. 96]. Також об’єкт злочину виступає тим 
критерієм, за яким відбувається віднесення конкрет-
ного злочину до тієї чи іншої групи. Наприклад, 
ст. 197-1 КК України «Самовільне зайняття земель-
ної ділянки та самовільне будівництво» віднесе-
на до Розділу VI «Злочини проти власності», тому 
що безпосереднім об’єктом є відносини земельної 
власності, а ст. 239-1 «Незаконне заволодіння ґрун-
товим покривом (поверхневим шаром) земель» та  
ст. 239-2 «Незаконне заволодіння землями водно-
го фонду в особливо великих розмірах» – до Розді-
лу VIII «Злочини проти довкілля», так як об’єктом 
є навколишнє природне середовище.

Пізнання об’єкта кримінально-правової охорони 
було б неповним без з’ясування його видів та ієрар-
хії. У кримінально-правовій літературі зустрічається 
як триступенева, так і чотириступенева класифікація 
об’єктів. У першому випадку виділяють загальний, 
родовий і безпосередній об’єкти злочину, а в друго-
му – загальний, родовий, видовий та безпосередній. 
Триступенева класифікація має більшу поширеність. 
Саме її покладено в основу систематизації Особли-
вої частини КК України 2001 року.

Загальним об’єктом кримінально-правової охоро-
ни у відповідності до ч. 1 ст. 1 КК України є такий 
комплекс цінностей: права і свободи людини і грома-
дянина, власність, громадський порядок та громад-
ська безпека, довкілля, конституційний устрій Укра-
їни, а також мир і безпека людства. Загальний об’єкт 
не має достатнього прикладного значення. Про ньо-
го ми згадуємо лише під час визначення завдань чин-
ного КК України. Родовими об’єктам виступають 
складники вищеозначеного комплексу. Серед них ми 
знаходимо й довкілля. Безпосереднім об’єктом кри-
мінально-правової охорони від конкретного злочин-
ного посягання є певний складник родового об’єкта 
як самостійна конкретна цінність. Складниками до-
вкілля є земля (земельні ресурси), надра, атмосфер-
не повітря, водні об’єкти, тваринний та рослинний 
світи та інше. І тому їх, а точніше якісний, безпечний 
стан слід визнавати безпосереднім об’єктом злочи-
нів що посягають на живу або неживу природу, які 
закріплені VIII розділом Особливої частини чинного 
КК України. 

Але більш досконалою для злочинів проти до-
вкілля є чотириступенева система об’єктів злочину. 
Так, за цієї системою, запропонованою у свій час 
В.М. Куцом, загальним об’єктом кримінально-пра-
вової охорони є особа, суспільства, необхідні умови 
існування, держава та міжнародний правопорядок 
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у сукупності. Така позиція була підтримана іншими 
науковцями [9, с. 205; 10, с. 66, 11, с. 159]. Кожен 
з указаних складників загального об’єкта є родо-
вим об’єктом кримінально-правової охорони, котрий 
складається з видових об’єктів, утворених із низки 
безпосередніх. Така класифікація дозволяє більш 
чітко та детально систематизувати Особливу частину 
кримінального законодавства. Спочатку в ній за ро-
довим об’єктом виділяють розділи, потім за видовим 
об’єктом – глави, зміст котрих «усередині» упорядко-
вується за безпосереднім об’єктом. Означена класи-
фікація об’єктів та систематизація Особливої части-
ни КК України заслуговує на увагу через те, що вона 
упорядковує законодавчий матеріал та робить кодекс 
більш зрозумілим та зручнішим для застосування.

Однак цю класифікацію слід розглядати лише як 
один із можливих варіантів серед інших, зокрема за-
пропонованих В.М. Куцом у інших публікаціях, де 
він ніби запрошує до дискусії та подальших теоре-
тичних розвідок у цьому напрямі [12, с. 148–155]. 
Убачається, що задекларована автором самостійність 
такого родового об’єкта, як умови існування люди-
ни та суспільства, є виокремленням як самостійно-
го родового об’єкта безпеки існування цих ціннос-
тей. При цьому слід згадати і про безпеку держави 
та міжнародної спільноти. Таким чином, система ро-
дових об’єктів кримінально-правової охорони могла 
б мати такий вигляд: людина – суспільство – держа-
ва – міжнародний правопорядок – безпека існування.

