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Анастасія Борисова,
аспірант заочної форми навчання 
Міжнародного гуманітарного університету

ПОНЯТТЯ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН  
У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Стаття присвячена дослідженню приватноправових відносин у сфері інформаційних комуніка-
цій як окремого самостійного виду інформаційних цивільних правовідносин. Встановлена доцільність 
дослідження й аналізу відносин у сфері інформаційних комунікацій у їхньому взаємозв’язку з катего-
рією «правовідносини», що зумовлено відсутністю розробленої теорії, сформованих уявлень про пра-
вові засоби і методи впливу на інформаційно-комунікативну сферу та зв’язки її суб’єктів.

Встановлено, що сучасне розуміння інформаційних комунікацій пов’язане з концепцією інформа-
ційного суспільства, в якому інформація і знання множаться в єдиному інформаційному просторі. 
І саме в інформаційному середовищі виникають інформаційні правовідносини з приводу суспільної 
комунікації. Так, суспільні відносини в інформаційній сфері слід розглядати як такі, що врегульова-
ні правовими нормами, і ті, які знаходяться поза таким регулюванням. Спілкуючись чи здійснюючи 
діяльність в інформаційному просторі щодо майнових і немайнових благ, суб’єкти вступають між 
собою у правові відносини. Такі соціальні відносини багатьма юристами розглядаються переважно 
в цивільно-правовому контексті.

У статті зазначається, що правовідносини у сфері інформаційних комунікацій є самостійним 
видом інформаційних відносин, що регулюються в тому числі нормами приватного права та мають 
певні особливості. Так, правовідносини у сфері інформаційних комунікацій характеризуються наяв-
ністю «власних» суб’єктів, об’єкта та змістом.

Зазначено, що з огляду на приватноправову природу інформації як основного складника інфор-
маційних правовідносин взагалі та відносин у сфері інформаційних комунікацій, пов’язаних з інфор-
маційними правами осіб, також надає підстави вважати такі правовідносини приватноправовими 
у частині регулювання, охорони та захисту прав та інтересів приватних осіб під час здійснення ними 
своїх суб’єктивних прав ті інтересів у комунікативній сфері.

Різновидами таких відносин слід вважати відносини у сфері е-торгівлі, надання страхових послуг, 
реалізації та захисту прав інтелектуальної власності, інтернет-маркетингу тощо.

Ключові слова: інформаційні комунікації, цивільні правовідносини, інформаційні 
правовідносини, інформація, інформаційні права, об’єкт.

Постановка проблеми. З активним 
розвитком сучасних суспільних відносин 
змінюється і характер взаємозв’язку пра-
вових норм та відповідних суспільних від-
носин, що трансформуються у цій сфері 
у новий вид правовідносин. Правові відно-
сини у сфері інформаційних комунікацій – 
яскравий приклад цих сучасних тенденцій. 
Тому у теорії цивільного права не сфор-
мовано однозначних поглядів щодо пра-
вової природи усіх суспільних відносин, 
які мають входити до предмета цивільно- 
правового регулювання та які існу-
ють у реаліях. Доцільність дослідження 
й аналізу відносин у сфері інформацій-
них комунікацій у їхньому взаємозв’язку 
з категорією «правовідносини» зумовлена 
відсутністю розробленої теорії, сформова-
них уявлень про правові засоби і методи 
впливу на інформаційно-комунікативну 
сферу та зв’язки її суб’єктів.

Аналіз публікацій. Проблемам приватно-
правового розуміння інформаційних право-
відносин та відносин у сфері інформаційних 
комунікацій присвячено наукові дослідження 
вітчизняних і зарубіжних авторів: К. Бєля-
кова, К. Єфремової, А. Кодинець, Є. Лит-
винова, В. Жукова, В. Калятіна, А. Коди- 
нець, Л. Коваленка, В. Копилова, О. Коха-
новської, Ю. Носіка, В. Петрова, О. Сер-
гєєва, І. Спасибо-Фатєєвої, М. Рассолова, 
В. Цимбалюка, О. Яременка й інших учених.

Як зауважують дослідники, незважаючи 
на значний інтерес науковців до дослідження 
проблематики інформаційних правовідно-
син, існують різноманітні підходи та трак-
тування цього поняття. Деякими вченими 
акцентується увага на існуванні різних під-
ходів до розуміння інформаційних правовід-
носин: широкого розуміння цих правовідно-
син (у рамках інформаційної концепції права 
та наявності інформаційної пов’язаності 
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у будь-яких правовідносинах); заперечення 
існування самостійних інформаційних пра-
вовідносин з огляду на те, що вони є лише 
частиною складних правовідносин [1].

Постановка завдання. Зважаючи на 
наявні теоретичні прогалини, вважаємо за 
необхідне поставити такі завдання, як визна-
чення інформаційних правовідносин як 
загальної категорії правовідносин в інфор-
маційному суспільстві, встановлення право-
вої природи та визначення правовідносин 
у сфері інформаційних комунікацій як само-
стійного виду інформаційних правовідносин, 
визначення основних особливостей приват-
ноправового регулювання відносин у сфері 
інформаційних комунікацій тощо.

Метою статті є встановлення правової при-
роди та визначення правовідносин у сфері 
інформаційних комунікацій.

Виклад основного матеріалу. Сучасне 
розуміння інформаційних комунікацій 
пов’язане з концепцією інформаційного 
суспільства, в якому інформація і знання 
множаться в єдиному інформаційному про-
сторі. Головними продуктами, що виробляє 
інформаційне суспільство, стають інформа-
ція і знання. Впровадження сучасних інфор-
маційних технологій в усі сфери людського 
життя кардинально трансформує суспіль-
ство. Особливо яскраво на тлі бурхливого 
прогресу цих технологій виділяється всес-
вітня глобальна мережа Інтернет, яка змі-
нює умови формування особистості у сфері 
інформаційних комунікацій.

Досліджуючи правові відносини у сфері 
інформаційних комунікацій, насамперед 
потрібно визначити загальні властивості 
правовідносин з урахуванням їхнього існу-
вання у контексті дихотомії «приватне 
право – публічне право». Складність визна-
чення правової природи правовідносин 
у сфері інформаційних комунікацій зумов-
люється відсутністю легального визначення 
категорій «інформаційні правовідносини» 
та «інформаційні комунікації», різним за 
змістом використанням у національному 
законодавстві та різними думками у юридич-
ній науковій літературі.

Як зазначає О. В. Кохановська, у вітчиз-
няній доктрині права натепер сформувалося 
декілька теорій щодо поняття, змісту і місця 
інформаційних відносин у системі права 
і системі законодавства України. Їх станов-
лення відбувалося починаючи із середини 
ХХ століття і продовжується нині. Перш за 
все, вражає різноманітністю спектр погля-
дів на інформацію як об’єкт правовідносин, 
особливості суб’єктного складу інформацій-

них правовідносин, дискусії щодо предмета 
і методу, принципів цих відносин [2].

Українська дослідниця Л. П. Коваленко, 
дотримуючись інформаційної концепції 
права, визначає інформаційні відносини як 
відокремлену, однорідну групу суспільних 
відносин, що виникають під час обігу інфор-
мації в інформаційній сфері в результаті здій-
снення інформаційних процесів у порядку 
реалізації кожним інформаційних прав і сво-
бод, а також у порядку виконання обов’язків 
органами виконавчої влади й місцевого 
самоврядування щодо забезпечення гаран-
тій інформаційних прав і свобод [3]. Анало-
гічну думку висловлює і відомий фахівець 
в галузі інформаційного права В. А. Копилов, 
який інформаційні відносини характеризує 
як комплекс суспільних відносин, що вини-
кають під час реалізації інформаційних про-
цесів, тобто під час створення, отримання, 
обробки, накопичення, зберігання, пошуку, 
розповсюдження та споживання інформації, 
а також процесів створення і застосування 
інформаційних систем [4].

Вважаємо, що правовідносини у сфері 
інформаційних комунікацій є самостійним 
видом інформаційних відносин, що регу-
люються в тому числі нормами приватного 
права та мають певні особливості. Так, пра-
вовідносини у сфері інформаційних кому-
нікацій характеризуються наявністю «влас-
них» суб’єктів, об’єкту та змістом.

Інформаційні правовідносини, як вважає 
О. В. Кохановська, як особисті немайнові, 
так і майнові, мають приватноправову при-
роду і не потребують штучного обмеження 
і безмежного контролю, а права на повагу 
до інформації як особистого немайнового 
блага фізичної особи слід дотримуватися ще 
до моменту народження людини, навіть до 
того, як вона набуде статусу суб’єкта права. 
Фактично право на повагу до інформації, яка 
є сутністю людини разом із матерією, в якій 
вона уособлюється, яку несуть, зокрема, 
гени, слід визначити у законодавстві так само 
як право на повагу до життя зачатої дитини, 
тобто з моменту зачаття [5].

Зі змісту статті 3 Закону України «Про 
інформацію» випливає, що інформаційними 
є правовідносини, які виникають у всіх сфе-
рах життя і діяльності суспільства і держави 
під час одержання, використання, поширення 
та зберігання інформації. Це визначення 
є загальним, яке не встановлює особливості 
цієї категорії серед інших правовідносин.

В основу змісту визначення інформацій-
них відносин у ст. 3 Закону України «Про 
інформацію» покладено принцип ототож-
нення інформаційних відносин з інформа-
ційною діяльністю, оскільки одержання, 
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використання, поширення та зберігання 
інформації є основними видами інформа-
ційної діяльності згідно з положеннями 
ст. 14 цього закону. Але ця норма не має вка-
зівки на такі види інформаційної діяльності, 
як обробка та захист інформації, що також 
становить зміст інформаційної діяльності.

Таким чином, можна зазначити, що 
інформаційні правовідносини – це суспільні 
відносини, врегульовані нормами приват-
ного та публічного права, між самостійними 
суб’єктами щодо здійснення інформацій-
ної діяльності з одержання, використання, 
обробки, поширення, зберігання та захисту 
інформації та інформаційних прав. Інфор-
маційні правовідносини є міжгалузевим 
інститутом, норми якого мають як публічний 
(конституційний, адміністративний харак-
тер), так і приватний (цивільний) характер.

Також, як зазначає О. Кохановська, у спек-
трі теорій, які висуваються представниками 
правової науки, обґрунтовуються також під-
ходи до інформаційних відносин як галузе-
вих і як інституту комплексного галузевого 
законодавства, але значних заперечень з точки 
зору аргументів, які ними висуваються, з боку 
представників двох основних теорій вони не 
викликають, а слугують лише доповненням [5].

Інформаційні правовідносини виника-
ють в особливій сфері. Як зазначають дослід-
ники, однією з визначальних рис сучасності 
є високий попит соціальних суб’єктів на 
інформацію та продукти з інтелектуально-
інформаційною природою. Як наслідок, 
поряд із традиційними сферами суспільної 
життєдіяльності, дедалі більшого значення 
набуває сфера інформаційна, що актуалізує 
наукові дослідження в цьому напрямі [6].

І саме в інформаційному середовищі вини-
кають інформаційні правовідносини з при-
воду суспільної комунікації. Так, суспільні 
відносини в інформаційній сфері слід роз-
глядати як такі, що врегульовані правовими 
нормами, і ті, які знаходяться поза таким регу-
люванням. Обґрунтованим є узагальнююче 
трактування суспільних відносин як струк-
турної сукупності конкретно історичних соці-
альних зв’язків, залежностей та обмежень, які 
виникають у процесі і результаті суспільно 
значимої предметної діяльності і мають влас-
тивість постійно повторюватися [7].

Дослідники вважають (і ми також під-
тримуємо цю думку), що інформаційні від-
носини як суспільне явище є особливою 
групою відносин, які мають місце в інтегра-
тивній інформаційній сфері в процесі здій-
снення діяльності, пов’язаної з інформацією.

З правової позиції їх можна трактувати як 
особливу групу відносин, які виникають, роз-
виваються і припиняють свою дію в процесі 

здійснення різних видів соціальної діяль-
ності щодо створення, збирання, одержання, 
зберігання, використання, поширення, охо-
рони та захисту інформації, яка регулюється 
нормами інформаційного права та інших 
галузей системи національного законодав-
ства, а також міжнародними нормами [6].

Крім того, з огляду на приватноправову 
природу інформації як основного склад-
ника інформаційних правовідносин взагалі 
та відносин у сфері інформаційних кому-
нікацій, пов’язаних з інформаційними пра-
вами осіб, також надає підстави вважати 
такі правовідносини приватноправовими 
у частині регулювання, охорони та захисту 
прав та інтересів приватних осіб під час 
здійснення ними своїх суб’єктивних прав ті 
інтересів у комунікативній сфері.

Фахівці в галузі інформаційного права 
підкреслюють, що суспільні відносини 
в інформаційній сфері потребують правового 
регулювання тоді, коли їх предметом висту-
пають суспільно значимі процеси, пов’язані 
з обігом та використанням інформації, 
а суб’єкти правовідносин мають взаємні 
права і обов’язки, гарантовані державою [8].

Такі відносини виникають з приводу 
комунікації суб’єктів з використанням 
сучасних інформаційних технологій, засобів 
стільникового зв’язку, супутникового теле-
бачення, «електронних коштів», всесвітньої 
інформаційної мережі Інтернет та інших 
сучасних засобів. Такі відносини отримали 
також «сучасне» визначення як віртуальні 
комунікації або мережеві комунікації.

Але, як зазначають вчені, комунікатив-
ний процес не зводиться лише до обміну 
інформацією (її передачі та сприйняття), 
а й передбачає ще трансформацію цієї інфор-
мації в соціально значущі індивідуальні, 
групові чи масові дії. Механізм такої транс-
формації забезпечується переважно мовною 
діяльністю людей, бо саме за її допомогою 
транслюються в соціальному просторі і часі 
норми та правила спілкування як норми 
і правила соціальних дій.

Складна юридична природа суспільних 
відносин в інформаційній сфері передбачає 
необхідність їх типологізації, тобто виді-
лення із загального масиву цих відносин 
окремих складників, об’єднаних типовими 
характеристиками. На цій основі дослідники 
виокремлюють інформаційні правові відно-
сини, інформаційно-інфраструктурні, інфор-
маційно-процедурні та інформаційно-про-
цесуальні правові відносини [9]. Але не всі 
з цих видів мають приватноправову природу 
правового регулювання.

Спілкуючись чи здійснюючи діяльність 
в інформаційному просторі щодо майнових 
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і немайнових благ, суб’єкти вступають між 
собою в правові відносини. Такі соціальні відно-
сини багатьма юристами розглядаються пере-
важно в цивільно-правовому контексті [10].

Як зазначає А. Кодинець, інформаційні 
цивільні відносини неоднорідні за змістом. 
Значна їх кількість виникає у зв’язку з реалі-
зацією інформаційних прав особи з набуття 
та використання інформації. Це, передусім, 
абсолютні інформаційні відносини, в яких 
праву однієї особи на інформацію протисто-
їть обов’язок усіх інших членів суспільства 
не порушувати інформаційні права суб’єкта. 
Такі відносини виникають, зокрема, під час 
використання інформації, її обробки чи збе-
реження. За цих відносин уповноважений 
суб’єкт має можливість вимагати захисту 
своїх інформаційних прав від будь-якої 
особи, яка їх порушить. Значну питому вагу 
у сфері інформаційних відносин становлять 
також правові відносини між конкретними 
особами, в межах яких задоволення інтер-
есів однієї особи здійснюється за рахунок 
виконання свого обов’язку іншою стороною 
правовідносин [11].

Правовідносини у сфері інформаційних 
комунікацій є самостійним видом інформа-
ційних цивільних відносин. Особливостями 
таких правовідносин, на наш погляд, є такі:

 – такі правовідносини зумовлюються 
об’єктивними економічними чинниками, 
заснованими на різних формах власності, 
в тому числі і на інформацію, інформаційні 
технології, і являють собою суспільні від-
носини юридично самостійних осіб, у тому 
числі фізичних та юридичних осіб, інших 
суб’єктів права;

 – це відносини осіб, державних органів, 
засобів масової інформації, передбачені і 
врегульовані нормами цивільного права, які 
закріплюють право на інформацію, захист ін-
формаційних прав та інтересів;

 – такі відносини є засобом вирішення 
завдань у сфері формування інформаційно-
правового простору країн, захисту прав лю-
дини на інформацію. Такі правовідносини 
виникають щодо реалізації інформаційних 
прав особи, і зміст їх полягає у здійсненні 
певних дій з метою отримання різних видів 
інформації, захисту прав на інформацію, реа-
лізації прав інтелектуальної власності у сфе-
рі інформаційної комунікації;

 – правовідносини у сфері інформаційних 
комунікацій виникають на підставі вольових 
дій суб’єктів права, спрямованих саме на те, 
щоб результатом таких дій було виникнення 
певних правовідносин або досягнення певної 
правової мети. Так, до таких підстав належать 
юридичні факти у вигляді юридичних дій 
(правомочні або неправомочні) – правочини 

або порушення інформаційних прав та інтер-
есів осіб у сфері інформаційних комунікацій;

 – також правовідносини у сфері інфор-
маційних комунікацій мають певний склад, 
який зумовлюється приватноправовою при-
родою правового регулювання цих право-
відносин. Особливості стосуються кола 
суб’єктів, учасників таких правовідносин, 
поняття та видів об’єктів та змісту правовід-
носин у сфері інформаційних комунікацій.

 – особливістю відносин у сфері інформа-
ційних комунікацій також є їх опосередкова-
ність та необмежений простір застосування. 
Тому слід зазначити, що основна частина 
правовідносин у сфері інформаційних кому-
нікацій виникають, існують у межах або за 
допомогою мережі Інтернет. Інтернет-про-
стір є засобом формування специфічного різ-
новиду комунікацій (Інтернет-комунікації), 
які, між іншим, можуть бути проінтерпрето-
вані таким же чином [12].

Слід зазначити, що такий перелік особли-
востей правовідносин у сфері інформацій-
них комунікацій не є остаточним. У процесі 
здійснення таких правовідносин та розвитку 
технологій у сфері інформаційних комуніка-
цій можуть формуватися інші особливості, 
які розкривають суть правовідносин у сфері 
інформаційних комунікацій.

Висновки

З огляду на ці особливості, а також на 
те, що ці правовідносини є окремим само-
стійним видом інформаційних відносин, які 
є більш загальною категорією, та наявність 
у правовому регулюванні цих відносин еле-
ментів приватного та публічного права, вва-
жаємо, що правовідносини у сфері інформа-
ційних комунікацій мають змішану правову 
природу, але є самостійним видом цивільно-
правових відносин у сфері інформаційних 
комунікацій.
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Anastasiia Borysova. The concept of private legal relations in the field of information 
communications

The article is devoted to the study of private legal relations in the field of information communications as 
a separate independent type of information civil relations. The expediency of research and analysis of relations 
in the field of information communications in their relationship with the category of "legal relations", due to 
the lack of developed theory, formed ideas about legal means and methods of influencing the information 
and communication sphere and relations of its subjects.

It is established that the modern understanding of information communications is connected with 
the concept of information society in which information and knowledge multiply in a single information space. 
And it is in the information environment that information legal relations about public communication arise. 
Thus, public relations in the information sphere should be considered as those that are regulated by legal norms, 
and those that are outside such regulation. By communicating or carrying out activities in the information 
space on property and non-property goods, the subjects enter into legal relations with each other. Such social 
relations are considered by many lawyers mainly in the civil law context.

The article notes that legal relations in the field of information communications are an independent type 
of information relations, which are regulated, inter alia, by the rules of private law and have certain features. 
Thus, legal relations in the field of information communications are characterized by the presence of "own" 
subjects, object and content.

It is noted that given the private law nature of information as the main component of information 
relations in general and relations in the field of information communications related to information rights 
of individuals, also provides grounds to consider such relations as private law in terms of regulation, protection 
and protection of rights and interests of individuals in the exercise of their subjective rights and interests in 
the communicative sphere.

Will consider the types of such relations, relations in the field of e-commerce, insurance services, 
implementation and protection of intellectual property rights, Internet marketing and more.

Key words: information communications, civil legal relations, information legal relations, information, 
information rights, object.
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СУЧАСНА ДЕРЖАВНА ПРАВОВА ПОЛІТИКА 
УКРАЇНИ У СФЕРІ НОТАРІАТУ ЯК ОБ’ЄКТА 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Сьогодні в нашій державі відбувається формування принципово нових підходів до врегулю-
вання суспільних правовідносин, захисту прав та інтересів осіб. Нотаріус виступає суб’єктом, 
який покликаний здійснювати врегулювання відповідних суспільних відносин. Для цього нотаріус 
наділяється державою відповідним колом повноважень, які закріплюються законодавчо. Вико-
нуючи подібні функції, нотаріус зокрема і нотаріат загалом забезпечують дотримання і захист 
інтересів суб’єктів правовідносин, надаючи їм допомогу правового характеру. А правильність 
і ефективність діяльності нотаріату сприяє балансу та «здоровій» взаємодії між суб’єктами 
суспільних відносин, а також запобігає виникненню небажаних деформацій у структурі таких 
правовідносин. Таким чином, основна мета вказаної статті полягає у проведенні науково-тео-
ретичного аналізу окремих аспектів нормативного закріплення та практичного здійснення 
державної правової політики у сфері нотаріату, обґрунтуванні основних напрямів розвитку 
адміністративно-правового регулювання нотаріату в сучасній Україні. Також у статті прове-
дено комплексний загальнотеоретичний аналіз основних напрямів державної правової політики 
у сфері регулювання нотаріальної діяльності. З’ясовано, що перехід нотаріату в цифровий про-
стір, в якому нотаріуси зможуть посвідчувати як електронні, так і паперові правочини, мож-
ливий шляхом запровадження електронного реєстру нотаріальних дій в широкому розумінні або 
електронної нотаріальної інформаційної системи. Зроблено висновок, що загальні риси сучасної 
державної правової політики України у сфері нотаріату як об’єкта адміністративно-право-
вого регулювання полягають у створенні сприятливого правового та інформаційно-технічного 
середовища для впровадження нових методів і підходів у роботу вітчизняного нотаріату, як 
приватного сектору, так і державного. Також адміністративно-правове регулювання дер-
жавно-правової політики у сфері нотаріату включає в себе організаційну, перевірочну та контр-
ольну функції. Варто також наголосити, що правова політика держави має бути спрямована 
на забезпечення умов ефективної взаємодії нотаріату й інших органів та установ. Такий підхід 
і його практична реалізація дозволить підвищити якість нотаріальних послуг та сприятиме 
підвищенню рівня суспільної довіри до нотаріату.

Ключові слова: рухоме майна, реєстр, посадові особи, місцеве самоврядування, суспільні 
відносини.

Постановка проблеми. В умовах сучас-
них державних перетворень нотаріат є одним 
із правозахисних інститутів державної гаран-
тії дотримання законності прав та інтер-
есів кожної людини. Сфера нотаріальної 
діяльності нині охоплює чималий спектр 
суспільних відносин, які є дуже важливими 
і потребують професійного та кваліфіко-
ваного нотаріального посвідчення. До того 
ж адміністративно-правова реформа, яка 
триває вже декілька років, теж має вплив 
і на адміністративно-правове регулювання 
нотаріату як об’єкта такого регулювання. 
Вказані фактори в комплексі обґрунтовують 
актуальність вибраної для дослідження теми 
і визначають необхідність її подальшого нау-
ково-теоретичного аналізу.

Аналіз останніх публікацій. Так, питан-
ням, пов’язаним із науково-теоретич-
ними дослідженнями нотаріальної діяль-
ності в сучасній Україні, присвячені праці 
таких вітчизняних вчених-науковців, як 
О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, К. Ф. Білько, 
І. П. Голосніченко, О. Нелін, У. О. Палієнко, 
Р. А. Усенко.

Однак варто наголосити, що комплек-
сно дослідження адміністративно-правових 
засад формування та реалізації державної 
правової політики у сфері нотаріату натепер 
не здійснювалося. При цьому обговорення 
окремих аспектів вказаної теми інколи вихо-
дить у досить гострі практично-правові дис-
кусії, що, своєю чергою, потребує додаткових 
наукових пошуків та ґрунтовного аналізу. 
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Тому, використовуючи наявні наукові 
напрацювання у дослідженні вказаного 
питання, у статті ставимо за мету здій-
снити теоретичний аналіз нотаріату як 
об’єкта адміністративно-правового регу-
лювання; визначити, які питання потре-
бують детального вивчення та вдоско-
налення; викласти власне бачення того, 
в яких сферах державна правова політика 
у сфері нотаріату як об’єкта адміністра-
тивного регулювання потребує удоскона-
лення, трансформації.

Виклад основного матеріалу. Вважаємо, 
що розпочати роботу над вказаним у темі 
статті питанням, потрібно з визначення 
понятійного складника. У ст. 1 Закону Укра-
їни «Про нотаріат» визначено, що нотаріат 
в Україні – це система органів і посадових 
осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати 
права, а також факти, що мають юридичне 
значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, 
передбачені цим Законом, з метою надання 
їм юридичної вірогідності [1].

О. Нелін, до прикладу, акцентує увагу на 
тому, що «у правовій системі України нота-
ріат відіграє значну роль як орган безспірної 
цивільної юрисдикції та превентивного пра-
восуддя» [2, с. 47].

У свою чергу К. Ф. Білько визначає нота-
ріат як «сукупність уповноважених держа-
вою суб’єктів, основною метою діяльності 
яких є забезпечення реалізації, охорони 
й захисту прав та інтересів фізичних і юри-
дичних осіб, територіальних громад та дер-
жави шляхом вчинення в межах безспірних 
правовідносин нотаріальних дій» [3, с. 4].

Вважаємо, що такі зауваження авторів 
мають право на існування і в умовах сучас-
них реалій діяльності нотаріату є цілком 
доречними. Тому спробуємо спочатку роз-
глянути це підпитання більш детально. А далі 
перейдемо безпосередньо до дослідження 
питання державної правової політики у сфері 
нотаріату, до адміністративно-правового 
регулювання нотаріальної діяльності.

Визначаючи поняття нотаріату, зако-
нодавець наповнює його зміст системністю 
(орган та посадові особи), делегуванням 
повноважень на посвідчення прав і фактів, 
які мають юридичне значення, а також вчи-
ненням інших дій з метою надання результа-
там такої діяльності юридичної вірогідності.

Проте один із авторів, як вбачається 
з вищевикладеного, відкрито і прямо гово-
рить про нотаріат як орган «превентивного 
правосуддя», інший – лише акцентує увагу 
на тому, що нотаріальні дії мають здійсню-
ватися виключно в межах безспірних пра-
вовідносин. Науково-теоретична позиція 

К. Ф. Білько, на наш погляд, є більш обґрун-
тованою, оскільки нотаріат є самостійною 
системою органів та посадових осіб і ані на 
практиці, ані на законодавчому рівні не вико-
нує функції правосуддя. Це компетенція еле-
ментів судової гілки влади.

Однак, розширюючи зміст поняття «нота-
ріат» за рахунок нового наповнення, Закон 
України «Про нотаріат», як профільний нор-
мативно-правовий акт, що регулює діяль-
ність нотаріату, потребуватиме відповідних 
змін та доповнень, у деяких випадках – кон-
цептуальних. І, на наш погляд, першочергово 
насамперед потрібно буде вносити зміни 
в саме поняття нотаріату.

У даній статті не ставиться завдання 
здійснити ґрунтовний аналіз поняття «нота-
ріат», визначити його недоліки чи переваги 
і запропонувати своє власне бачення на 
визначення цього поняття. У статті вважа-
ємо за необхідне показати ті основні тенден-
ції, за якими, на наш погляд, відбувається 
трансформація всієї системи вітчизняного 
нотаріату в умовах сучасних змін та стрім-
ких глобалізаційних процесів.

Досліджуючи нотаріат як об’єкт адміні-
стративно-правового регулювання в умовах 
сучасного розвитку України, маємо зазначити, 
що правовою основою діяльності нотаріату 
є Конституція України, Закон України «Про 
нотаріат», інші законодавчі акти України [1].

Статтею 21 Закону України «Про нота-
ріат» визначено, що державне регулювання 
нотаріальної діяльності полягає у встанов-
ленні умов допуску громадян до здійснення 
нотаріальної діяльності, порядку зупинення 
і припинення приватної нотаріальної діяль-
ності, анулювання свідоцтва про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю; здій-
сненні контролю за організацією нотаріату, 
проведенням перевірок організації нотарі-
альної діяльності нотаріусів, дотримання 
ними порядку вчинення нотаріальних дій 
та виконання правил нотаріального діловод-
ства; визначенні органів та осіб, які вчиня-
ють нотаріальні дії, здійснюють контроль за 
організацією нотаріату, проводять перевірки 
організації нотаріальної діяльності нотарі-
усів, дотримання ними порядку вчинення 
нотаріальних дій та виконання правил нота-
ріального діловодства; визначенні ставок 
державного мита, яке справляється держав-
ними нотаріусами; встановленні переліку 
додаткових послуг правового і технічного 
характеру, які не пов’язані із вчинюваними 
нотаріальними діями, та встановленні розмі-
рів плати за їх надання державними нотаріу-
сами; встановленні правил професійної етики 
нотаріусів. Контроль за організацією нотарі-
ату, перевірка організації нотаріальної діяль-
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ності нотаріусів, дотримання ними порядку 
вчинення нотаріальних дій та виконання 
правил нотаріального діловодства здійсню-
ються Міністерством юстиції України, Голо-
вним управлінням юстиції Міністерства 
юстиції України в Автономній Республіці 
Крим, головними управліннями юстиції 
в областях, містах Києві та Севастополі [1].

Зі змісту наведеної вище статті закону 
бачимо, що державне регулювання нотарі-
альної діяльності здійснюється в основному 
в організаційно-управлінському (особливо 
стосується сфери державного нотаріату) 
та контрольно-перевірочному напрямах.

Попри законодавче закріплення держав-
ного регулювання нотаріальної діяльності, 
вважаємо, що питання, пов’язане із дер-
жавною правовою політикою у сфері нота-
ріату як об’єктом адміністративно-право-
вого регулювання, залишається відкритим. 
І тут доречно звернутися до теорії права 
та до науки адміністративного права.

М. Т. Білуха вважає, що об’єктом пізнання 
прийнято називати те, на що спрямована піз-
навальна діяльність дослідника. Об’єктом 
наукового дослідження є навколишній мате-
ріальний світ та форми його відображення 
у свідомості людей, які існують незалежно 
від нашої свідомості, відбираються відпо-
відно до мети дослідження [4].

Об’єкт – це науковий простір, у рамках 
якого проводиться дослідження, частина 
об’єктивної реальності, що на певному етапі 
стає предметом практичної і теоретичної 
діяльності людини [5, с. 400].

О. Ф. Скакун наголошує, що право забез-
печує життєдіяльність суспільства через 
нормативне регулювання. Правове регулю-
вання – це упорядкування суспільних від-
носин, здійснюване державою за допомогою 
права і сукупності правових засобів, їх юри-
дичне закріплення, охорона і розвиток [6].

Так, А. І. Єлістратов зазначав: «Адміні-
стративне право ставить за мету впорядкувати 
відносини між правлячою владою і обивате-
лем у справах державного управління» [7].

З урахуванням зазначеного нагадаємо, 
що дана стаття присвячена державній пра-
вовій політиці у сфері нотаріату як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання.

У п. 1 Положення про Міністерство 
юстиції України (далі – Положення) зазна-
чено, що Мін’юст є головним органом у сис-
темі центральних органів виконавчої влади, 
що (серед іншого) забезпечує формування 
та реалізує державну правову політику 
у сфері нотаріату [8].

У вказаному Положенні, окрім наве-
деного, також закріплено положення, що 
дублює зміст ст. 21 Закону України «Про 

нотаріат», а також вказано, що основними 
завданнями Мін’юсту є організація роботи 
нотаріату, що забезпечує: ведення Єдиного 
реєстру спеціальних бланків нотаріальних 
документів, Єдиного реєстру нотаріусів, 
Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна, Спадкового реєстру, Єдиного реє-
стру довіреностей; організацію доступу до 
єдиних та державних реєстрів, держателем 
яких є Мін’юст; організацію роботи Вищої 
кваліфікаційної комісії нотаріату, Комісії 
з питань застосування санкцій за порушення 
вимог актів законодавства, що регулюють 
діяльність у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню теро-
ризму, та комісії з питань складення іспиту 
із спадкового права посадовими особами 
органів місцевого самоврядування, уповно-
важеними на вчинення нотаріальних дій; під-
готовку нотаріально оформлених документів 
для їх консульської легалізації, надання кон-
сульським установам і дипломатичним пред-
ставництвам допомоги з питань вчинення 
нотаріальних дій; внесення до Вищої квалі-
фікаційної комісії нотаріату подання щодо 
анулювання свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю у випадках, перед-
бачених законом [8].

Також слід наголосити, що у 2017 році 
в Україні було створено Державний Депар-
тамент реєстрації та нотаріату. Положення 
про вказане відомство затверджено наказом 
Міністерства юстиції України від 10 травня 
2017 року № 1689/к. Що стосується доку-
мента, про який ідеться, то тут існує про-
блема. Вона полягає у тому, що натепер текст 
Положення про Державний Департамент 
реєстрації та нотаріату відсутній у публіч-
ному доступі. Тому поки що невідомо, 
в якому нормативно-правовому стані пере-
буває вказаний документ.

І хоча Державний Департамент реєстра-
ції та нотаріату є структурною організа-
цію у системі органів Міністерства юстиції 
України, і це надає йому прав та обов’язків 
користуватися у роботі правовими актами 
органів юстиції, все ж таки вважаємо, що 
діяльність департаменту, як відносно само-
стійної структурної одиниці, має базуватися 
на окремо взятому регламенті, документі. 
Вважаємо, що положення про Департамент 
державної реєстрації та нотаріату має бути 
розроблено та адаптовано до призначення 
та основних цілей діяльності Департаменту.

Продовжуючи дослідження, зазнача-
ємо, що у червні 2017 року Національна 
Палата України (створена шляхом вне-
сення доповнень до Закону України «Про 
нотаріат» у 2013 р.) оприлюднила Концеп-
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цію реформування нотаріату в Україні, яка 
визначає порядок перетворення інституту 
нотаріату, його ключові цілі, завдання 
та прогнозовані результати.

Відповідно до вказаної концепції, осно-
вною метою реформування вітчизняного 
нотаріату є, серед іншого, створення умов для 
збереження професії нотаріуса за швидкого 
розвитку сфери цифрових послуг, що перед-
бачає розроблення та впровадження «циф-
рового нотаріату» та електронного реєстру 
вчинення нотаріальних дій, створення елек-
тронного цифрового нотаріального архіву [9].

Сучасні проекти із запровадження 
та реалізації інформаційних технологій 
майже у всіх сферах правовідносин під-
тверджують необхідність використання 
електронних засобів зв’язку, інструментів 
інформаційно-комунікаційних технологій 
у такій традиційно «паперовій» сфері, як 
нотаріат. Електронний нотаріат – це і ство-
рення єдиного електронного реєстру нота-
ріальних дій, і використання електронного 
цифрового підпису (ЕЦП), і оцифровка 
нотаріальних документів, і створення бази 
для електронного архіву. Однак сьогодні 
навіть з ухваленням законів «Про електро-
нний цифровий підпис», «Про електронні 
документи та електронний документоо-
біг» існують певні труднощі щодо впрова-
дження електронного нотаріату на практиці, 
оскільки в цьому напрямі має бути змінено 
Закон України «Про нотаріат» та має бути 
створено ефективне та надійне технічно-
технологічне та електронне забезпечення.

Разом із цим вважаємо за доцільне наго-
лосити, що створення та втілення в прак-
тичне життя електронного нотаріату відпові-
дає етапам державної політики, закріпленим 
у законі «Про Національну програму інфор-
матизації» від 04.02.1998 № 74/98-вр. Відпо-
відно до ч. 3 ст. 2 вказаного закону «націо-
нальна програма інформатизації формується 
виходячи з довгострокових пріоритетів соці-
ально-економічного, науково-технічного, 
національно-культурного розвитку країни 
з урахуванням світових напрямів розви-
тку та досягнень у сфері інформатизації 
і спрямована на розв’язання найважливіших 
загальносуспільних проблем (забезпечення 
розвитку освіти, науки, культури, охорони 
довкілля та здоров’я людини, державного 
управління, національної безпеки та обо-
рони держави та демократизації суспільства) 
та створення умов для інтеграції України 
у світовий інформаційний простір відпо-
відно до сучасних тенденцій інформаційної 
геополітики» [10].

Перехід нотаріату в цифровий простір, 
в якому нотаріуси зможуть посвідчувати як 
електронні, так і паперові правочини, мож-
ливий шляхом запровадження електронного 
реєстру нотаріальних дій в широкому розу-
мінні або електронної нотаріальної інформа-
ційної системи.

Наведене вище дозволяє нам стверджу-
вати, що на сучасному етапі розвитку нашої 
держави відбуваються активні трансфор-
маційні процеси у багатьох сферах суспіль-
ного життя. Нотаріат як система органів не 
є винятком із даного правила. І сучасна дер-
жавна правова політика у сфері нотаріату 
також спрямовується на швидке та ефек-
тивне впровадження подібних змін, а також 
адаптацію прийнятих у цій галузі норма-
тивно-правових актів до практичних потреб 
життя. На досягнення вказаних цілей якраз 
і спрямовується адміністративно-правове 
регулювання нотаріату.

У цивілізованому світі існує презумпція 
правильності та правомірності нотаріаль-
ного акта, а також прав та обов’язків, які він 
породжує. Корпоративні права, шлюбні від-
носини, нерухомість – це все сфери, в яких 
нотаріуси повинні використовувати норми 
європейського права. Сила нотаріального 
акта в тому, що нотаріус не тільки встанов-
лює особу громадянина, який до нього звер-
нувся, а й надає юридичної сили та вірогід-
ності документу, який він посвідчує. При 
цьому обов’язок держави – це зробити елек-
тронні мережі та реєстри безпечними, захис-
тити всі дані, які в них зберігаються [11].

Висновки

Підсумовуючи викладений вище мате-
ріал, маємо зауважити, що загальні риси 
сучасної державної правової політики 
України у сфері нотаріату як об’єкта адмі-
ністративно-правового регулювання поля-
гають у створенні сприятливого правового 
та інформаційно-технічного середовища 
для впровадження нових методів і підходів 
у роботу вітчизняного нотаріату, як при-
ватного сектору, так і державного. Також 
адміністративно-правове регулювання дер-
жавно-правової політики у сфері нотаріату 
включає в себе організаційну, перевірочну 
та контрольну функції. Варто також наголо-
сити, що правова політика держави має бути 
спрямована на забезпечення умов ефек-
тивної взаємодії нотаріату й інших органів 
та установ. Такий підхід і його практична 
реалізація дозволить підвищити якість 
нотаріальних послуг та сприятиме підви-
щенню рівня суспільної довіри до нотаріату.
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Yuliia Vasylyk. Modern state legal policy of Ukraine in the notarial system as an object 
of administrative regulation  

Today in our country there is a formation of fundamentally new approaches to the regulation of social 
relations, protection of the rights and interests of individuals. A notary is an entity that is called upon to settle 
the relevant public relations. To do this, the notary will be endowed by the state with the appropriate range 
of powers, which are enshrined in law. Performing such functions, the notary, in particular, and the notary 
in general ensure the observance and protection of the interests of the subjects of legal relations, providing 
them with legal assistance. And the correctness and efficiency of the notary contributes to the balance 
and "healthy" interaction between the subjects of public relations, as well as prevents the occurrence 
of undesirable distortions in the structure of such legal relations. Thus, the main purpose of this article is based 
on scientific and theoretical analysis of certain aspects of regulatory and practical implementation of state 
legal policy in the field of notaries, substantiation of the main directions of development of administrative 
and legal regulation of notaries in modern Ukraine. The article will also provide a comprehensive general 
theoretical analysis of the main directions of state legal policy in the field of regulation of notarial activities. 
It was found that the transition of the notary in the digital space, where notaries will be able to certify both 
electronic and paper transactions, is possible through the introduction of an electronic register of notarial acts 
in the broadest sense or an electronic notarial information system. It is concluded that the general features 
of modern state legal policy of Ukraine in the field of notary, as an object of administrative and legal regulation 
are to create a favorable legal and information-technical environment for the introduction of new methods 
and approaches to domestic notaries, both private and public. Also, the administrative and legal regulation 
of state and legal policy in the field of notaries includes organizational, verification and control functions. 
It should also be emphasized that the legal policy of the state should be aimed at ensuring the conditions 
of effective interaction between the notary and other bodies and institutions. This approach and its practical 
implementation will improve the quality of notarial services and increase public confidence in the notary.