Останній об’єкт – це сукупність усіх відомих ви-
дів кримінально-охоронюваної безпеки. Тобто це 
перший ешелон, що страждає від специфічних зло-
чинних діянь, так званих деліктів створення небез-
пеки [13, с. 115]. За цим ешелоном слідують інші, ко-
трі страждають від інших за своїм характером діянь, 
назвемо їх деліктами спричинення шкоди. Вони без-
посередньо вражають людину, суспільство, державу 
чи міжнародний правопорядок, спричиняючи шкоду.

Безпека існування кримінально-охоронюваних 
соціальних та інших цінностей сама по собі є незапе-
речною значною цінністю, адже вона означає такий 
стан суб’єкта чи об’єкта, що характеризується відсут-
ністю загрози йому з боку якихось руйнівних факторів 
[14, с. 113]. Іншими словами, безпека – це нормальне, 
таке, що відповідає об’єктивним законам розвитку 
існування та функціонування когось або чогось.

Кримінально-правова доктрина переважно роз-
глядає об’єкт так званих «екологічних» злочинів, 
по-перше, в контексті триступеневої класифікації 
об’єктів кримінально-правової охорони; по-друге, 
переважно з позицій природноресурсового, приро-
доохоронного підходу до з’ясування його суті без 
«виходу» на людину, суспільство; по-третє, виходять 
з того, що об’єктом цих злочинів є суспільні відноси-
ни [15, с. 104; 16, с. 5–11].

Починаючи з 1973 року, на відміну від міркувань, 
які виказувались у науковій літературі раніше (на-
приклад, Ю.С. Богомяковим, В.К. Глистиним), ви-
знається, що ці природоохоронні відносини є само-
стійною, відокремленою групу відносин і не можуть 
виступати складником інших відносин, наприклад 

господарських [17, с. 168; 18, с. 24]. Одним із пер-
ших таку точку зору щодо об’єкта злочинів проти 
довкілля висловив в науковій літературі П.Т. Некіпе-
лов. Визнаючи родовим об’єктом злочинів проти до-
вкілля відносини, що склались у сфері раціонально-
го використання, збереження і поліпшення довкілля, 
яке оточує людину, він указував на те, що навряд чи 
можливо звести проблему охорони довкілля «лише 
до боротьби з порушеннями правил охорони природ-
них багатств або незаконним заняттям промислами» 
[19, с. 79]. У подальшому цю позицію підтримали 
й інші науковці [20, с. 81; 21, с. 104–107; 22, с. 6-7; 
23, с. 99]. При цьому правильно зазначається, що 
злочинне посягання відбувається на окремі елемен-
ти довкілля: землі, водойми, ліси, надра, тваринний, 
рослинний світ тощо – незалежно від місцезнахо-
дження цих норм в системі Особливої частини КК.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», об’єктом 
правової охорони є довкілля як сукупність природ-
них і природно-соціальних умов, процесів, а також 
природні ресурси до яких входять: землі, надра, 
водні об’єкти, атмосферне повітря, ліси, рослин-
ний та тваринний світ, ландшафти та інші природ-
ні комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду 
України та інші об’єкти та території, що є особливою 
цінністю як невід’ємна умова стійкого екологічного 
і соціального розвитку України [24]. Зважаючи на це, 
можна зробити припущення, що родовим об’єктом 
злочинів проти довкілля (екологічних злочинів) 
може бути усе навколишнє середовище – довкілля, 
включаючи і земельні ресурси, до складу яких вхо-
дить і земля як основне національне багатство наро-
ду України, яке перебуває під особливою охороною 
держави (ст. 14 Конституції України). Природа – це 
благо, яке надане людині об’єктивно від народження 
і становить найважливіший чинник необхідний для 
нормального її існування. Тому важко не погодитись 
із Н.Г. Шимбаревою, котра зазначає, що природа, 
тобто довкілля, як одна з найважливіших соціальних 
цінностей є об’єктом кримінально-правової охорони 
[25, с. 6–8].