Key words: movable property, register, officials, local government, public relations.
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ПРАВОВА ПРИРОДА СМАРТ-ДОГОВОРУ
Стаття присвячена дослідженню правової природи смарт-договору. Ідея смарт-договору ґрун-

тується на технології блокчейну. Технологія блокчейну характеризується такими ознаками: струк-
тура даних, що являє собою список пов’язаних блоків, кожен із яких містить посилання на попередній 
блок; використовується криптографія; характерний принцип децентралізації; є публічною базою 
даних усіх транзакцій між суб’єктами мережі блокчейн. 

Визначено, що смарт-договір є договором, який укладається в електронній формі. Електронною 
формою смарт-договору слід вважати електронний документ, в якому сторони закріплюють істот-
ні умови договору і який може бути візуально сприйнятий. Особливістю смарт-договору є те, що він 
набирає чинності з моменту компіляції програмного коду і розміщення в Ethereum або іншій системі. 
Запропоновано передбачити підставу недійсності смарт-договору: якщо програмний код відтворює 
умови, які не відповідають змісту смарт-договору згідно з електронним документом, смарт-договір 
може бути визнано недійсним. Автором також запропоновано передбачити положення про те, що 
ідентифікація сторін смарт-договору в системі прирівнюється до електронних цифрових підписів.

Умови смарт-договору можуть бути конкретними, здійсненними та правомірними, можуть 
передбачати забезпечувальні зобов’язання. Для укладення смарт-договору використовуються типо-
ві протоколи. 

Виконання зобов’язань, передбачених смарт-договором, здійснюється автоматично шляхом 
здійснення цифрових трансмісій у певній послідовності у разі настання певних обставин. З метою 
розширення сфери застосування смарт-договорів доцільно було б забезпечити доступ до інформації 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців, громадських формувань та інших реєстрів.

Оскільки засобом розрахунків за смарт-договорами є криптовалюта, в статті обґрунтовується 
необхідність законодавчого визначення криптовалюти як законного засобу платежів для виконання 
смарт-договорів.

Внесення змін до смарт-контракту технологічно є неможливим. Можливим є лише укладення 
нового смарт-договору, який припинить попередній. 

Отже, для смарт-договору характерні особливості укладення, зміни та виконання, які дозволя-
ють виділяти смарт-договір як окремий вид договору. Автор пропонує доповнити ЦК України стат-
тею 636-1 «Смарт-договір».

Ключові слова: смарт-договір, блокчейн, електронний документ, електронна форма договору, 
криптографія, криптовалюта, виконання зобов’язання.

Постановка проблеми. Активне впрова-
дження смарт-договорів у цивільному обо-
роті в майбутньому зумовлене технічними 
інноваційними рішеннями використання 
технології блокчейну для реалізації дого-
вірних конструкцій та потреб цивільного 
обороту, зокрема оптимізації діяльності 
учасників, гарантій належного виконання 
договірних зобов’язань. Натепер відсутнє 
спеціальне правове регулювання смарт-
договорів. Проблематика смарт-договорів 
є предметом досліджень таких науковців, 
як А. Савельєв, Л. Мамчур, О. Недибалюк, 
О. Баранов та інших.

Мета статті – з’ясувати правову природу 
смарт-договору через призму аналізу наяв-
ної нормативної бази; визначити необ-
хідні законодавчі зміни для використання 
смарт-договорів у цивільному обороті.

Виклад основного матеріалу. Ідея 
смарт-договору ґрунтується на техно-
логії блокчейну. У законопроєкті «Про 
обіг криптовалюти в Україні» № 7183 від 
06.10.2017 р. систему блокчейну визначено 
як децентралізований публічний реєстр усіх 
проведених криптовалютних транзакцій, 
які були проведені суб’єктом криптовалют-
них операцій [1]. 

Технологія блокчейну базується на таких 
характерних ознаках:

1) це структура даних, що являє собою 
список пов’язаних блоків, кожен із яких міс-
тить посилання на попередній блок. Кожен 
блок складається із заголовка і списку 
включених до нього транзакцій. Транзак-
цією називається структура даних, яка міс-
тить інформацію про переведення певної 
суми біткоїнів;
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2) використовується криптографія. Для 
проведення кожної трансакції необхідний 
особистий ключ;

3) характерний принцип децентралізації. 
Замість однієї організації, яка контролює 
базу даних, використовується велика кіль-
кість комп’ютерів, відповідно, їх користувачі 
контролюють базу даних разом. Це виключає 
ризик банкрутства окремих організацій. Сис-
тема бази даних продовжує існувати. Прове-
дення трансакції підтверджується доказами. 
Усі трансакції система вкладає у блок. Таким 
чином, ніхто не може стверджувати, що тран-
сакція не відбулася. Зміна значення будь-
якого поля у будь-якому блоці у ланцюгу 
призведе до зміни всіх блоків, які були додані 
до блокчейна після нього. Для перепису 
історії блокчейна потенційний зловмисник 
повинен зосередити у себе більше ніж 50 % 
усіх обчислювальних ресурсів мережі – це 
є єдиною потенційною, проте поки не досяж-
ною на практиці загрозою;

4) є публічною базою даних всіх тран-
закцій між суб’єктами мережі блокчейн. 
Оскільки мережа блокчейна відкрита для 
вільного приєднання, то публічність даних 
мережі фактично означає загальнодоступ-
ність цих даних. 

Першим втіленням ідеї блокчейну було 
створення та обіг криптовалюти. Прак-
тики-програмісти та науковці стверджу-
ють, що потенціал закладеної в її основу 
технології блокчейн є більшим, ніж про-
сто зберігання історії фінансових тран-
закцій. Одним із прикладів використання 
блокчейну є смарт-контракти. Вперше цей 
термін з’явився в статті американського 
вченого-криптографа Ніка Сабо, яка була 
опублікована в 1994 році. У ній він визна-
чив смарт-контракт як «комп’ютеризований 
транзакційний протокол, який виконує 
умови договору» [2]. Ідея аналогічна вен-
динговому автомату. Якщо умови «контр-
акту» влаштовують покупця (тобто вони 
опускають гроші в автомат), то машина авто-
матично виконує умови неписаної домовле-
ності, надає покупку.

У 2013 році Віталік Бутерін запропону-
вав, щоб внутрішній стан блоків блокчейна 
можна було використовувати для зберігання 
довільної інформації. У 2013 році він ство-
рив платформу Ethereum, яка об’єднувала всі 
запропоновані ідеї, а вже у 2015 році відбувся 
її запуск. Смарт-договір повинен бути пере-
творений, скомпільований у програмний код. 
Після компіляції смарт-контракт необхідно 
опублікувати у блокчейні Ethereum. Публі-
кація здійснюється виконанням транзакції 
за спеціальною адресою. Після цього смарт-
контракт отримує власну адресу, яка може 

використовуватись іншими користувачами 
для взаємодії з ним. Код смарт-контракту 
виконується, тільки якщо він був виклика-
ний певною транзакцією. Важливо розуміти, 
що виконання смарт-контракту повинно 
бути ініційованим зовнішнім користувачем. 
Смарт-контракт може бути викликаний 
іншим смарт-контрактом, який у свою чергу 
був викликаний іншим смарт-контрактом, 
проте на початку цього ланцюга викликів 
повинен бути виклик, виконаний зовнішнім 
користувачем [3]. 

Отже, можна виділити такі етапи «ство-
рення» смарт-договору:

1) оформлення домовленості в електро-
нній формі, яка візуально може бути сприй-
нята сторонами (протокол);

2) компіляція у програмний код;
3) опублікування у блокчейні Ethereum 

або іншій системі.
У юридичній літературі висловлюються 

різні точки зору щодо визначення смарт-
договору:

1) смарт-договір – програмний код. 
Розумний контракт – це договір, який існує 
в формі програмного коду, що імплементо-
вано на платформі Blockchain, який забез-
печує автономність і самовиконання умов 
такого договору у разі настання заздалегідь 
визначених у ньому обставин [4]. Дане розу-
міння не відповідає нормам ЦК України. 
Договір є домовленістю двох або більше сто-
рін, спрямованою на встановлення, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків 
(ч. 1 ст. 626 ЦК України). Правочин може 
вчинятися усно або в письмовій (електро-
нній) формі (ст. 205 ЦК України). Відповідно 
до п. 3 ст. 3 ЗУ «Про електронну комерцію», 
електронною формою представлення інфор-
мації вважається документування інформа-
ції, що дає змогу її відтворювати у візуальній 
формі, придатній для сприйняття людиною. 
Відповідно, за допомогою програмного коду 
сторони не можуть сприйняти умови, сто-
совно яких вони досягли згоди;

2) смарт-договір може виступати авто-
матизованою системою, що діє задля вико-
нання договору, укладеного в іншій формі 
(автоматизовані системи, спрямовані на 
виконання договорів, сьогодні широко 
застосовуються банками, телекомунікацій-
ними операторами тощо) [5, с. 92]. Дана 
позиція виключає можливість розуміння 
смарт-договору як самостійної договірної 
конструкції, а є лише способом автома-
тичного виконання попередньо укладених 
договорів. Вважаю, що смарт-договір є пра-
вочином, який може бути спрямований не 
лише на виконання існуючих договірних 
зобов’язань, але й на їх виникнення;
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3) смарт-договори – інноваційна форма 
контрактів, укладення, виконання та при-
пинення яких відбувається з використан-
ням мережевих комп’ютерних програмних  
та/або програмно-апаратних засобів, що 
мають взаємозв’язок з фізичними або циф-
ровими об’єктами, за участю або без участі 
людини, що вимагає проведення системних 
і комплексних правових досліджень в рам-
ках цивільного, фінансового та інформацій-
ного права [6, с. 39]. Дана позиція передба-
чає потребу у виділенні ще окремої форми 
правочини, крім вже передбачених усної 
та письмової, – електронної. 

Вважаю, що смарт-договір є договором, 
який укладається в електронній формі. Елек-
тронною формою смарт-договору слід розу-
міти електронний документ, в якому сторони 
закріплюються істотні умови договору і який 
може бути візуально сприйнятий. Особли-
вістю смарт-договору є те, що він набирає чин-
ності з моменту компіляції програмного коду 
і розміщення в Ethereum або іншій системі.

Оскільки сторони договору не мають 
можливості перевірити коректність транс-
формації умов договору в програмний код, 
необхідним є збереження електронної форми 
договору, яка є основою для формування 
коду. Якщо у зв’язку з технічними помил-
ками інформація спотворена, смарт-договір 
слід вважати недійсним. Електронна форма 
смарт-контракту може бути доказом у суді 
у разі виникнення спорів. Не виключається 
можливість залучення експертів для аналізу 
інформації, що міститься в програмному коді.

Особливості укладення, виконання, 
зміни смарт-договорів, які дозволяють 
визначати смарт-договір як окремий вид 
договорів.

1. Умови смарт-договору повинні бути 
конкретними (чіткими, однозначними), здій-
сненними (об’єктивними), правомірними. 
Умови смарт-договору можуть бути сфор-
мульовані за формулою «якщо..., тоді...». 
Не всі умови договору можуть бути автома-
тизовані. Не можуть використовуватися оці-
ночні терміни, наприклад «розумний строк». 
Смарт-договір існує в межах платформи 
блокчейну, тому можливі, як правило, тран-
сакції в межах даної платформи (здійснення 
трансакцій криптовалюти). 

Умови смарт-контракту можуть передба-
чати забезпечувальні зобов’язання, зокрема, 
коли згідно зі смарт-договором блокується 
певна сума криптовалюти, перерахунок 
якої кредитору здійснюється лише після 
вчинення певний дій боржником. Це одна 
з основних переваг смарт-договору.

Проблемним є отримання і підтвер-
дження інформації зовні, тому умови 

про форс-мажорні обставини також не зазна-
чаються в смарт-договорі. Тому можливими 
є два варіанти оформлення смарт-договорів: 
електронна форма повністю трансформована 
в програмний код або лише частина електро-
нного договору відображена в програмному 
коді. Оскільки узгоджені сторонами умови 
домовленості трансформуються надалі в про-
грамний код, необхідним є напрацювання 
програмістами разом з юристами шаблонів, 
протоколів щодо окремих видів договорів.

2. Виконання зобов’язань, передбачених 
смарт-договором, здійснюється в автоматич-
ному порядку цифрових трансмісій у певній 
послідовності у разі настання певних обста-
вин. Виконання смарт-договору здійсню-
ється без участі сторін, на відміну від зви-
чайного договору, коли сторони зобов’язані 
вчиняти певні дії. 

Засобом розрахунків за смарт-
контрактами є криптовалюта. Одним із стри-
муючих факторів поширення смарт-договорів 
є відсутність правового регулювання статусу 
криптовалюти в Україні. Слід зазначити, 
що смарт-договір може забезпечити вико-
нання лише зобов’язань у віртуальному світі, 
наприклад щодо проведення платежів крип-
товалютою. Виконання робіт та надання 
послуг здійснюється в реальному світі і не 
може бути опосередковано смарт-договором. 

Слід зазначити, що перед тим, як смарт-
договір буде виконаний, потрібно оплатити 
трансакційну комісію.

З метою розширення сфери застосування 
смарт-договорів доцільно було б забезпечити 
доступ до інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, Держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців, громадських формувань 
та інших реєстрів.

3. Відсутня можливість змінити дого-
вір. Якщо смарт-договір почав виконува-
тися, його неможливо припинити або змі-
нити. Це зумовлено технологією блокчейн. 
З одного боку, це є плюсом, адже сторона 
не може ухилитися від виконання угоди, 
а з іншої – мінусом, оскільки помилка або 
відсутність певної умови може унеможли-
вити виконання домовленостей, які відпо-
відали б волевиявленням сторін. В остан-
ньому випадку можливе лише укладення 
нового смарт-договору.

Висновки

Доцільно доповнити ЦК України стат- 
тею 636-1 Смарт-договір з таким змістом:

1. Смарт-договір є договором, який укла-
дається в електронній формі (електронному 
документі). Смарт-договір набирає чинності 
з моменту компіляції програмного коду 



18

9/2020
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

і розміщення в Ethereum або іншій системі 
з використанням технології блокчейну.

2. Ідентифікація сторін смарт-договору 
в системі прирівнюється до електронних 
цифрових підписів. 

3. Для укладення смарт-договору вико-
ристовуються типові протоколи. Умови 
мають бути конкретними, здійсненними 
і правомірними. 

4. Якщо програмний код відтворює 
умови, які не відповідають змісту смарт-
договору згідно з електронним документом, 
смарт-договір може бути визнано недійсним.

5. Виконання зобов’язань, передбачених 
смарт-договором, здійснюється автоматично 
шляхом здійснення цифрових трансмісій 
у певній послідовності у разі настання пев-
них обставин. 

6. Криптовалюта є законним засобом пла-
тежів при виконанні смарт-договорів.
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Iryna Veres. Legal nature of the smart contract
The article is devoted to the research of the smart contract legal nature. The idea of a smart contract is 

based on blockchain technology. Blockchain technology is characterized by the following features: it’s a data 
structure represents a list of related blocks where each block contains a link to the previous one; cryptography 
is used; built as decentralized storage; is a public database of all transactions between the participants 
of the blockchain network.

It is determined that a smart contract is a contract that is concluded in electronic form. The electronic form 
of a smart contract should be understood as an electronic document in which the parties set out the essential 
terms of the contract and which can be visually perceived. The peculiarity of the smart contract is that it takes 
effect from the moment of compiling the program code and placing it in Ethereum or another system. It is 
proposed to provide an ability for the invalidity of the smart contract: if the program code reproduces conditions 
that do not correspond to the content of the smart contract according to the electronic document, the smart 
contract may be declared invalid. The author also proposes to provide a provision that the identification 
of the parties to a smart contract in the system is equated to electronic digital signatures.

The terms of a smart contract can be specific, feasible and legitimate, and can provide for security 
obligations. Standard protocols are used to conclude a smart contract.

The obligations under the smart contract are fulfilled automatically by making digital transmissions in 
a certain sequence in certain circumstances. In order to expand the scope of smart contracts, it would be 
appropriate to access information from the State Register of Real Property Rights, the State Register of Legal 
Entities, Individuals - Entrepreneurs, Public Associations and other registers.

Since the means of payment for smart contracts is a cryptocurrency, the article substantiates the need for 
a legislative definition of cryptocurrency as a legal tender in the smart contracts implementation.

It is technologically impossible to make changes to the smart contract. It is only possible to conclude a new 
smart contract, which will terminate the previous one.

Thus, the smart contract is characterized by the peculiarities of the conclusion, change and implementation, 
which allow to distinguish the smart contract as a separate type of contract. The author proposes to supplement 
the Central Committee of Ukraine with Article 636-1 Smart Contract.

Key words: blockchain, electronic document, electronic form of agreement, cryptography, 
cryptocurrency, fulfillment of obligation.
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СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ 
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ 
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Стаття присвячена комплексному дослідженню та визначенню складу суб’єктів доказування 
у справах щодо захисту справ та інтересів дитини у цивільному судочинстві. На основі аналізу чин-
ного законодавства, результатів попередніх досліджень встановлено, що не всі суб’єкти цивільних 
процесуальних правовідносин є суб’єктами доказування у цивільному процесі взагалі та у справах 
щодо захисту прав та інтересів дитини зокрема. У статті досліджується питання щодо віднесення 
кожного зі складу суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин до суб’єктів доказування. Аргу-
ментовано, що роль суду в процесі доказування є дещо обмеженою щодо збирання доказів, але це не 
виключає його із складу суб’єктів доказування, оскільки він наділений певними повноваженнями щодо 
доказування. Щодо збирання доказів, то у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів дитини 
суд наділений правом збирати докази з власної ініціативи, що стосується предмета спору, у разі коли 
це необхідно для захисту малолітніх або неповнолітніх осіб та у разі, коли суд має сумніви у добросо-
вісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів. 
У порядку розгляду справи в окремому провадженні суд наділений правом з власної ініціативи витре-
бувати необхідні докази з метою з’ясування обставин справи. У випадках, передбачених законодав-
ством, суд з метою захисту прав та інтересів дитин, має право вийти за межі заявлених вимог.

Встановлено, що у справах щодо захисту прав та інтересів дитини основними суб’єктами дока-
зування є учасники справи, до яких необхідно віднести сторони, третіх осіб, заявника та боржника, 
заявника та заінтересовану особу, органи та осіб, яким законом надано право звертатися до суду 
в інтересах інших осіб. Представник також входить до складу суб’єктів доказування, оскільки він 
наділений всіма правами та обов’язками особи, яку представляє в суді.

У статті досліджується дискусійне питання щодо віднесення до складу суб’єктів доказуван-
ня інших учасників судового процесу (помічник судді, секретар судового засідання, судовий розпо-
рядник, свідок, експерт, експерт з питань права, перекладач, спеціаліст). Аргументовано, що інші 
учасники судового процесу не можуть бути суб’єктами доказування, оскільки вони не мають юри-
дичної заінтересованості в результатах розгляду справи – вони залучаються судом для сприяння 
правильному та своєчасному розгляду і вирішенню цивільних справ, а також не здійснюють жодних 
дій щодо доказування.

Ключові слова: доказування, суб’єкти доказування, суб’єкти цивільних процесуальних 
правовідносин, захист прав та інтересів дитини, цивільне судочинство.

Постановка проблеми. Судова реформа, 
що триває останніми роками в Україні, 
змушує переосмислити традиційні нау-
кові погляди щодо суб’єктів доказування 
у цивільному судочинстві взагалі та у спра-
вах щодо захисту прав та інтересів дитини 
зокрема. Особливої актуальності визначення 
кола суб’єктів доказування у справах щодо 
захисту прав та інтересів дитини набуло 
у зв’язку з набранням чинності новою редак-
цією ЦПК України.

Стан дослідження теми. Науковим дослі-
дженням щодо визначення суб’єктів дока-
зування у справах про захист прав та інтер-
есів дитини у цивільному судочинстві через 

призму визначення суб’єктів доказування 
у цивільному судочинстві займались такі 
науковці, як О. О. Грабовська, В. В. Комаров, 
Р. В. Тертишніков, Т. В. Цюра та інші. 

Метою та завданням дослідження є вирі-
шення теоретичних проблем щодо визна-
чення суб’єктів доказування у справах 
щодо захисту прав та інтересів дитини 
у цивільному судочинстві. 

Викладення основного матеріалу. 
Розглядаючи питання щодо визначення 
суб’єктів доказування у справах про захист 
прав та інтересів дитини, необхідно визна-
чити суб’єктів цивільних процесуальних 
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відносин у цивільному процесі. Отже, від-
повідно до норм цивільного процесуального 
законодавства до суб’єктів цивільних про-
цесуальних правовідносин належать: 1) суд; 
2) учасники судового процесу. До учасників 
судового процесу законодавець відносить 
учасників справи, представників та інших 
учасників судового процесу. Однак не всі 
суб’єкти цивільних процесуальних право-
відносин є суб’єктами доказування у цивіль-
ному процесі. Крім того, необхідно заува-
жити, що суб’єкти цивільних процесуальних 
відносин відповідно свого процесуального 
статусу мають різний обсяг повноважень 
щодо доказування у справах щодо захисту 
прав та інтересів дитини.

Питання щодо віднесення суду до складу 
суб’єктів доказування є вельми дискусійним. 
Одні науковці вважають, що суд не входить 
до складу суб’єктів доказування у зв’язку 
з розширенням засад диспозитивності та зма-
гальності цивільного процесу [1, с. 12-17]. 
Інші, навпаки, вважають, що суд можна 
віднести до складу суб’єктів доказування 
та обґрунтовують свою позицію тим, що суд 
вирішує всі питання, що виникають у судо-
вому доказуванні, безпосередньо досліджує 
докази, подані іншими суб’єктами доказу-
вання, перевіряє істинність даних, поданих 
як докази, і в результаті їх оцінки встановлює 
фактичні обставини, що мають значення для 
правильного вирішення справи [2, с. 7].

Відповідно до нової редакції ЦПК Укра-
їни [3] суд набуває більш широких повно-
важень у процесі судового доказування. 
За загальним правилом принципу змагаль-
ності, суд не має право збирати докази, що 
стосуються предмета доказування, даний 
обов’язок щодо збирання та подання доказів 
покладений на учасників справи. Однією із 
новел ЦПК України є те, що законодавець 
надає право суду у випадках, передбачених 
цивільним процесуальним законодавством, 
збирати докази з власної ініціативи, таким 
чином відносить його до суб’єктів дока-
зування. Так, ч. 2 ст. 13 та ч. 7 ст. 81 ЦПК 
України встановлюють винятки із загаль-
ного правила принципу змагальності 
та надають суду право з власної ініціативи 
збирати докази. Отже, у справах щодо 
захисту сімейних прав та інтересів дитини 
суд наділений правом збирати докази 
з власної ініціативи, що стосується пред-
мета спору, у разі коли це необхідно для 
захисту малолітніх або неповнолітніх осіб 
(ч. 2 ст.13 ЦПК України) та у разі, коли суд 
має сумніви у добросовісному здійсненні 
учасниками справи їхніх процесуальних 
прав або виконанні обов’язків щодо доказів 
(ч. 7 ст. 81 ЦПК України).

Крім того, необхідно зазначити, що 
справи щодо захисту прав та інтересів дитини 
розглядаються в окремому провадженні та, 
відповідно до ч. 2 ст. 294 ЦПК України, суд 
у порядку розгляду справи в окремому про-
вадженні наділений правом з власної ініціа-
тиви витребувати необхідні докази з метою 
з’ясування обставин справи.

Також необхідно звернути увагу, що 
в деяких випадках з метою захисту прав 
та інтересів дитини законодавство перед-
бачає право суду вийти за межі заявлених 
вимог. Так, наприклад, Законом України 
«Про внесення змін до Сімейного кодексу 
України щодо обов’язку осіб, позбавлених 
батьківських прав, утримувати дитину» від 
17.05.2016 № 1370-VIII [4] були внесені зміни 
до ст. 166 СК України щодо обов’язку суду 
приймати рішення про призначення аліментів 
одночасно з процедурою позбавлення бать-
ківських прав. Частина 3 ст. 166 СК України 
надає право суду приймати рішення про пере-
рахування аліментів на особистий рахунок 
дитини у відділенні Державного ощадного 
банку України, у разі якщо мати, батько або 
інші законні представники дитини відмовля-
ються отримувати аліменти від особи, позбав-
леної батьківських прав, та зобов’язувати 
останніх відкрити зазначений особистий 
рахунок у місячний строк з дня набрання 
законної сили рішенням суду [5, с. 67].

У справах про захист прав та інтересів 
дитини, відповідно до норм цивільного про-
цесуального законодавства, суд також здій-
снює й інші процесуальні дії щодо доказу-
вання, а саме: у разі коли у сторін та інших 
учасників справи є труднощі щодо витре-
бування доказів, то суд за їхнім клопотан-
ням зобов’язаний витребувати такі докази 
(ст. 84 ЦПК України); суд вирішує питання 
про належність доказів (ст. 77 ЦПК Укра-
їни), допустимість доказів (ст.78 ЦПК 
України), достовірність доказів (ст. 79 ЦПК 
України), достатність доказів (ст. 80 ЦПК 
України); визначає предмет доказування; 
досліджує докази, здійснює оцінку доказів 
(ст.89 ЦПК України) тощо.

 Отже, на підставі наведеного вище можна 
дійти висновку, що у справах щодо захисту 
прав та інтересів дитини суд входить до кола 
суб’єктів доказування. Також необхідно зау-
важити, що за загальним правилом роль суду 
в процесі доказування є дещо обмеженою 
щодо збирання доказів, але це не виключає 
його із складу суб’єктів доказування. 

Основним суб’єктом доказування 
у цивільному процесі є учасники справи. 
Основні обов’язки доказування у справах 
позовного провадження покладаються на сто-
рони. Позивач повинен довести обставини, 
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які становлять основу позову (факти, з якими 
пов’язані виникнення, зміна або припинення 
спірних правовідносин; факти, що свідчать 
про порушення, невизнання або оспорю-
вання відповідачем права позивача). Відпо-
відач повинен довести обставини, що під-
тверджують його заперечення проти позову. 

Відповідно до ч. 5 ст. 81 ЦПК України 
докази подаються сторонами та іншими 
учасниками справи. Отже, сторони збирають 
докази, подають їх до суду на підтвердження 
своїх вимог або заперечень, беруть участь 
у дослідженні доказів та їх оцінці тощо. Слід 
також відзначити, що відповідно до норм 
цивільного процесуального законодавства 
докази збираються, подаються, досліджу-
ються та оцінюються не тільки сторонами, 
а й іншими учасниками справи. Так, напри-
клад, треті особи, які заявляють самостійні 
вимоги щодо предмета спору, користуються 
всіма правами та несуть усі обов’язки пози-
вача відповідно до ч.3 ст. 52 ЦПК, отже вони 
приймають таку ж саму участь у доказуванні, 
як і позивач. Треті особи, які не заявляють 
самостійних вимог щодо предмета спору, 
мають права та обов’язки учасників справи. 
Так, відповідно до ч. 1 ст. 43 ЦПК вони мають 
право подавати докази, брати участь у дослі-
дженні доказів тощо. 

У справах про захист сімейних захист 
прав та інтересів дитини можуть брати також 
участь органи та особи, яким законом надано 
право звертатися до суду в інтересах інших 
осіб (ч.4 ст. 42 ЦПК): наприклад, органи 
опіки та піклування мають права звертатись 
до суду в інтересах дитини у справах про 
позбавлення батьківських прав (ст. 165 СК 
України) тощо. Вказані суб’єкти сприяють 
судовому захисту прав та інтересів дитини, 
які не можуть самостійно захистити свої 
права, свободи та інтереси у випадках, вста-
новлених законом [6, с. 78]. Однією із форм 
участі у цивільному процесі таких органів 
та осіб є звернення до суду із заявами про 
захист прав, свобод та інтересів інших осіб або 
державних чи суспільних інтересів та участь 
у цих справах. Відповідно до цивільного про-
цесуального законодавства вони мають про-
цесуальні права та обов’язки особи, в інтер-
есах якої вони діють, за винятком права 
укладати мирову угоду (ч. 1 ст. 57 ЦПК). 
А отже, є суб’єктами доказування, оскільки 
вони беруть участь у збиранні та поданні 
доказів, у визначенні предмета доказування, 
у дослідженні та оцінці доказів тощо.

Справи про захист прав та інтересів 
дитини у цивільному судочинстві можуть 
також розглядатися в порядку наказного 
та окремого проваджень, наприклад, у наказ-
ному проваджені – вимога про стягнення алі-

ментів на дитину (п.п. 4-5 ч. 1 ст. 161 ЦПК), 
в окремому проваджені – справи про усинов-
лення дитини тощо. Відповідно до ст. 42 ЦПК 
України у справах наказного провадження 
учасниками справи є заявник та боржник; 
учасниками окремого провадження є заяв-
ники, інші заінтересовані особи. В юридич-
ній літературі науковці висловлюють думку 
щодо віднесення вищезазначених учасни-
ків справи до суб’єктів доказування. Так, 
Р. В. Тертишніков до складу суб’єктів дока-
зування також відносить заявника та борж-
ника у справах наказного провадження, 
заявника та заінтересованих осіб у справах 
окремого провадження, та зазначає, що «вони 
є суб’єктами доказової діяльності, оскільки 
їм надано право надавати докази, брати 
участь у їх дослідженні, давати пояснення 
відносно шуканих фактів тощо» [7, с. 28]. 
О. О. Грабовська у своїй роботі пише, що 
«заявники та інші заінтересовані особи 
у справах окремого провадження мають 
права та обов’язки сторін, за винятками, 
встановленими у Розділі ІV ЦПК. Таким 
чином, обсяг прав та обов’язків у сфері дока-
зування сторін у справах позовного прова-
дження та у заявників і заінтересованих осіб 
у справах окремого провадження в цілому 
однаковий» [8, с. 333]. Т. В. Цюра справед-
ливо вказує на те, що «у справах окремого 
провадження існує загальний обов’язок 
доказування, який лежить на заявнику 
і зобов’язує останнього довести ті обставини, 
встановлення яких він вимагає. Тоді як заін-
тересовані особи можуть надавати докази 
і обґрунтовувати відсутність юридичних 
обставин, зазначених заявником» [9, с. 144]. 
Так, наприклад, у ст. 302 ЦПК законодавець 
зазначає, що у заяві про надання неповно-
літній особі повної цивільної дієздатності 
повинні бути викладені дані про те, що непо-
внолітня особа працює за трудовим догово-
ром або є матір’ю чи батьком дитини відпо-
відно до актового запису цивільного стану. 
Отже, заявник зобов’язаний у заяві викласти 
вищезазначені обставини, а також надати 
документи, які підтверджують ці обставини 
(факти) [10, с. 451-452].

У наказному провадженні не розгляда-
ються обставини, що пов’язані з встановлен-
ням права, вони стосуються лише обов’язків 
боржника, тому докази у даному випадку 
повинні бути спрямовані на безспірне під-
твердження фактів (обставин), що обґрун-
товують вимоги заявника. Отже, заява про 
видачу судового наказу обов’язково має 
містити виклад обставин, на яких ґрун-
туються вимоги заявника, та така вимога 
обов’язково повинна підтверджуватись 
відповідними доказами. Так, наприклад, 
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до заяви про видачу судового наказу за 
вимогою про стягнення аліментів необхідно 
додати такі документи: свідоцтво про шлюб 
або свідоцтво / рішення суду про розірвання 
шлюбу; свідоцтво про народження дитини, 
на користь якої стягуються аліменти; якщо 
дитина перебуває на вихованні в інших осіб, 
то відповідне рішення про встановлення 
опіки/піклування, довідка про розмір заро-
бітної плати щодо особи, яка повинна спла-
чувати аліменти тощо. 

До складу учасників судового процесу 
належать представники. Представник, який 
має повноваження на ведення справи в суді, 
здійснює від імені особи, яку він представ-
ляє, її процесуальні права та обов’язки 
(ч. 1 ст. 64 ЦПК України). Отже, представ-
ника можна віднести до суб’єктів доказу-
вання, оскільки він наділений всіма правами 
та обов’язками особи, яку представляє в суді. 

Щодо інших учасників судового процесу, 
до яких належать: помічник судді, секре-
тар судового засідання, судовий розпоряд-
ник, свідок, експерт, експерт з питань права, 
перекладач, спеціаліст (ст. 65 ЦПК), то 
в теорії цивільного процесу також ведуться 
певні дискусії про те, чи входять вони до 
складу суб’єктів доказування. Необхідно 
зазначити, що інші учасники судового про-
цесу не можуть бути суб’єктами доказу-
вання, оскільки вони не мають юридичної 
заінтересованості в результатах розгляду 
справи – вони залучаються судом для спри-
яння правильному та своєчасному розгляду 
і вирішенню цивільних справ, а також не 
здійснюють жодних дій щодо доказування.

Висновки

На підставі вищенаведеного до складу 
суб’єктів доказування у справах щодо захисту 
прав та інтересів дитини у цивільному судо-
чинстві можна віднести: 1) суд; 2) учасників 
справи; 3) представників.
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Nataliia Volkova. The subjects of proving in the cases of protecting the children’s rights 
in civil proceedings

The article is devoted to a comprehensive study and determination of the composition of the subjects 
of evidence in cases of protection of cases and interests of the child in civil proceedings. Based on the analysis 
of current legislation, the results of previous research, it is established that not all subjects of civil procedural 
legal relations are subjects of evidence in civil proceedings, in general and in cases of protection of the rights 
and interests of the child, in particular. The article examines the issue of assigning each of the subjects 
of civil procedural legal relations to the subjects of evidence. It has been argued that the role of the court in 
the evidentiary process is somewhat limited in gathering evidence, but this does not exclude it from the evidence, 
as it is endowed with certain powers of evidence. With regard to the collection of evidence, in cases concerning 
the protection of the family rights and interests of the child, the court has the right to collect evidence on its 
own initiative concerning the subject matter of the dispute, in cases where it is necessary to protect minors 
and minors. Participants in the case of their procedural rights or performance of duties on evidence. In the order 
of consideration of the case in a separate proceeding, the court has the right to demand the necessary evidence 
on its own initiative in order to clarify the circumstances of the case. In cases provided by law, the court 
in order to protect the rights and interests of the child, has the right to go beyond the stated requirements.
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It is established that in cases concerning the protection of the rights and interests of the child the main 
subjects of evidence are the parties to the case, which must include the parties, third parties, the applicant 
and the debtor, the applicant and the interested person, bodies and persons authorized by law. interests 
of others. A representative is also a subject of evidence, as he is endowed with all the rights and responsibilities 
of the person he represents in court.

The article examines the debatable issue of including other participants in the trial (assistant judge, 
court clerk, court administrator, witness, expert, legal expert, translator, specialist). It is argued that other 
participants in the trial cannot be the subject of evidence because they have no legal interest in the outcome 
of the case, they are involved by the court to facilitate the proper and timely consideration and resolution 
of civil cases, and do not take any evidence.

Key words: evidence, subjects of proof, subjects of civil procedural legal relations, protection  
of the rights and interests of the child, civil proceedings. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН  
У КОСМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ 
ТА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Стаття є першою із серії публікацій, присвячених дослідженню правової природи технології роз-
поділених реєстрів, зокрема її найпопулярнішого прикладу – технології Блокчейн. Стаття покликана 
закласти основу для подальшого предметного висвітлення результатів дослідження, пов’язаних із 
застосуванням технології розподілених реєстрів саме у космічній діяльності та адекватним відо-
браженням вказаних процесів у законодавстві України. У статті подається тлумачення основних 
елементів технології Блокчейн з юридичної точки зору, аналізуються проблеми, які можуть виникну-
ти у процесі введення цієї технології до правового поля різних галузей господарювання. Таким чином, 
досліджуються як види самої системи (публічна, приватна, з наявністю чи відсутністю дозволу, 
методи валідації нових користувачів мережі), так і похідні її інструменти, а саме: смарт-контракти 
і оракли, а також проблематика їх застосування задля реалізації прав і обов’язків суб’єктів косміч-
ної діяльності. Так, зокрема, значна увага приділяється юридичним ознакам смарт-контракту для 
набуття ним ознак правочину, ідентифікації сторін смарт-контракту для захисту прав катего-
рії менш обізнаних та вразливих користувачів мережі Блокчейн, відповідальності у разі виникнення 
помилки у програмному коді виконання правочину або навіть у разі втручання в код у результаті 
кібератак. Водночас детальному вивченню піддається питання криптографічної форми правочину 
та її визнання на законодавчому рівні. Разом із тим приділяється увага питанню вирішення спорів 
між сторонами смарт-контрактів, реалістичність уведення до мережі судді або арбітра, а також 
співвідношення такої ролі з поняттям одноранговості усіх учасників мережі. Крім того, розгляда-
ється застосовність інструменту оракл, спрямованого на отримання фіксованих даних із ресурсів 
за межами мережі, для вирішення проблеми обмеженості мережі при виконанні правочинів. Загалом 
дослідження демонструє взаємопроникність технічних аспектів функціонування Блокчейн та харак-
тер і спектр правовідносин, що нині реалізуються та мають потенціал для реалізації у правовому 
полі як іноземних держав, так і України.

Ключові слова: Блокчейн, технологія розподілених реєстрів, вузол, однорангові транзакції, 
токен, хеш-значення, приватний ключ, публічний ключ, валідація, оракл.

Постановка проблеми. Людство пішло 
шляхом розвитку та інтеграції в космічні 
та кібернетичні технології. З часу, коли про-
грамне забезпечення почало відігравати 
ключову роль у наданні космічних послуг, 
коло суб’єктів космічної діяльності суттєво 
розширилося, головним чином за рахунок 
приватних компаній, а самі космічні послуги 
стали доступними для широкого кола корис-
тувачів. Вказане актуалізувало питання 
щодо пошуку засобів належної організації 
та захисту інформації. Як відповідь на цей 
запит нині все частіше пропонується техно-
логія розподілених записів, або її найбільш 
відомий різновид – Блокчейн. Проте навіть 

застосування її у валютному секторі, де вона 
набула найбільшого розвитку, залишається 
у світі доволі неоднозначним через численні 
міфи щодо можливостей її застосування, 
а також дискусійним переважно внаслідок 
складнощів щодо встановлення загально-
прийнятного правового поля для держави, 
суспільства, бізнесу. Саме ці обставини стали 
точкою біфуркації, яка спонукала дослідити 
правові аспекти застосування Блокчейн 
технології в космічній діяльності крізь при-
зму чотирьох предметних сфер, які стали 
підґрунтям для 4 самостійних етапів дослі-
дження, присвячених: 1) технології органі-
зації Блокчейн та її основним різновидам; 
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2) космічним послугам, які ця технологія 
покликана вдосконалити; 3) правовій базі, 
яка формуватиметься та змінюватиметься 
для регулювання цієї діяльності; 4) право-
вим та організаційним засадам державного 
регулювання космічної діяльності з викорис-
танням Блокчейн технологій. Вказана стаття 
відображатиме результати першого етапу.