Сама по собі «природа» є поняттям абстрактним 
і має декілька значень. Під природою розуміють, 
по-перше, матеріально-енергетичний та інформа-
ційний світ Всесвіту, по-друге, сукупність умов іс-
нування суспільства, на яку прямо або побічно це 
суспільства впливає, котра пов’язана з біологічною 
та господарською діяльністю людського суспільства. 
Поняття «природа» в теорії прирівнюють до понят-
тя «природне середовище», «довкілля». У науковій 
літературі та законодавстві відсутня єдина точка 
зору стосовно визначення предмету правової охо-
рони в нашому випадку. Поняття «довкілля», «при-
рода» є скоріше соціальним та техногенним. До-
вкілля складається з певних екологічних систем 
(організм, популяція, біоценоз, біогеоценоз, біосфе-
ра). Сама біосфера є великою екологічною системою  
[26, с. 14–15]. Під екологічною системою розумі-
ють особливу сукупність певних угруповань живого 
та неживого середовища в якому існує життя всякого 
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організму [27, с. 3–5]. Тому знищення або пошко-
дження цих природних ресурсів тягне за собою зни-
щення чи пошкодження всієї екологічної системи. 
Природні ресурси, на думку С.Б. Гавриша, є осно-
вою всякої екологічної системи і мають розглядатись 
як екологічна категорія [28, с. 67]. Сукупність різно-
манітних екологічних систем створюють природ-
но-територіальні комплекси або ж єдині природні 
системи, які об’єднують елементи живої та неживої 
природи, які отримали назву ландшафтів. Природ-
не середовище є частиною біосфери і складається 
з різноманітних екосистем. Вони знаходяться в при-
родному та економічному зв’язку з людиною. Тому 
в науковій літературі робляться висновки, що шкода 
родовому об’єкту екологічних правопорушень запо-
діюється шляхом пошкодження цих екосистем (біо-
геоценозів) [29, с. 82].

Природно ресурсний підхід до визначення 
об’єкта злочинів проти довкілля є дещо вузьким, 
тому що залишає осторонь людину, тому що зачі-
пає лише одну сферу, сферу природоресурсну, за-
лишаючи без уваги іншу, зокрема екологічну без-
пеку (як необхідну умову життєдіяльності людини 
та суспільства). Тому для визначення та розуміння 
родового об’єкта злочинів проти довкілля куди вхо-
дить і забруднення або псування земель необхідно 
звернутись до такої категорії, як екологічна без-
пека. Уперше запропонував розглядати екологічну 
безпеку як родовий об’єкт усіх злочинів, предмета-
ми яких є окремі елементи цілісної екологічної сис-
теми С.Б. Гавриш [30, с. 29].

Термін «екологічна безпека» стає все більш по-
пулярним у спеціальній юридичній літературі. Існу-
вання такої правової категорії зумовлено закріплен-
ням її в нормативно-правових актах, насамперед 
у Конституції України (ст. 50), згідно з якою кожний 
має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням 
цього права. У правовій літературі це право діста-
ло назву «право громадян на екологічну безпеку» 
[31, с. 35–39] Забезпечення екологічної безпеки і під-
тримання екологічної рівноваги на території України, 
збереження її генофонду визнано одним з основних 
обов’язків держави та основних напрямків держав-
ної політики України в галузі екології, схвалених 
Верховною Радою України 5 березня 1998 року [31].

Вихідні засади політики екологічної безпеки були 
сформульовані ще в Декларації про державний суве-
ренітет України, яка проголосила забезпечення еко-
логічної безпеки громадян. Забезпечення екологічно 
безпечних умов життєдіяльності людей у суспільстві 
віднесено до пріоритетних національних інтересів, 
тому що нинішня екологічна ситуація в Україні ха-
рактеризується як кризова1 [32]. Визначення понят-
тя «екологічна безпеки» безпосередньо міститься 
в ст. 50 Закону України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища» [24]. Згідно з цим нор-
мативним актом екологічною безпекою визнається 

такий стан навколишнього природного середовища, 
за якого забезпечується попередження погіршення 
екологічної обстановки та виникнення небезпеки 
для здоров’я людей.