Мета статті – дослідити правову природу 
технології Блокчейн, її основні різновиди.

Аналіз останніх досліджень. Для загли-
блення в предмет дослідження авторами 
було проведено опитування спеціалістів 
у сфері Блокчейн технології: керуючого 
партнера Blockchain Lab і викладача курсу 
Blockchainomics в Києво-Могилянській 
бізнес-школі Станіслава Подячева, пере-
можниці хакатону BlockchainUA Анас-
тасії Кандаурової. Крім того, досліджено 
праці О. Дубініної, П. Кравченко, О. Кудь, 
М. Кучерявенка, Я. Строкової, А. Багмет, 
М. Рожкової, В. Лебедєва, Б. Скрябіна, 
Є. Смичка, В. Ляшенко, О. Вишневського, 
(Distributed Lab), Karen J. Jones, Mohamed 
Torky, Tarek Gaber, Aboul Ella Hassanien, 
Rohit Mital, Jack de La Beaujardiere, Rohan 
Mital, Marge Cole, Charles Norton, Silvia 
Petruzzino, Manav Gupta, Swapnil Anil Surdi, 
Jonathan Emmanuel, Nadya Reingand, John 
Popper, Efraim Turban, Jon Outland, David 
King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, Deborrah 
C. Turban тощо. І нарешті, предметом дослі-
дження були акти міжнародного публічного 
та приватного права, національного законо-
давства України та зарубіжних держав.

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
навколо Блокчейну є велика кількість міфів, 
викликаних нечітким розумінням техноло-
гії, таких як його незламність чи цілковита 
демократичність, тобто рівність усіх його 
учасників, спробуємо (без претензії на будь-
яку експертність у цій сфері) сформулювати 
основні його характеристики крізь призму 
світобачення юриста.

Існує безліч тлумачень Блокчейн техно-
логії, і всі вони відображають різні її аспекти. 
Оскільки Блокчейн є похідною технологією 
від Технології розподілених реєстрів, на 
кшталт бухгалтерських книг (“Distributed 
Ledger Technology” або “DLT”), найбільш 
поширеною є дефініція Блокчейну як роз-
поділеної бази даних, у якій кожна транзак-
ція та її деталі записуються одночасно у всіх 
користувачів (тобто на всіх вузлах) без цен-
тральної бази даних чи адміністратора (Peer-
to-peer transmission) [1, c. 2]. При цьому 
записи здійснюються в одиниці обліку, в якій 
зашифровується розмір фізичного показника 
ресурсу, що, власне, і є предметом транзакції: 

одиниця вартості майна чи послуги, права 
допуску до системи, доступу до інформації 
чи іншого права чи зобов’язання (токен).

Поряд із цим Блокчейн також визнача-
ють як технологію, що забезпечує управління 
невизначеною кількістю транзакцій, здійсне-
них користувачами мережі безпосередньо на 
основі консенсусу, і збереження цих транзак-
цій в криптографічно захищених одиницях 
інформації – «Блоках» [2, c. 3], кожен з яких 
об’єднаний хеш значенням, розрахованим за 
допомогою спеціального алгоритму на під-
ставі даних про попередні блоки (майнінг). 
Вказаний процес складає так званий про-
токол проведення транзакцій в Блокчейн, 
який перевіряють користувачі та за умови 
правильності його дотримання консенсусом 
схвалюють його приєднання, після чого дані 
про транзакцію оновлюються у всіх блоках. 
Історія транзакцій доступна кожному, хто 
має програмний доступ до реєстру. Кон-
кретна особа не має технічної можливості 
внести зміни до вже валідованого блоку 
інформації, оскільки будь-які зміни мають 
бути консенсусно узгоджені між учасни-
ками шляхом однорангової передачі даних 
(для цього необхідна згода 51% учасни-
ків мережі). Для взаємодії в системі кожен 
користувач має пару ключів: приватний 
та публічний. Приватний ключ відповідає 
поняттю електронного цифрового підпису, 
тобто є унікальним для кожного користу-
вача, та не доступний іншим, а публічний 
ключ використовується для шифрування 
повідомлень (транзакцій) та доступний всім 
учасникам мережі [3, c. 465].

Кожне із зазначених визначень відобра-
жає такі специфічні характеристики Блок-
чейн-технології, як децентралізація, незмін-
ність записів, транспарентність, які, однак, 
мають ґрунтуватися на розумінні того, що 
це перш за все технологія організації даних 
за конкретним протоколом консенсусного 
прийняття рішення про проведення транзак-
цій. Саме консенсусний характер здійснення 
транзакцій у Блокчейн і є основною особли-
вістю системи, що є підтвердженням її децен-
тралізованої природи і таким чином гарантує 
транспарентність процесів, які в ній відбува-
ються, для всіх користувачів.

Залежно від протоколу та набору алго-
ритмів консенсусу, а отже, і розподілу прав 
учасників мережі, транспарентності доступу 
до інформації та швидкості проведення тран-
закцій зустрічаються різні моделі Блокчейн-
технологій, зокрема публічний, приватний 
чи консорціумний [4, c. 3]; публічний без 
дозволу, публічний з дозволом, приват-
ний без дозволу та приватний з дозволом 
[5, c. 163]; відкрита участь\відкритий запис, 



26

9/2020
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

відкрита участь\запис за дозволом, закрита 
участь\запис за дозволом [1, c. 4], публічні 
децентралізовані мережі, публічні мережі 
з децентралізованим управлінням, приватні 
мережі, що контролюються, державні мережі 
[6, c. 40]. Таке групування в основному здій-
снюється за 4 характеристиками:

публічність – доступ до мережі з правом 
зчитувати дані має будь-який користувач 
(вузол);

приватність – доступ до мережі з пра-
вом зчитувати дані мають лише користувачі 
з визначеною ідентичністю, члени однієї спіль-
ноти, компанії, в результаті чого забезпечу-
ється конфіденційність інформації в мережі, 
а сама мережа має вищий ступінь довіри;

Відповідну ідентифікацію може про-
водити так званий адміністратор (пул адмі-
ністраторів), тобто суб’єкт, який формує 
приватну мережу, або відповідні критерії 
ідентифікації можуть бути прописані в коді 
доступу до мережі (консорціумна модель).

відсутність дозволу – валідувати, тобто 
здійснювати перевірку транзакцій на відпо-
відність правилам протоколу та підтверджу-
вати їх, а також вносити дані до розподілених 
записів може будь-який користувач;

наявність дозволу – валідувати, тобто 
здійснювати перевірку транзакцій на відпо-
відність правилам протоколу та підтверджу-
вати їх, а також вносити дані до розподілених 
записів можуть тільки визначені користувачі.

Слід відзначити, що полярні набори 
відповідних ознак формують моделі Блок-
чейн з абсолютно різними можливостями 
та недоліками. Так, публічний Блокчейн, 
який не передбачає отримання дозволу на 
верифікацію, вважається найбільш тран-
спарентним та надійним, адже відповідність 
протоколу кожної транзакції встановлюється 
невизначеним колом користувачів, кожен 
з яких має право записувати дані, а отже, 
вимагає багато часу та потужності системи, 
водночас приватний Блокчейн, який перед-
бачає отримання дозволу на верифікацію, 
характеризується значно нижчою «демокра-
тичністю» (вхід до мережі, а також відпо-
відність транзакції залежить від конкретних 
суб’єктів або програмних ідентифікаторів), 
але виграє за рахунок високої швидкості 
проведення транзакцій та гарантування кон-
фіденційності даних у мережі. 

Американський юрист з корпоратив-
ного права Джуліо Корраджіо вказує на такі 
переваги і недоліки двох різних видів мереж, 
одна з яких містить систему авторизації, 
а інша – ні: оскільки авторизована мережа 
фактично контролює рівень доступу корис-
тувача до системи, її законність та відповід-
ність забезпечити значно легше. Проте вищий 

рівень контролю значною мірою впливає 
на транспарентність публічних мереж, яка 
вважається однією з основних переваг техно-
логії Блокчейн. У даному випадку немає пра-
вильного або хибного рішення. Воно має бути 
прийняте з огляду на цільове призначення 
того чи іншого ланцюга [7]. 

Існує думка, що в мережі із системою 
авторизації (приватній), в якій адміністра-
тор ідентифікується, на адміністратора може 
бути накладено централізовану відповідаль-
ність за події, що відбуваються на платформі. 
Натомість у мережі без авторизації (публіч-
ній) йтиметься про розподіл відповідаль-
ності рівною мірою між усіма учасниками 
мережі. Нерозуміння технічних аспектів 
різниці між авторизацією доступу та валі-
дуванням транзакції, а також накладення на 
це хибного розуміння правової інтерпрета-
ції веде до сумнівних висновків. Так, контр-
ольований доступ у першому варіанті зовсім 
не означає, що адміністратор може контр-
олювати всі події в ланцюгах, так само як 
безконтрольний доступ у другому варіанті не 
дає підстав накладення відповідальності на 
усіх користувачів ланцюга, які не мали від-
ношення до конкретної транзакції, що може 
набувати ознак правочину. 

Виділяють два підходи до встановлення 
відповідальності за помилки в програмному 
коді Блокчейн: абсолютну та обмежену від-
повідальність. Стосовно першої розроб-
ники відкритих кодів (публічних мереж) 
вказують, що з технічної точки зору є зна-
чні ризики втручання, а отже, їм стає неви-
правдано дорого включати фінансове забез-
печення відповідальності в ціну продукту, 
що може призвести до згортання таких про-
позицій. Разом із тим забезпечення обмеже-
ної їхньої відповідальності може створити 
лазівку для суб’єктів, які пропонують інші 
програмні продукти, видаючи свої про-
грами за Блокчейн з відкритим кодом. Як 
середнє рішення пропонується встановити 
обмежену відповідальність, настання якої 
могло б ґрунтуватися на недотриманні стан-
дартів та кращих практик безпеки і якості 
написання кодів [8, c. 47-48]. Таким чином,  
правове забезпечення відповідних відносин 
має бути сформоване на чіткому розумінні 
всієї багатоманітності технологічних мож-
ливостей Блокчейну.

Блокчейн як технологія організації даних 
найчастіше функціонує не сама по собі. Вона 
поєднується з різноманітними програмними 
кодами, які визначають логіку проведення 
транзакцій мережі, гарантуючи їх повну авто-
матизацію. Програми, які становлять зазда-
легідь передбачені алгоритми, що почина-
ють діяти за умови дотримання узгоджених 
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правил, автоматично запускаючи транзакції 
між вузлами, мають назву смарт-контрактів. 
Слід відзначити, що у відповідних кодах вті-
лені умови, настання яких учасники пого-
дили як підставу автоматичного виконання 
транзакцій. Вказаний код з відповідними 
умовами міститься в блоках усіх учасників, 
що гарантує йому високий рівень надійності 
та незмінності, а також детермінованості 
виконання настанням вказаних умов, напри-
клад час проведення конкретної транзакції.

У цьому аспекті дозволимо собі зробити 
кілька юридичних коментарів. З одного 
боку, смарт-контакт за юридичним складом 
може розглядатись як правочин в актуаль-
ному визначенні законодавства України (дії 
особи, спрямованої на набуття, зміну або 
припинення цивільних прав і обов’язків) [9], 
а саме, в ньому присутні такі елементи:

 – сторони / підписанти – контрагенти, 
які мають певні домовленості між собою. Для 
засвідчення волі сторін можливе викорис-
тання електронного цифрового підпису або 
мультипідпису за наявносі великої кількості 
контрагентів;

 – предмет – активи, які мають знахо-
дитися всередині системи реалізації смарт-
контракту або мати відповідний зв’язок 
з ним (наприклад, у смарт-контракті має 
бути передбачена система цифрового інфор-
мування банку, де перебувають активи, про 
виконання сторонами угод, які дозволяють 
банку здійснити відповідну транзакцію);

 – умови – перелік алгоритмів, у разі ви-
конання яких сторони вважатимуть конт- 
ракт виконаним.

З іншого боку, як слушно вказує Silvia 
Petruchino, смарт-контракт може бути 
настільки розумним, наскільки люди пропи-
шуть відповідний код. Мається на увазі, що 
в коді можна прописати лише такі умови, які 
не допускають дискреції та різниці в тлума-
ченні [5, c. 163]. З огляду на вказане, смарт-
контракти розуміють як спосіб виконання 
традиційних юридичних договорів, напри-
клад як найпоширеніший з них – переказ 
коштів між контрагентами.

Незмінність коду та детермінованість 
є безцінними властивостями для виконання 
умов юридичного договору та відкриває 
величезні можливості для подолання хро-
нічної хвороби невиконання юридичних 
договорів, але разом із тим містить у собі 
суттєвий недолік, який полягає в ригідності 
до зміни обставин виконання зобов’язань, 
зумовлених зміною відносин між учасни-
ками юридичних договорів, наприклад, для 
виконання яких його було прописано. Вка-
зані обставини відкривають широке поле 
юридичних питань. 

З точки зору загальних вимог, додер-
жання яких є необхідним для чинності пра-
вочину, технологічні властивості не можуть 
гарантувати їх дотримання. Так, вимога до 
форми правочину є не вирішеною, адже зро-
зумілі комп’ютеру команди (алгоритми), за 
допомогою яких виконується воля сторін, 
можуть розумітися як письмова, як усна або 
навіть як особлива форма. Можна припус-
тити застосовність до смарт-контракту прин-
ципу свободи договору, включаючи свободу 
його форми, але все ж, на нашу думку, більш 
визначеною є позиція законодавця Італії, 
який у ч. 3 ст. 8 Закону від 11.02.2019 прямо 
вказав, що електронні документи набува-
ють юридичного значення з моменту запису 
про їх зберігання в розподілену базу даних 
[8, c. 60]. Крім того, використання ключів для 
ідентифікації не завжди дає можливість вста-
новити правовий статус контрагентів, а отже, 
застосувати належні правові норми, напри-
клад визначити, чи є правочин споживчим 
та чи необхідно застосовувати до нього від-
повідне законодавство, а також чи взагалі 
володіє контрагент необхідним обсягом 
правосуб’єктності (малолітня особа, недієз-
датні тощо). Не можна виключати в цьому 
контексті й кіберризики. Так, беручи до уваги 
той факт, що однорангові мережі є децентра-
лізованими, існує два способи ідентифікації 
нового учасника мережі: отримати гарантії 
його сумлінності від інших учасників мережі 
або перевірити його самостійно. Однак 
у міру масштабування крипто-мережі вимога 
до кожного учасника підтверджувати власні 
ідентифікаційні дані стає недоцільною, що 
призводить до утворення так званих іден-
тифікаторів-псевдонімів, які використову-
ються для заплутування учасників мережі, 
що має назву атака Sibyl. Що більше іденти-
фікаторів належить зловмиснику, то більше 
шансів, що наступну транзакцію сумлінний 
учасник здійснить на користь зловмисника.

Не завжди також зрозуміло, як гаран-
тувати виконання в реальності, наприклад, 
правочину про передачу права власності на 
частину супутника, якщо обидва контрагенти 
та інші учасники мережі, які валідують транз- 
акцію, можуть не знати напевно, чи такий 
існує насправді. Для вирішення відповідних 
питань нині держави залучають нотаріусів 
(примітною в цьому контексті є Італія з при-
ватною Блокчейн мережею Notarchain [10]) 
або так званих «фізичних валідаторів», які від-
повідають за те, щоб покупець токену дійсно 
придбав товар із легальною передачею осно-
вного юридичного права чи обов’язку [11].

Ще одним цікавим питанням у зв’язку 
з виконанням умов смарт-контрактів 
є вирішення спорів між сторонами, яке 
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в межах мережі виглядає доволі пробле-
матично внаслідок рівності всіх учасників 
мережі, а отже, чужорідності самого поняття 
«суддя» чи «арбітр», який наділений вла-
дою визначати дії інших. У цьому контексті 
Silvia Petruchino пропонує використовувати 
арбітражні угоди, зокрема ту частину, яку 
об’єктивно не можна передати як код, відо-
бразити в юридичній угоді, а іншу – передба-
чити власне як арбітражний смарт-контракт, 
зміст якого може полягати у введенні 
у мережу адміністратора, який перевірятиме 
код та додаватиме інформацію про транзак-
цію у разі, якщо визначить, що попередня 
була проведена не відповідно до протоколу 
або без урахування обставин об’єктивної 
дійсності [5, c. 174]. Вказана пропозиція 
може бути застосована лише у мережах 
з наявністю дозволу та орієнтована на так 
зване «судочинство», влада якого походить 
із добровільного погодження сторін, тобто 
договору. З цієї позиції доречно припустити, 
що відповідні умови можуть бути прописані 
й у третейській угоді, частина яких буде 
відображена у формі коду смарт-контракту. 

Поряд із цим відповідна ідея все ж міс-
тить ризики централізації мережі Блокчейн 
та втрати нею іманентних ознак, які визна-
чають її сутність. Якщо мережа децентра-
лізована, то база даних має зберігатися 
в багатьох судових органах, зокрема, різних 
держав у разі вирішення міжнародних спо-
рів. Крім того, необхідно переконатися, що 
держава, до якої належить інша сторона, 
також послуговується технологією розподі-
лених даних у судочинстві. Якщо говорити 
про організацію державних судів на засадах 
Блокчейн, є сенс передбачити загально-
державну розподілену базу даних судових 
рішень на кшталт тої, що створена для нота-
ріату, і є сенс говорити про відповідні зміни 
до процесуальних кодексів.

Ще однією особливістю смарт-контрактів 
є локалізованість їхньої дії, тобто тільки 
в межах мережі. Разом із тим для запуску 
коду чи виконання певних операцій необ-
хідні дані, яких просто не існує в мережі. Так 
званий зв’язок із зовнішнім світом забезпе-
чується за допомогою спеціальних сервісів, 
часто з використанням хмарних обчислень, 
які надсилають та перевіряють дані із зовніш-
ніх електронних джерел за межами Блокчейн 
мережі, передаючи дані до смарт-контрактів, 
таким чином уможливлюючи їх виконання 
(оракли). Оракли здатні працювати з різними 
типами даних і форматують їх для подаль-
шого використання у мережах Блокчейн. 
Нині серед відомих типів ораклів можна 
зазначити три основні: для збереження даних 
про певні події (зокрема, даних про темпера-

туру, тиск, вологість у певному приміщенні), 
для прогнозування (зокрема, коливання цін 
на фондових біржах), для фіксації приват-
них даних (зокрема, персональних даних або 
даних про право власності) [12, c. 53]. 

Вказаний сервіс допомагає певним чином 
вирішити вищевказану проблему ригідності 
умов смарт-контрактів стосовно змін поза 
Блокчейн мережею, але слід пам’ятати й те, 
що вказаний сервіс тільки зчитує дані, які 
були занесені в систему людиною. Навіть 
у випадку перевірки, здавалось би, таких не 
залежних від людини даних, як погода, що 
стає умовою виконання смарт-контракту, 
існує можливість внесення людиною помил-
кових змінних для обчислення даних про 
погоду в мережу, в якій оракл перевіряє цю 
умову для виконання смарт-контракту. Отже, 
так званого людського фактору уникнути все 
одно не вдасться, а тому він має керуватися 
іншим чином поза мережею Блокчейн.

Висновки

Проведене дослідження дає підстави зро-
бити такі висновки:

1. Блокчейн є технологією організації 
даних за конкретним протоколом консен-
сусного прийняття рішення про проведення 
транзакцій, якій притаманні ознаки транспа-
рентності та незмінності валідованих даних. 
Разом із тим, залежно від цілей користува-
чів, її можна організувати як публічну або 
приватну, з дозволом чи без дозволу на про-
ведення транзакцій, що робить цю техноло-
гію цінною для контролю над операціями 
самими користувачами на необхідному для 
них рівні транспарентності.

2. За даними усталеної практики засто-
сування смарт-контракту, ця технологія 
сприймається її користувачами як цифро-
вий аналог договірних зобов’язань або циф-
рова гарантія реалізації реального договору. 
Завдяки смарт-контракту, реалізуються три 
основні юридично значимі функції Блок-
чейн: реєстрація угод, ідентифікація контр-
агентів і третіх осіб та укладення догово-
рів між сторонами. З правової точки зору 
смарт-контракт може бути визнаний право-
чином, зокрема, завдяки наявності в його 
структурі таких істотних елементів, як сто-
рони, предмет та умови правочину. З іншого 
боку, смарт-контракт може виконувати суто 
роль інструменту для виконання правочину 
в кожному з таких випадків: 1) криптогра-
фічна форма укладення договору не перед-
бачена нормами законодавства держави, між 
суб’єктами якої укладається правочин, або 
низки держав, якщо правочин укладається 
між суб’єктами господарювання, зареєстро-
ваними під юрисдикцією різних держав; 
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2) криптографічна форма укладення дого-
вору законодавчо не прирівнюється до пись-
мової форми договору; 3) функціонування 
та застосування технології Блокчейн і смарт-
контракту як її похідного інструменту 
в принципі не регламентується відповідними 
нормами законодавства. У такому разі, якщо 
в законодавстві держави / держав реєстра-
ції сторін смарт-контракту не існує прямих 
заборон на укладення правочинів або певних 
їх видів у криптографічній формі, смарт-
контракт може бути застосований лише як 
інструмент виконання правочину цілком або 
в певній його частині. 

3. Для введення смарт-контракту в пра-
вове поле необхідно врегулювати як мінімум 
такі питання, як визначення криптографіч-
ної форми правочину, механізми ідентифіка-
ції суб’єкта та захисту їх від неправомірних 
дій в мережі, а також ідентифікації пред-
мета цих правочинів, зокрема, за допомогою 
визначення відповідних уповноважених осіб 
(нотаріусів чи валідаторів). 

4. Разом із тим варто пам’ятати, що впро-
вадження смарт-контракту технічно немож-
ливе без впровадження технології розподі-
лених реєстрів (DLT), зокрема Блокчейн, 
оскільки початково смарт-контракт був роз-
роблений як комп’ютерний алгоритм, за допо-
могою якого здійснюється контроль і нада-
ється інформація про володіння певними 
активами саме в мережі Блокчейн. Так само 
є беззмістовним впровадження технології 
Блокчейн без впровадження смарт-контракту, 
що позбавляє мережу повноцінного й одного 
з основних інструментів її функціонування. 
Крім того, не варто випускати з поля зору 
й інший інструмент – оракл, який компен-
сує суттєвий, але вимушений з точки зору 
безпеки недолік, пов’язаний із замкненістю 
мережі суто на даних, наявних в її межах, адже 
саме завдяки ораклу стає можливим отри-
мання суттєвих для здійснення правочину 
даних із зовнішніх ресурсів. 

5. Зазначені аргументи обґрунтовують 
необхідність законодавчого визначення усіх 
перерахованих технічних явищ (технології 
розподілених реєстрів, Блокчейн, смарт-
контракт, оракл), а також доводять, що регла-
ментація деяких із них із повним або частко-
вим ігноруванням усіх інших має потенціал 
створити правові лакуни і мертві норми, 
замість полегшення і осучаснення право-
відносин між суб’єктами-користувачами 
мережі, оскільки норми законодавства мають 
бути логічним і ефективним продовженням 
фактів об’єктивної дійсності.

6. У процесі законодавчого визна-
чення і регламентації використання смарт-
контракту варто приділити особливу увагу 

поняттям приватного і публічного ключів, 
а також визначенню відповідальності за 
неправомірне їх використання, оскільки саме 
за допомогою зазначених ключів відбувається 
так зване «асиметричне шифрування» даних 
про користувачів та їхнє волевиявлення, 
а використання приватного ключа за своєю 
природою має багато спільного зі звичним 
для законодавства і цифрової інфраструктури 
України методом електронного підпису.

7. Мережа Блокчейн здатна забезпечити 
верифікацію технічної достовірності й акту-
альності даних, але не правомочність закла-
дених у смарт-контракті юридичних умов, 
що залежатиме суто від особи, яка викладала 
такі умови з правової точки зору, та іншої 
особи, яка трансформувала їх у крипто-
графічний код. За таких обставин основна 
функція Блокчейн буде обмежуватися суто 
захистом від несанкціонованого доступу до 
даних і припиненням спроб незаконного 
внесення змін до існуючого реєстру даних. 
Іншими словами, в рамках реєстрів, сфор-
мованих на основі Блокчейн, та у смарт-
контрактах існує не поняття законності дій, 
а лише відповідність певним алгоритмам 
самої системи, що повертає нас до питання 
людського фактору. Відповідна помилка 
може бути допущена як правниками, так 
і технічними фахівцями, що зрештою може 
спричинити неперерахування активів від 
одного суб’єкта іншому. Викладена про-
блема потребує поглибленого предметного 
вивчення і деталізованих сценаріїв врегу-
лювання, які необхідно напрацьовувати із 
залученням досвідчених фахівців у галузі 
як юриспруденції, так і ІТ-технологій.
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Anna Hurova, Mariia Kirpachova. Legal aspects of the Blockchain application in space 
activity: the key elements and models of the technology organization

This is the opening article in the series of publications dedicated to in-depth study of legal nature 
of the DLT (distributed ledger technologies), and in particular its most popular example Blockchain. 
The  article is intended to establish basis for the further substantive highlighting of the research results related 
to application of the distributed ledger technology in space activities and adequate reflection of these processes 
in the legislative framework of Ukraine. The article provides interpretation of the main elements of the above 
mentioned technology in terms of jurisprudence, as well as analyzes the potential difficulties that can arise 
in the process of Blockchain implementation into the legal background of various industries. Thus, both 
the types of the technology system itself (public or private, permissioned or permissionless, methods of the new 
network users` validation) and its derivatives (namely smart-contracts and oracles) are studied. The problem 
of the technology application as the mean to exercise the space actors` rights and responsibilities is also 
discovered in the framework of the current research. In particular, much attention is paid to the legal features due 
to which the smart-contract can be considered as a plea with further identification of its parties. The research 
also deals with ways to protect the rights of less aware and therefore vulnerable users of the Blockchain 
network, liability emerging in case of technical error in the software code or as the consequence of cyber attack.  
At the same time, the issue of the cryptographic form of the plea and its recognition at the legislative level 
is being studied in detail. Special attention is paid to the issue of dispute resolution between the parties 
of the smart-contract, feasibility of engaging a judge or arbitrator into the network, as well as reconciliation 
of such a role with the concept of peer-to-peer relations between the participants of the network. In addition, 
the research addresses the issues of the oracle tool applicability, aimed at obtaining fixed data from resources 
outside the network, in order to solve the problem of network constraints when performing transactions. 
In general, the research demonstrates interpenetration of the Blockchain technical aspects and the range 
of legal relations that are currently being implemented and have the potential to be performed on the basis 
of this platform in the legal framework of foreign countries and Ukraine. 

Key words: Blockchain, distributed ledger technology, nod, peer-to-peer transactions, token, hash 
value (code), private key, public key, validation, oracle.
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ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ  
ТА ЙОГО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Зловживання правом – це дії, які прямо не заборонені законодавством або договором, однак при 
цьому лежать поза межами змісту належного особі суб’єктивного цивільного права. Щоб оцінити, 
чи перебуває та або інша дія за межами змісту суб’єктивного цивільного права, суд має насамперед 
зважувати на мету, задля якої за особою визнається відповідне право. Зловживання має місце, коли 
особа намагається реалізувати право всупереч меті, задля якої це право існує, або у спосіб, явно не 
пропорційний до цієї мети. Окремим різновидом зловживання є шикана, коли особа діє з однією єдиною 
метою – заподіяти шкоду іншому.

Концепція зловживання правом дає змогу суду в нетипових випадках конфлікту двох суб’єктивних 
цивільних прав, що належать різним особам, врахувати ті обставини, які не були враховані законо-
давцем, і, беручи до уваги усі фактичні обставини справи, на основі принципу пропорційності виріши-
ти, котре із двох прав має дістати перевагу.

Зловживання правом не призводить до того, що це право перестає підлягати судовому захисту 
загалом. Частину третю статті 16 ЦК України слід розуміти як таку, що дає право суду відмовити 
в задоволенні позову тоді, коли сам вибраний позивачем спосіб захисту (сама матеріально-правова 
вимога, з якою особа звертається до суду), має характер зловживання. Однак позивач у жодному разі 
не втрачає самого матеріального права або принципової можливості його судового захисту (у разі 
вибору ним належного способу захисту).

Заборона зловживання правом є проявом принципу добросовісності. Серед принципів цивільного 
права, позначених у статті 3 ЦК України, немає наперед установленої ієрархії. Вони діють, радше, 
як складна система контрбалансів, між якими суд має віднайти справедливу рівновагу, беручи до 
уваги усі фактичні обставини конкретної справи. Не виключено, що за обставин конкретної справи 
суд може дійти висновку, що принцип добросовісності (і заборона зловживання правом, що випливає 
із нього) у цій справі переважує вимоги непорушності права власності і принцип свободи договору.

Ключові слова: зловживання правом, шикана, здійснення цивільних прав, суб’єктивне цивільне 
право.

Постановка проблеми. Учення про зло-
вживання правом – традиційний і давно 
відомий складник цивілістичної доктрини. 
Попри це, дотепер не вщухають дискусії сто-
совно доречності самого словосполучення 
«зловживання правом». Існує думка, що 
це словосполучення містить у собі логічну 
суперечність [1, с. 428-429; 5, с. 29; 8, с. 295], 
адже «зловживання» і «право» виключають 
одне одного: якщо особа має суб’єктивне 
цивільне право, то дії, які вона вчиняє, реалі-
зуючи це право, є правозгідними і не можуть 
вважатися зловживанням; натомість, якщо 
ми кваліфікуємо дії особи як зловживання, 
ми тим самим констатуємо, що особа не мала 
права на вчинення таких дій. Таким чином, 
з точки зору правової кваліфікації певної дії 
ми можемо дійти тільки одного із двох вза-
ємовиключних висновків: або особа мала 
право вчиняти таку дію, або особа не мала 
права вчиняти такої дії. Водночас концепція 

«зловживання правом» ніби поєднує ці два 
непоєднуваних твердження, припускаючи, 
що в особи було певне право, але водночас те, 
що особа вчинила, вона не мала права вчи-
няти. З точки зору суворої логіки таке поєд-
нання не допустиме. Однак сувора логіка не 
враховує, що в реальному світі зміст того або 
іншого суб’єктивного права об’єктивно не 
може бути абсолютно визначеним (визначе-
ним із математичною точністю). Це зумов-
лено особливостями природної мови, якою 
викладаються нормативно-правові акти, 
а також неможливістю наперед передбачити 
усі можливі в майбутньому конфлікти інтер-
есів. Але саме ці обставини і виправдовують 
існування концепції «зловживання правом».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі зловживання правом приділено 
чимало уваги в дослідженнях учених-циві-
лістів, а також учених у галузі процесуаль-
ного права і загальної теорії права. Серед 
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нових монографічних робіт слід назвати 
роботи В. А. Волкова [2], О. О. Кота [3, с. 108-
170], А. А. Маліновського [6], О. О. Мілетича 
[7], Т. Т. Полянського [10] та ін.

Постановка завдання. Мета цієї статті – 
з’ясувати сутність та істотні ознаки зловжи-
вання суб’єктивним цивільним правом, 
а також визначити, які правові наслідки 
воно має.

Виклад основного матеріалу. Сутність 
та істотні ознаки зловживання правом. 
Будь-яке суб’єктивне цивільне право ста-
новить собою множину варіантів допусти-
мої з точки зору права поведінки управне-
ного суб’єкта. Наприклад, право власності 
на землю означає, що власник може: звести 
на ній дім, влаштувати пасовище, засіяти 
пшеницю, жито, просо або будь-яку іншу 
культуру, посадити садок і так далі. Зага-
лом кількість таких варіантів надзвичайно 
велика, але не безмежна. Вони утворю-
ють певну множину, і ця множина стано-
вить собою зміст права власності на землю. 
З точки зору суворої логіки та або інша дія 
власника земельної ділянки може або вхо-
дити до цієї множини (тобто охоплюватися 
змістом належного йому права власності), 
або не входити до цієї множини, лежати поза 
її межами (тобто бути дією, на вчинення 
якої власник не мав права). Так, наприклад, 
якби власник вирішив залити землю кис-
лотою, що отруює родючість ґрунту, то така 
дія, вочевидь, лежала би поза межами змісту 
його права власності. Однак таку дію ми б не 
назвали «зловживанням» правом власності 
на землю, оскільки вона прямо заборонена 
Конституцією (ч. 6 ст. 41 Конституції Укра-
їни), Земельним кодексом (ч. 3 ст. 1 ЗК Укра-
їни) і екологічним законодавством, а дію, 
що порушує пряму заборону, встановлену 
в законі, називають не зловживанням, а пра-
вопорушенням. 

Саме завдяки закріпленій у законо-
давстві прямій забороні, таким очевидним 
є те, що отруєння поверхневого шару ґрунту 
лежить поза межами змісту права власності 
на землю. Однак ці межі не завжди настільки 
чітко окреслені за допомогою прямих забо-
рон. Більше того, вони об’єктивно не можуть 
бути так чітко окреслені «по всій довжині 
кордонів» суб’єктивного цивільного права. 
Законодавець не здатен заборонити абсо-
лютно все, що має бути заборонено, адже не 
все, що має бути заборонено, є достатньою 
мірою передбачуваним, щоб потрапити 
до поля зору законодавця. Тому кордони 
суб’єктивного цивільного права подеколи 
розмиті, нечіткі. Це «місця», у яких демар-
каційна лінія між «має право» і «не має 

права» не укріплена стіною заборон. Саме 
в таких «місцях» і виникає потреба в кон-
цепції «зловживання правом». Зловживання 
правом – це така дія, яка виходить за межі 
суб’єктивного цивільного права у «місці», 
де межі права не є чіткими, тобто там, де 
законом не передбачено прямої заборони 
на вчинення відповідної дії. Таким чином, 
істотними ознаками дії, яка становить собою 
зловживання правом, є те, що ця дія (а) вихо-
дить за межі змісту суб’єктивного цивільного 
права1, але при цьому (б) не порушує пря-
мих заборон, установлених законодавством 
(Див.: [13, с. 34; 14, с. 117]).

Далі закономірно постає питання про те, 
як може бути визначена межа суб’єктивного 
права там, де вона не окреслена за допомогою 
законодавчої заборони. Віднаходження цієї 
межі покладається на суд, який бере до уваги 
усі фактичні обставини справи і зважує про-
тилежні інтереси сторін. При цьому орієнти-
ром для суду є мета, для якої особа наділя-
ється тим або іншим суб’єктивним правом. 
Зловживання має місце тоді, коли особа 
використовує своє право всупереч меті, задля 
якої таке право за нею визнається, або вико-
ристовує його так, що спосіб використання 
є явно непропорційним до цієї мети [18, с. 19]. 

Найбільш наочну ілюстрацію можна зна-
йти в процесуальному праві: право на відвід 
судді надається стороні для того, аби забезпе-
чити розгляд справи неупередженим судом. 
Якщо особа заявляє відвід судді тільки для 
того, аби затягнути процес, то вона не пору-
шує прямої заборони, однак її дії становлять 
зловживання, оскільки вона користується 
своїм правом для досягнення мети іншої, 
аніж та, задля якої це право існує2. 

Цікавий приклад матеріально-право-
вого зловживання наводиться в Принципах 
УНІДРУА 2016: «А винаймає приміщення 
у В для того, щоб відкрити там ресторан. 
У літні місяці А виставляє кілька столиків на 
вулиці, але на приналежній власникові тери-
торії. Через шум, який створюють відвідувачі 
ресторану в нічний час, В зазнає труднощів 
із пошуком наймачів для апартаментів у тій 
же будівлі. В зловживав би своїми правами, 
якби замість того, щоб вимагати від А не 
обслуговувати клієнтів пізно вночі, вимагав 
би від А взагалі не обслуговувати клієнтів 
надворі» [18, с. 19].

У наведеному прикладі мета, якої прагне 
досягнути власник будівлі В, – не втрачати 

1 На зв’язок зловживання із межами цивіль-
ного права вказує назва стаття 13 ЦК України, 
у якій ідеться про недопустимість зловживання 
правами, – «Межі здійснення цивільних прав»

2 Про використання процесуальних прав всу-
переч меті правосуддя – див.: [17, с. 98-99].
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наймачів через шум уночі. Вимога взагалі 
не обслуговувати відвідувачів на вулиці 
не сумірна із цією метою, оскільки цієї ж 
мети можна досягти з меншою шкодою для 
А (який також має законне право на викорис-
тання частини будівлі із прилеглою терито-
рією). Тому дії В є зловживанням.

Таким чином, призначення концеп-
ції «зловживання правом» – надати суду 
можливість більш точно визначати кор-
дони суб’єктивного цивільного права у тих 
випадках, де законодавець залишив їх «роз-
митими». З огляду на таке призначення, ця 
концепція повинна бути досить гнучкою 
для того, аби дати суду змогу врахувати всі 
фактичні обставини кожної окремої справи 
і збалансувати інтереси сторін у ситуації, 
настільки нетиповій, що вона не могла бути 
розумно передбачена і врахована законо-
давцем у формулюванні змісту відповід-
ного права. Окрім того, концепція має бути 
досить широкою для того, аби слугувати уні-
версальним інструментом, придатним для 
вирішення проблеми демаркації найрізнома-
нітніших цивільних прав, що існують у чис-
ленних цивільних правовідносинах. Тому 
закріплення дефініції зловживання цивіль-
ним правом у законодавстві (і тим паче закрі-
плення прямого переліку можливих зловжи-
вань) видається не лише важко здійсненним, 
але й, більше того, згубним. Тут, як ніде, 
доречна сентенція Яволена, що «будь-яке 
визначення в цивільному праві – небезпечне, 
бо рідко коли визначення не можна спросту-
вати» (Dig.50.17.202).

З теоретичної точки зору цікавим є спів-
відношення між концепцією зловживання 
правом і приватноправовим принципом 
«дозволено все, що не заборонено законом». 
Слід визнати, що концепція зловживання 
правом становить виняток із принципу 
«дозволено все, що не заборонено зако-
ном», оскільки вона фактично припускає, 
що можуть існувати заборони, які прямо не 
позначені в законі, однак їх теж слід додер-
жувати. Ці заборони зазвичай виникають «на 
перетині» двох суб’єктивних цивільних прав, 
що належать різним особам, тобто в ситуації, 
коли реалізація свого права однією особою 
унеможливить або створить перешкоди іншій 
особі в реалізації належного їй суб’єктивного 
права. У такому разі за умови, що конфлікт 
суб’єктивних прав не був наперед вирішений 
законодавцем, на суд покладається завдання 
з віднаходження справедливого балансу 
інтересів сторін. Відповідно, якщо суд дохо-
дить висновку, що із двох управнених сторін 
перша зловживала своїм правом, то це озна-
чає, що суб’єктивне право другої сторони за 
даних обставин на основі застосування прин-

ципу пропорційності було визнано таким, 
що має перевагу (над суб’єктивним правом 
першої сторони). Функція вирішення кон-
флікту між двома протилежними інтересами 
іманентно притаманна судочинству, і суди 
повинні мати змогу враховувати те, що не 
зміг передбачити і врахувати законодавець.