Про екологічну безпеку (як об’єкт правової охо-
рони) говориться в ст. 16 Основного закону держави: 
«Забезпечення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України, подолан-
ня наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження 
генофонду українського народу є обов’язком держа-
ви» [34]. Виходячи з цього Конституційного поло-
ження можна стверджувати, що існує низка видів 
безпеки. Вони перебувають у тісному взаємозв’язку, 
забезпечуючи одна одну, а в кінцевому підсумку – 
особисту безпеку людини, безпеку суспільства, дер-
жави та міжнародної спільноти.

Екологічна безпека України ґрунтується на кон-
цепції всеохоплюючої системи міжнародної без-
пеки [35, с. 7–13]. Вона є складником глобальної 
і національної безпеки, тобто такого стану розви-
тку відносин у певній галузі права (кримінальному, 
адміністративному, екологічному тощо), за якого 
системою державно-правових, організаційних, на-
уково-технічних, економічних та інших соціальних 
засобів забезпечується регулювання екологічно не-
безпечної діяльності, режим використання природ-
них ресурсів, охорона навколишнього природного 
середовища, безпечного для життя та здоров’я лю-
дей, запобігання погіршенню екологічної обстанов-
ки та виникненню небезпеки для природних систем 
і населення [31, с. 91]. Тому що екологічна безпека 
(як найважливіший складник національної безпеки 
України) «вплетена» в систему міжнародної безпе-
ки та особисту безпеку людини, а останнє випли-
ває з природного права людини на безпеку життя 
і обов’язку держави забезпечити безпечне для її 
життя та здоров’я навколишнє природне середови-
ще належними і достатніми засобами, то вважаємо 
за доцільне розглядати екологічну безпеку як кри-
мінально-правову категорію – родовий об’єкт зло-
чинів проти довкілля, до складу яких входить також 
група злочинів проти земельних ресурсів (ч. ч. 1, 2  
ст. 197-1, ст. ст. 239, 239-1, 239-2, 254 КК України).

Нормальний екологічний стан земельних ресур-
сів, якісні та кількісні характеристики як властивість, 
що є невід’ємною частиною екологічної безпеки, має 
розглядатися як ознака, яка визначає можливість ви-
користання відповідної категорії земель для задово-
лення різних потреб як окремої людини, так і всього 
суспільства в цілому. При цьому поняття нормаль-
ний якісний та кількісний стан земельних ресурсів 
має дещо різне значення (залежно від того, для за-
доволення яких потреб суспільства необхідне досяг-
нення позитивних характеристик цього природного 
об’єкта). Очевидно, що розмір і характер шкідливих 
змін, які відбуваються в якісному і кількісному стані 
ґрунтового покриву і відповідно у всіх земельних ре-
сурсів, під час скоєння будь-якого із злочинів проти 

1 Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради 
України. – 1997. – № 10. – Ст. 85.
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земельних ресурсів залежить від ступеню та харак-
теру суспільно небезпечного посягання на земельні 
ресурси через їх складові. 

Висновки. Спираючись на вищенаведене, мож-
на зробити такі висновки: по-перше, для злочинів 
проти довкілля логічним є застосування чотиристу-
пеневої класифікації об’єкта злочину. Це пов’язано 
з особливостями механізму існування окремих еле-
ментів довкілля, зокрема земельних ресурсів у єди-
ній екологічній системі. По-друге, визнаючи загаль-
ним об’єктом екологічну безпеку, ми охоплюємо усі 
можливі відносини екологічної спрямованості, а та-

кож інші супутні відносини, що забезпечують таку 
безпеку. По-третє, у зв’язку з визнанням загальним 
об’єктом екологічної безпеки, відкривається можли-
вість не концентруватися на одній конкретній харак-
теристиці об’єкта, а використовувати увесь комплекс 
суспільних відносин, соціальних благ, цінностей 
тощо, наприклад, під час визначення об’єкта зло-
чинів проти земельних ресурсів можна використати 
ціннісну концепцію об’єкта злочину. Вона зумовле-
на домінувальною роллю земельних ресурсів у жит-
ті людини як об’єкта довкілля та має непереоцінене 
значення у житті.
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