Серед усіх зловживань у доктрині 
прийнято спеціально виділяти шикану3. 
Шикана – це таке зловживання, коли особа 
діє із прямими умислом, маючи на меті 
єдине – завдати шкоди іншому [3, с. 114; 
9, с. 114-115; 16, с. 458], і при цьому така 
особа намагається обґрунтувати право-
згідність своєї шкідливої дії посиланням на 
наявне у неї право. Іншими словами, умисне 
заподіяння шкоди маскується під реаліза-
цію права. Звісно, що зміст наявного в особи 
права насправді не включає вчинюваної 
шкідливої дії, однак цей факт залишається 
неочевидним, позаяк за даних обставин кор-
дони суб’єктивного права латентні через від-
сутність прямої заборони (власне, цим особа 
і користується, коли зловживає правом).

Щодо усіх інших зловживань у доктрині 
не склалося усталеної класифікації, хоча 
окремі дослідники пропонували свої крите-
рії до поділу зловживань (Див.: [2, с. 289-318; 
16, с. 467-477]).

Тому частину третю статті 13 ЦК Укра-
їни слід розуміти так, що в ній передбачено 
заборону на вчинення шикани, а також 
будь-яких інших видів зловживання правом. 
Отже, «зловживання правом в інших фор-
мах» – це дії, яким притаманні усі ознаки 
зловживання правом, однак вони не мають 
своєю єдиною метою заподіяння шкоди 
іншій особі (вчиняючи такі дії, особа пере-
слідує свої власні інтереси, і не переймається 
тим, що комусь іншому може бути заподіяно 
шкоди). І хоча загалом егоїстична поведінка 
не забороняється правом як така [9, с. 120], 
про зловживання говорять у ситуації, коли 
особа, реалізуючи своє право, з урахуванням 
усіх фактичних обставин все ж таки пови-
нна була зважувати на можливу шкоду для 
інших, але не зробила цього.

Правові наслідки зловживання правом.  
З точки зору правових наслідків між право-
порушенням і зловживанням своїм правом 
є відмінність. Так, наслідком правопору-
шення є цивільна відповідальність, коли 
особа позбавляється того, що їй належить 
(наприклад, сплачує неустойку, втрачає 
завдаток або відшкодовує збитки). Нато-
мість наслідком зловживання, зазвичай 
є не відповідальність у вигляді позбавлення 

3 Від нім. schikane – знущання, каверза, при-
чіпка.
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особи того, що їй належить, а лише відмова 
у визнанні за особою права на те, що вона 
намагалася здобути внаслідок зловживання. 
Тобто коли особа вчиняє цивільне право-
порушення – вона позбавляється того, що 
їй належить; коли особа зловживає своїм 
суб’єктивним правом – вона не здобуває 
того, що прагнула здобути шляхом зловжи-
вання. У цьому докорінна відмінність між 
звичайним правопорушенням і зловживан-
ням своїм правом. Вона пов’язана з тим, що 
зловживання – це порушення заборони, 
яка прямо не передбачена законодавством. 
Тож якщо сама заборона не передбачена, 
тим паче законодавець не міг передбачити 
і відповідальність за неї. Однак із цього 
правила є виняток, коли внаслідок зловжи-
вання іншій особі завдається дійсна шкода. 
У такому разі шкода підлягає відшкоду-
ванню, а відшкодування шкоди, як відомо, 
визнається заходом цивільно-правової від-
повідальності. Це закономірно, оскільки 
будь-яка шкода, завдана неправомірними 
діями, зобов’язує заподіювача до її відшко-
дування (Див. ст. 1166, 1167 ЦК України).

Частина 3 статті 16 ЦК України 
визначає правові наслідки зловживання 
суб’єктивним цивільним правом. Однак вона 
має тлумачитися, по-перше, у контексті всієї 
статті 16 ЦК України, а по-друге, з урахуван-
ням відмінності між правовими наслідками 
зловживання правом, з одного боку, і право-
порушення – з іншого.

Так, у статті 16 ЦК України йдеться про 
захист цивільних прав та інтересів судом 
і визначаються способи такого захисту. 
Частина друга цієї статті наводить перелік 
способів захисту цивільних прав. Кожен із 
цих способів – це не що інше, як предмет 
позову, тобто те, чого особа може вимагати 
в разі порушення її суб’єктивного цивіль-
ного права або охоронюваного законом 
інтересу. Тобто спосіб захисту – це правове 
домагання сторони, потерпілої від правопо-
рушення, те, чого ця сторона прагне досягти 
як (матеріально-правовий) підсумок судо-
вого захисту її права. 

У такому контексті в частині третій ідеться 
про випадки, коли саме матеріально-правове 
домагання сторони в суді (те, чого вона прагне 
досягнути як підсумок судового захисту) 
становить собою зловживання. Відповідно, 
суд повинен відмовити особі в задоволенні 
її позову і тим самим не дати їй досягнути 
того, що б виходило за межі наявного в неї 
права і домагання чого суперечить меті, задля 
якої за особою відповідне право визнається. 

Однак цю норму аж ніяк не можна розу-
міти так, що коли особа допустила зло-
вживання своїм правом, то вона назавжди 

втрачає геть усі можливості це право надалі 
захищати. Ідеться лише про те, що вибраний 
нею спосіб захисту є зловживальницьким, 
і тому суд не може задовольнити його. Однак 
саме суб’єктивне право не стає цілковито без-
захисним. Це добре видно із наведеної вище 
ілюстрації із Принципів УНІДРУА 2016. 
У цій ілюстрації зловживанням була сама 
вимога про заборону обслуговувати клієнтів 
на вулиці. І суд повинен заблокувати пози-
вачу можливість досягнути такого непро-
порційного результату. Однак суд не може 
позивача позбавити належної йому будівлі 
на тій підставі, що він зловжив правом 
власності неї. Уявімо, що в тому прикладі 
орендар першого поверху через необереж-
ність спричинив пожежу. Хіба можна було 
б відмовити власникові в задоволенні його 
вимоги про відшкодування збитків, завда-
них пожежею, на тій підставі, що раніше він 
зловживав своїм правом власності на цю 
будівлю? Звісно, ні.

Таким чином, зловживання правом не 
призводить до того, що це право перестає 
підлягати судовому захисту загалом. Час-
тину третю статті 16 ЦК України слід розу-
міти як таку, що дає право суду відмовити 
в задоволенні позову тоді, коли вибраний 
позивачем спосіб захисту (сама матеріально-
правова вимога, із якою особа звертається до 
суду) є зловживальницьким. У такій ситуа-
ції позивач дійсно має суб’єктивне цивільне 
право, на яке він посилається, і це право дій-
сно порушене відповідачем, однак суд, тим не 
менше, може відмовити в задоволенні позову, 
оскільки те, чого вимагає позивач (предмет 
позову) не відповідає меті, задля якої за ним 
визнається відповідне матеріальне право або 
є явно непропорційним до цієї мети. Однак 
позивач в жодному разі не втрачає самого 
матеріального права або принципової мож-
ливості його судового захисту (у разі вибору 
ним належного способу захисту).

Зв’язок із загальними засадами цивіль-
ного права. Заборона зловживання правом 
є проявом принципу добросовісності (від-
повідно, зловживання правом – це недо-
бросовісна поведінка). У свою чергу добро-
совісність належить до загальних засад 
цивільного законодавства, поряд із непри-
пустимістю позбавлення права власності 
і свободою договору (ст. 3 ЦК України).

Серед принципів цивільного права, позна-
чених у статті 3 ЦК України, немає наперед 
установленої ієрархії. Вони діють, радше, як 
складна система контрбалансів, між якими 
суд має віднайти справедливу рівновагу, 
беручи до уваги усі фактичні обставини кон-
кретної справи. Не виключено, що за обста-
вин конкретної справи суд може дійти висно-
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вку, що принцип добросовісності (і заборона 
зловживання правом, що випливає із нього) 
у цій справі переважує вимоги непорушності 
права власності і принцип свободи договору. 
Яскравим прикладом такого роду справ 
є справи про фраудаторні правочини [4; 15], 
тобто правочини, які вчиняються на шкоду 
кредиторам. У таких справах особа відчужує 
належне їй майно для того, аби на нього не 
могло бути звернено стягнення за вимогами 
її кредиторів. У такому разі особа може поси-
латися і на свободу договору (стверджуючи, 
що вона вільна укладати будь-які договори, 
які тільки вважає за потрібне), і на принцип 
непорушності права власності (стверджу-
ючи, що вона вільна розпоряджатися своїм 
майном на власний розсуд і не може бути 
його позбавлена), однак ці аргументи будуть 
переважені принципом добросовісності, 
якщо суд установить, що майно було відчу-
жене спеціально з метою зашкодити креди-
торам через унеможливлення задоволення 
їхніх вимог за рахунок відчуженого майна. 
У такому разі особа фактично зловживає 
своїм правом власності, і тому результат, 
якого вона прагне досягнути шляхом зло-
вживальницьких дій, повинен ігноруватися 
правом. З огляду на це, Верховний Суд 
визнає фраудаторні правочини недійсними 
(Див., наприклад, [11; 12]). 

При цьому Верховний Суд зазначає: 
«Цивільно-правовий договір не може вико-
ристовуватися учасниками цивільних від-
носин для уникнення сплати боргу або 
виконання судового рішення про стягнення 
коштів, а тому у разі, якщо сторони, які укла-
дають договір, діють очевидно недобросо-
вісно та зловживають правами стосовно кре-
дитора, то правопорядок не може залишати 
поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують 
конкретних імперативних норм, але є оче-
видно недобросовісними та зводяться до зло-
вживання правом.

Як наслідок, не виключається визнання 
договору недійсним, як такого, що спрямо-
ваний на уникнення звернення стягнення 
на майно боржника, на підставі загальних 
засад цивільного законодавства (пункт 6  
статті 3 ЦК України) та недопустимості зло-
вживання правом (частина третя статті 13 ЦК 
України), з одночасним посиланням на спеці-
альну норму, що передбачає підставу визна-
ння правочину недійсним, якою може бути 
як підстава, передбачена статтею 234 ЦК 
України, так і інша, наприклад підстава, 
передбачена статтею 228 ЦК України» [11]. 
Наведена практика виразно ілюструє склад-
ний механізм взаємоузгодження різних засад 
цивільного права і те, якими можуть бути 
його результати.

Висновки

Дії особи кваліфікуються як зловжи-
вання правом тоді, коли особа виходить 
за межу належного їй суб’єктивного права 
у «місці», де ця межа не прокреслена сті-
ною прямої заборони. Перетинаючи межу, 
особа тим самим ступає на територію чужого 
права. Отже, за допомогою концепції зло-
вживання правом суд вирішує конфлікт між 
двома суб’єктивними правами, наперед не 
вирішений у нормативно-правових актах. 
При цьому, зважуючи протилежні інтереси 
сторін, суд керується принципом пропорцій-
ності і метою, задля якої існує відповідне 
право. Зловживання правом не повинно при-
зводити до того, що особа цілковито втрачає 
усяку можливість його судового захисту. 
Суд повинен лише не дати особі досягти 
того, чого вона прагне досягти зловживаль-
ницькою дією.
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Bohdan Karnaukh. Abuse of right and its legal consequences
Abuse of right is an action that is though not expressly prohibited by law or contract, nevertheless lies 

outside the ambit of the person’s civil right. In order to assess whether an action falls outside the ambit 
of a subjective civil right, the court must first consider the purpose for which the said right is recognized or 
granted. Abuse occurs when a person attempts to exercise a right in a manner which contravenes the purpose 
for which that right is recognized, or in a manner that is clearly disproportionate to that purpose. A separate 
type of abuse is ‘schikane’, when a person acts with the sole purpose of harming another.

Abuse of right concept allows courts in extraordinary cases where two subjective civil rights belonging to 
different persons are in conflict, to take into account the circumstances that were not taken into account by 
the legislator, and, concidering all the relevant facts and the principle of proportionality to decide which right 
should prevail. 

Abuse of right should not entail the right becoming completely deprived of any judicial remedy. 
Paragraph 3 Art. 16 of the Civil Code of Ukraine should be treated as stating that court has a right to refuse 
the claim when the remedy plaintiff chose (the very substantive demand with which the person applies to 
the court) is abusive. However, the plaintiff in no case loses the substantive right or the fundamental possibility 
of its judicial protection (provided he/she chooses an appropriate remedy).

The prohibition on abuse of rights is a manifestation of the principle of good faith. Among the principles 
of civil law enshrined in Art. 3 of the Civil Code of Ukraine, there is no pre-established hierarchy. Rather, 
they act as a complex system of counterbalances, between which the court must find a fair balance, taking 
into account all the relevant circumstances of a particular case. Thus, it is possible that in the circumstances 
of a particular case, the court may conclude that the principle of good faith (and the prohibition on abuse 
of rights stemming therefrom) in this case outweighs the requirements of inviolability of property rights 
and the principle of freedom of contract.

Key words: abuse of right, schikane, exercise of a civil right, subjective civil right.
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ВІДСУТНІСТЬ ПРЕДМЕТА СПОРУ  
ЯК НОВА ПІДСТАВА ЗАКРИТТЯ  
ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ

У статті здійснюється аналіз використання терміна «предмет спору» в тексті Цивільного про-
цесуального кодексу України. На прикладі декількох цивільних справ показується відсутність у судів 
єдності в розумінні і застосуванні на практиці такої підстави закриття провадження в цивільній 
справі, як відсутність предмета спору. З’ясовується правова природа предмета спору та розкрива-
ється зміст цього процесуального поняття в цивільній справі. Зауважується, що предмет спору може 
бути або взагалі відсутній на момент відкриття провадження у справі або ж зникнути (припини-
ти існування) вже під час розгляду справи. Обґрунтовується, що предметом спору варто визнавати 
лише права і обов’язки, а не матеріальні правовідносини, оскільки права і обов’язки якраз і станов-
лять зміст таких правовідносин. Аргументується помилковість віднесення до предмета спору речей 
(майна), оскільки юридичний спір існує саме щодо прав і обов’язків щодо такого майна. Аналізуються 
правові позиції касаційних судів господарської та цивільної юрисдикції, які свідчать про діаметраль-
но протилежне розуміння такої підстави закриття (припинення) провадження у справі, як відсут-
ність предмета спору. На підставі системного тлумачення положень статті 255 ЦПК доводиться, 
що предмет спору може бути або взагалі відсутній на момент відкриття провадження у справі або 
ж зникнути (припинити існування) вже під час розгляду справи. Обґрунтовується, що оскільки пра-
ва та обов’язки становлять зміст спірних матеріальних правовідносин сторін, тому відсутність 
предмета спору означає відсутність спірного матеріального правовідношення між сторонами, яке 
розглядається як предмет судового розгляду. Наголошується, що відсутність спірного матеріального 
правовідношення, тобто відсутність предмета судового розгляду, тягне за собою припинення про-
вадження у справі. Робиться висновок, що лише за відсутності спору сторін щодо відповідних прав 
та обов’язків і відсутності з боку жодної із сторін дій, які свідчать про наявність між ними неврегу-
льованих спірних питань, може йтися про закриття провадження в справі «у зв’язку із відсутністю 
предмета спору».

Ключові слова: цивільне судочинство, цивільна справа, предмет спору, права та обов’язки, 
майна, закриття провадження, учасники справи, суд.

Постановка проблеми. Цивільне судо-
чинство, як процесуальна діяльність суду 
та інших учасників процесу з розгляду 
і вирішення цивільних справ, здійснюється 
щодо предмета спору та в межах предмета 
спору (оскільки, якщо відсутній предмет 
спору, то втрачається сенс у здійсненні пра-
восуддя). Адже саме щодо предмета спору 
позивач викладає свої вимоги у позовній 
заяві (ч. 1 ст. 175 ЦПК України); саме щодо 
предмета спору викладають свої вимоги, 
заперечення, аргументи, пояснення та мір-
кування учасники справи в заявах по суті 
справи (ч. 1 ст. 174 ЦПК України); саме щодо 
предмета спору учасники справи у своєму 
вступному слові стисло викладають зміст 
та підстави своїх вимог і заперечень, а також 
ставлять питання (ч. 2 і 6 ст. 227 ЦПК Укра-
їни); саме щодо предмета спору учасник 
справи розпоряджається своїми правами 
на вільний розсуд (ч. 3 ст. 13 ЦПК Укра-

їни); остаточне визначення предмета спору 
є завданням підготовчого провадження 
(п. 1 ч. 1 ст. 189 ЦПК України); зібрані 
в справі докази мають стосуватися пред-
мета спору (ч. 7 ст. 81, ч. 2 ст. 13 ЦПК Укра-
їни); зустрічний позов та позов третьої 
особи заявляються щодо предмета спору 
(ч. 6 ст. 30 ЦПК України) тощо. Поняттям 
«предмет спору» визначається й тотожність 
спору, тобто спору між тими самими сторо-
нами, про той самий предмет і з тих самих 
підстав (п. 3, 5 ч. 1 ст. 186, п. 3 ч. 1 ст. 255, 
п. 4 ч. 1 ст. 257 ЦПК України), повторне вирі-
шення якого не допускається. 

Поряд із зазначеними законодавчими 
положеннями новий Цивільний процесу-
альний кодекс України в редакції Закону 
від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII (на від-
міну від попередніх редакцій ЦПК України 
1963 р. і 2004 р.) на законодавчому рівні 
вперше закріпив таку підставу для закриття 
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провадження в цивільній справі, як відсут-
ність предмета спору (п. 2 ч. 1 ст. 255 ЦПК 
України). Проте сам Кодекс дещо неодноз-
начно характеризує предмет спору. Так, 
зі змісту одних положень ЦПК України 
випливає, що предметом спору є «права чи 
обов’язки» (п. 1 і 3 ч. 2 ст. 50); інші поло-
ження Кодексу до предмета спору відно-
сять «активи» (п. 1-1 ч. 1 ст. 150, ч. 3 ст. 151) 
(а пункт 7 частини першої статті 150, який 
було виключено на підставі Закону № 460-IX  
від 15.01.2020, до недавнього часу відно-
сив до предмета спору «річ», яка в порядку 
забезпечення позову могла бути передана 
на зберігання іншим особам); Кодекс також 
закріплює таке поняття, як «місцезнахо-
дження предмета спору» для визначення 
підсудності подання заяви про забезпечення 
позову (ч. 1 ст. 152); з предметом спору 
може бути «пов’язаний правочин, про визна-
ння недійсним якого позивачем може бути 
подано відповідну заяву» (ч. 3 ст. 199). Від-
сутнє однозначне розуміння предмета спору 
в цивільній справі й в юридичній літературі. 
Це не сприяє єдиному розумінню та юридич-
ній визначеності в застосуванні на практиці 
такої підстави для закриття провадження 
в цивільній справі, як відсутність предмета 
спору, свідченням чого будуть наведені 
нижче рішення Верховного Суду.

З огляду на зазначене з’ясування право-
вої природи предмета спору та змісту 
цього процесуального поняття в цивільній 
справі на підставі аналізу положень ЦПК 
України, теоретичних засад цивільного 
процесу та судової практики й ставиться 
за мету у нашій статті.

Виклад основного матеріалу. Так, ще 
у 2017 році на етапі обговорення проекту 
ЦПК України ми вже частково торкалися 
питання предмета спору в аспекті співвідно-
шення з іншими процесуальними поняттями 
(предметом позову, предметом судового роз-
гляду, змістом позовних вимог, вимогами 
позивача). Ми встановили, що поняття «пред-
мет спору» в окремих статтях ЦПК України 
замінюється іншими поняттями. Наприклад, 
у ч. 6 ст. 227 йдеться про можливість зняття 
головуючим поставленого учаснику судового 
процесу питання, що не стосуються пред-
мета спору, а у ч. 10 ст. 230 говориться про 
зняття головуючим питання, які поставлені 
свідку, якщо вони не стосуються предмета 
розгляду. Інша норма (п. 6 ч. 1 ст. 251) межі 
встановлюваних судом обставин пов’язує 
з предметом судового розгляду. Судом здій-
снюється збір лише тих доказів, що стосу-
ються предмета спору (ч. 2 ст. 13, ч. 7 ст. 81). 
Зустрічний позов та позов третьої особи із 

самостійними вимогами заявляється щодо 
предмета спору. Учасники справи викла-
дають свої вимоги, заперечення, аргументи, 
пояснення та міркування також щодо 
предмета спору (ч. 1 ст. 174, ч. 1 ст. 175). 
З наведеного випливає, що поставлені учас-
никам процесу питання, встановлювані 
судом обставини і зібрані докази та заяв-
лені вимоги і пояснення учасників справи 
мають стосуватися предмета спору та пред-
мета розгляду. Тобто за змістом наведених 
положень предмет спору є предметом судо-
вого розгляду. З огляду на це, предмет спору 
(предмет судового розгляду) ми визначали 
як конкретні матеріальні правовідносини, 
права і обов’язки, конкретну спірну правову 
конфліктну ситуацію, що потребує свого 
розв’язання в суді в ході судової цивільної 
процесуальної діяльності [1, с. 102-103, 108].

Термін «предмет спору» в юридичній 
літературі з цивільного процесу трапляється 
часто, проте характеристика цього процесу-
ального поняття не наводиться, його ознаки 
не виділяються, зміст не розкривається. 
Лише в підручнику з цивільного процесу 
Є. В. Васьковського нам вдалося знайти 
хоч якесь пояснення, що саме охоплюється 
поняттям «предмет спору»: в одному випадку 
говориться про можливість «придбання» 
відповідачем предмета спору (наприклад, 
майно, зобов’язання), в іншому випадку 
зазначається, що предмет спору становить 
«право або обов’язок» [2, с. 230, 319]. Тобто 
бачимо, що предметом спору може бути 
майно, права та обов’язки. Саме з цього вихо-
дить і чинний ЦПК України.

У літературі з господарського процесу 
предмету спору приділено більше уваги, 
адже в господарському судочинстві в тексті 
ГПК України вже тривалий час існує така 
підстава припинення провадження в справі, 
як відсутність предмета спору. Так, фахівці 
з господарського процесу предметом спору 
визнають права (зокрема, право власності 
на майно або право користування ним) 
та спірне матеріальне правовідношення 
між сторонами. Припинення провадження 
у зв’язку з відсутністю предмета спору 
в господарському судочинстві можливе, 
зокрема, у таких випадках: припинення 
існування предмета спору (наприклад, здій-
снене в установленому порядку скасування 
оспорюваного акта), якщо між сторонами 
у зв’язку з цим не залишилося неврегульова-
них питань; спір урегульовано самими сторо-
нами шляхом перерахування боргу (передачі 
майна чи усунення перешкод у користуванні 
ним) після звернення кредитора з позовом за 
умови подання доказів такого врегулювання 
[3, с. 57, 223-224].
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Такі критерії оцінки відсутності пред-
мета спору були прописані в п. 3 Роз’яснення 
Вищого арбітражного суду України 
від 23.08.1994 № 02-5/612 «Про деякі питання 
практики застосування статей 80 та 81 Гос-
подарського процесуального Кодексу Укра-
їни». Проте пізніше Вищий господарський 
суд України надав уточнені роз’яснення під-
ставам припинення провадження в справі 
у зв’язку з відсутністю предмета спору, 
згідно з якими: господарський суд припиняє 
провадження у справі у зв’язку з відсутністю 
предмета спору (пункт 1-1 частини першої 
статті 80 ГПК), зокрема, у випадку припи-
нення існування предмета спору (наприклад, 
сплата суми боргу, знищення спірного майна, 
скасування оспорюваного акта державного 
чи іншого органу тощо), якщо між сторонами 
у зв’язку з цим не залишилося неврегульова-
них питань. При цьому господарському суду 
слід мати на увазі, що оскільки відповідний 
орган не має права скасовувати та вносити 
зміни до раніше прийнятих ним індивідуаль-
них правових рішень, тобто ненормативних 
правових актів, що є актами одноразового 
застосування і вичерпують свою дію фактом 
їх виконання (стосовно відповідних актів 
органів місцевого самоврядування про це 
зазначено також у Рішенні Конституційного 
Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009  
у справі № 1-9/2009), то такі дії не свідчать 
про припинення існування предмета спору. 
Водночас юридична оцінка актів державних 
та інших органів, прийнятих з питань скасу-
вання та внесення змін до згаданих індивіду-
альних правових рішень, має здійснюватися 
господарським судом з урахуванням частини 
другої статті 4 ГПК. Визнання боржником 
претензії кредитора не є способом припи-
нення зобов’язання і не свідчить про відсут-
ність спору; особа, претензія якої визнана 
боржником, вправі звернутися до господар-
ського суду з позовом про стягнення визна-
ної суми коштів. Припинення провадження 
у справі на підставі зазначеної норми ГПК 
можливе в разі, коли предмет спору існував 
на момент виникнення останнього та при-
пинив існування в процесі розгляду справи. 
Якщо ж він був відсутній і до порушення 
провадження у справі, то зазначена обста-
вина тягне за собою відмову в позові, а не 
припинення провадження у справі (п. 4.4. 
постанови Пленуму Вищого господарського 
суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі 
питання практики застосування Господар-
ського процесуального кодексу України 
судами першої інстанції»).

Для цивільного судочинства зазначена 
підстава закриття (припинення) прова-
дження у справі є новою і до кінця не зро-

зумілою, що породжує на практиці певні 
труднощі. Усував такі недоліки в правозас-
тосуванні Верховний Суд. Так, наприклад, 
у справі за позовом дружини померлого (яка 
проживає в США та є єдиним спадкоємцем 
першої черги) до брата померлого (який, 
як спадкоємець другої черги, отримав сві-
доцтво про право на спадщину після смерті 
брата) про визначення додаткового строку 
для подання заяви про прийняття спадщини, 
рішенням суду першої інстанції в позові було 
відмолено, а постановою апеляційного суду 
провадження в справі закрито у зв’язку з від-
сутністю предмета спору з посиланням на 
правила нового ЦПК України (пункт 2 час-
тини першої статті 255), тому що, на думку 
апеляційного суду, оскільки позивач на 
час відкриття спадщини проживала разом 
із спадкодавцем, то відповідно до частини 
третьої статті 1268 ЦК України вважається 
такою, що прийняла спадщину, а отже, вона 
не пропустила строк для прийняття спад-
щини. Верховний Суд з приводу закриття 
провадження у справі у зв’язку з відсутністю 
предмета спору зауважив, що необхідність 
запровадження такого правила зумовлена 
тим, що відповідно до статті 124 Консти-
туції України юрисдикція судів поширю-
ється на будь-який юридичний спір. Проте 
поняття «юридичний спір» має тлумачитися 
широко, виходячи з підходу Європейського 
суду з прав людини до тлумачення поняття 
«спір про право» (пункт 1 статті 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод). Зокрема, Європейський суд з прав 
людини зазначає, що відповідно до духу 
Конвенції поняття «спір про право» має роз-
глядатися не суто технічно – йому слід нада-
вати сутнісного, а не формального значення. 
Відповідно до частини першої статті 2 ЦПК 
України завданням цивільного судочинства 
є справедливий, неупереджений та своєчас-
ний розгляд і вирішення цивільних справ 
з метою ефективного захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави. З ура-
хуванням викладеного відсутність предмета 
спору унеможливлює вирішення справи по 
суті незалежно від обґрунтованості позову, 
а відповідно, і здійснення ефективного 
захисту порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав, свобод чи інтересів осіб. 
Прикладами відсутності предмета спору 
можуть бути дії сторін чи настання обста-
вин, якщо між сторонами у зв’язку з цим 
не залишилося неврегульованих питань 
або самими сторонами врегульовано спірні 
питання. Оскільки право позивачки на спад-
щину оспорюється, і навіть у разі доведення 
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того, що позивачка не пропустила строк 
для прийняття спадщини, але є невизначе-
ність у правах і обов’язках сторін, а у справі 
наявний іноземний елемент, це не дає під-
став стверджувати про відсутність предмета 
спору у справі (постанова Верховного Суду 
у складі колегії суддів Першої судової палати 
Касаційного цивільного суду від 03 травня 
2018 року в цивільній справі № 404/251/17, 
провадження № 61-13405св18). 

В іншій справі у спорі між батьками 
про визначення місця проживання дитини 
з тих підстав, що відповідач відмовляється 
у добровільному порядку укласти договір 
про визначення місця проживання дитини, 
а тому виникла необхідність у встанов-
ленні місця проживання дитини разом 
з позивачкою, ухвалою суду першої інстан-
ції, залишеною без змін ухвалою апеля-
ційного суду, було закрито провадження 
у справі на підставі пункту 2 частини першої 
статті 255 ЦПК України, оскільки відпові-
дач у відзиві на позовну заяву зазначив, що 
сторони після розірвання шлюбу дійшли 
згоди щодо місця проживання малолітнього 
сина разом з матір’ю, та написав нотаріально 
засвідчену заяву про те, що він не запере-
чує щодо постійного місця проживання 
сина разом з матір’ю. Верховний Суд зробив 
висновок, що за змістом пункту 2 частини 
першої статті 255 ЦПК України суд може 
закрити провадження у справі у зв’язку 
з відсутністю предмета спору, якщо встано-
вить, що предмет спору був відсутній на час 
пред’явлення позову. Логічно-семантичне 
тлумачення словосполучення «відсутність 
предмета спору» в контексті наведеної пра-
вової норми дає підстави для висновку 
про те, що предмет спору має бути відсут-
ній, тобто не існувати на час пред’явлення 
позову. Якщо предмет спору мав місце, але 
припинив своє існування (зник) після від-
криття провадження у справі внаслідок 
тих чи інших обставин, зокрема у зв’язку 
з добровільним врегулюванням спору сто-
ронами, виконанням відповідачем заявлених 
до нього вимог, фізичним знищенням пред-
мета спору тощо, то провадження у справі 
не може бути закрите з наведеної правової 
підстави, оскільки вона полягає саме у від-
сутності предмета спору, а не у припиненні 
його існування (зникненні). Якщо предмет 
спору став відсутній після відкриття про-
вадження у справі, то залежно від обставин, 
що призвели до зникнення такого предмета, 
та стадії цивільного процесу, на якій він при-
пинив своє існування, сторони мають цілий 
ряд передбачених законом процесуальних 
можливостей припинити подальший розгляд 
справи, зокрема, шляхом залишення позову 

без розгляду, відмови від позову або від пода-
них апеляційних чи касаційних скарг, визна-
ння позову відповідачем, укладення мирової 
угоди тощо. Саме такого висновку дійшов 
Верховний Суд у постанові від 10 квітня 
2019 року (справа № 456/647/18, прова-
дження № 61-2018св19). У зв’язку з цим Вер-
ховний Суд зазначив, що відсутність запере-
чень з боку відповідача щодо проживання 
дитини разом із позивачем не дає підстав 
говорити про відсутність предмета спору 
у справі. Так, у справі «Bellet v. France» 
Європейський Суд з прав людини зазна-
чив, що стаття 6 параграфу 1 Конвенції міс-
тить гарантії справедливого судочинства, 
одним з аспектів яких є доступ до суду. 
Рівень доступу, наданий національним 
законодавством, має бути достатнім для 
забезпечення права особи на суд з огляду 
на принцип верховенства права в демокра-
тичному суспільстві. Право на справед-
ливий судовий розгляд також закріплено 
Міжнародним пактом про громадянські 
і політичні права та Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод (час-
тина 1 статті 6). Право на справедливий 
судовий розгляд охоплює і право кожного на 
доступ до правосуддя. Верховний Суд дій-
шов висновку, що суд першої інстанції зро-
бив передчасний та помилковий висновок 
про закриття провадження, що призвело до 
неправильного вирішення питання та поста-
новлення ухвали, яка перешкоджає подаль-
шому провадженню у справі та доступу до 
суду (постанова Верховного Суду у складі 
колегії суддів Другої судової палати Касацій-
ного цивільного суду від 13 травня 2020 року 
в цивільній справі № 686/20582/19-ц, прова-
дження № 61-1807св20).

Ще в одній справі за скаргою на дії 
та рішення державного виконавця щодо 
відкриття виконавчого провадження 
та проведення дій з примусового виконання 
виконавчого листа ухвалою суду першої 
інстанції, залишеною без змін ухвалою апе-
ляційного суду, провадження в справі було 
закрито на підставі пункту 2 частини першої 
статті 255 ЦПК України, оскільки поста-
новою заступника начальника ВДВС було 
скасовано оскаржувану постанову держав-
ного виконавця про відкриття виконавчого 
провадження, а будь-які інші процесуальні 
дії державним виконавцем не вчинялися, 
тому відсутній предмет спору. Верховний 
Суд зазначив, що суди не врахували, що при-
кладом відсутності предмета спору можуть 
бути дії сторін чи обставини, якщо невре-
гульовані спірні питання відсутні. Проте 
заявник зазначив у скарзі до суду першої 
інстанції, в апеляційній скарзі та в касацій-
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ній скарзі, що він оскаржував також вчи-
нення державним виконавцем дій у неза-
конно відкритому виконавчому провадженні 
(постанова Верховного Суду у складі колегії 
суддів Першої судової палати Касаційного 
цивільного суду від 17 червня 2020 року 
в цивільній справі № 715/974/13-ц, прова-
дження № 61-3694св20).

Наведені вище правові позиції касацій-
них судів господарської та цивільної юрис-
дикції свідчать про діаметрально протилежне 
розуміння зазначеної підстави закриття 
(припинення) провадження у справі. Так, 
якщо в господарському судочинстві, згідно 
із роз’ясненнями Пленуму Вищого господар-
ського суду України (які продовжують сьо-
годні неофіційно застосовуватись господар-
ськими судами), припинення провадження 
у справі можливе, коли предмет спору існу-
вав на момент прийняття судом позову до 
розгляду та припинив існування в процесі 
розгляду справи (якщо ж предмет спору 
був відсутній до порушення провадження 
у справі, то зазначена обставина тягне за 
собою відмову в позові, а не припинення про-
вадження у справі). У цивільному ж судо-
чинстві, як висловився нещодавно Верхо-
вний Суд в одній зі справ, суд може закрити 
провадження у справі у зв’язку з відсутністю 
предмета спору, якщо встановить, що пред-
мет спору був відсутній на час пред’явлення 
позову (предмет спору має бути відсут-
ній, тобто не існувати на час пред’явлення 
позову). Але в іншому рішенні Верховного 
Суду наводиться приклад відсутності спору: 
дії сторін, чи настання обставин, якщо між 
сторонами у зв’язку з цим не залишилося 
неврегульованих питань або самими сторо-
нами врегульовано спірні питання. Тобто 
з цього положення можна зробити висновок, 
що предмет спору може «зникнути» (припи-
нити своє існування), і якщо між сторонами 
у зв’язку з цим не залишилося неврегульова-
них питань, то провадження в справі підля-
гає закриттю з цієї підстави. 

Водночас системний аналіз змісту наве-
дених у статті 255 ЦПК України підстав 
закриття провадження у справі свідчить, що 
наведені підстави можуть виникнути або 
бути виявлені судом в будь-який момент на 
будь-якій стадії процесу. Причому більшість 
з обставин можуть як існувати на момент 
відкриття провадження у справі (але про 
них суду було не відомо, а стає відомо лише 
після відкриття провадження у справі), 
так і виникнути (з’явитись) вже після від-
криття провадження. Це дає підстави для 
висновку, що предмет спору може бути або 
взагалі відсутній на момент відкриття про-
вадження у справі або ж зникнути (припи-

нити існування) вже під час розгляду справи. 
Отже, факт відсутності предмета спору 
варто розглядати лише станом на момент 
вирішення питання закриття провадження 
у справі, а момент його зникнення (при-
пинення) значення мати не повинен, адже, 
як зауважив Верховний Суд у вищенаведе-
ній справі, відсутність предмета спору уне-
можливлює вирішення справи по суті неза-
лежно від обґрунтованості позову. Отже, 
провадження в справі має закриватись за 
п. 2 ч. 1 ст. 255 ЦПК України незалежно від 
того, чи зник предмет спору під час розгляду 
справи чи його взагалі не існувало на момент 
відкриття провадження у справі. Більше 
того, серед підстав відмови у відкритті про-
вадження у справі чи повернення позовної 
заяви немає такої підстави, як відсутність 
предмета спору; встановити відсутність пред-
мета спору можливо лише під час розгляду 
справи, тому й наслідки для обох випадків 
мають бути єдиними – закриття провадження 
у справі за п. 2 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.

Повертаючись до змісту поняття пред-
мета спору зауважимо, що предметом спору 
варто визнавати лише права і обов’язки, а не 
матеріальні правовідносини, оскільки права 
і обов’язки якраз й становлять зміст таких 
правовідносин. Не можна погодитись із від-
несенням до предмета спору речей (майна), 
оскільки юридичний спір існує саме щодо 
прав на таке майно (права власності, права 
користування тощо). Тому предмет спору 
юридично може стосуватися лише прав 
і обов’язків. До того ж, як ми аргументу-
вали раніше, предмет спору є предметом 
судового розгляду, проте безпосередньо 
«річ» або «майно» не може бути предме-
том судового розгляду; останнім можуть 
бути лише права та обов’язки щодо такого 
майна. А тому навіть знищення речі при роз-
гляді справи в суді не може означати відсут-
ність предмета спору, якщо між сторонами 
залишилися неврегульовані спірні питання 
щодо прав на таке майно.

Висновки

Враховуючи, що права та обов’язки ста-
новлять зміст спірних матеріальних право-
відносин сторін, варто погодитись, що від-
сутність предмета спору означає відсутність 
спірного матеріального правовідношення 
між сторонами (адже спірне матеріальне 
правовідношення, як було зазначено вище, 
розглядається як предмет судового роз-
гляду). Отже відсутність спірного матері-
ального правовідношення, тобто відсутність 
предмета судового розгляду, тягне за собою 
припинення провадження у справі. А під-
стави припинення матеріального правовід-
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ношення як цивільного зобов’язання визна-
чені Цивільним кодексом України. І лише за 
відсутності спору сторін щодо відповідних 
прав та обов’язків і відсутності з боку жодної 
із сторін дій, які свідчать про наявність між 
ними неврегульованих спірних питань, може 
йтися про закриття провадження в справі 
на підставі п. 2 ч. 1 ст. 255 ЦПК України – 
у зв’язку із відсутністю предмета спору.
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Serhii Koroied. Absence of the subject matter of the dispute as a new ground for closing 
the proceedings in a civil case

An analysis of the use of the term "subject of dispute" in the text of the Civil Procedure Code of Ukraine. 
The example of several civil cases shows the lack of unity in the courts in understanding and applying in practice 
such a ground for closing the proceedings in a civil case, as the absence of the subject matter of the dispute. 
The legal nature of the subject matter of the dispute is clarified and the meaning of this procedural concept 
in a civil case is revealed. It is noted that the subject matter of the dispute may be either absent at the time 
of the opening of the proceedings or disappear (cease to exist) during the proceedings. It is substantiated 
that the subject matter of the dispute should be recognized only rights and obligations, not material legal 
relations, as rights and obligations are precisely the content of such legal relations. It is argued that it is 
incorrect to consider property as the subject matter, as a legal dispute exists over the rights and obligations in 
respect of such property. The legal positions of the courts of cassation of commercial and civil jurisdiction are 
analyzed, which testify to the diametrically opposite understanding of such a ground for closing (terminating) 
the proceedings as the absence of the subject matter of the dispute. Based on a systematic interpretation 
of the provisions of Article 255 of the CPC, it is proved that the subject matter of the dispute may be either 
absent at the time of the opening of the proceedings or disappear (cease to exist) during the proceedings. It is 
argued that since the rights and obligations constitute the content of the disputed substantive legal relationship 
of the parties, the absence of the subject matter of the dispute means the absence of the disputed substantive 
legal relationship between the parties, which is considered as the subject of litigation. It is emphasized that 
the absence of the disputed material legal relationship, ie the absence of the subject of the court proceedings, 
leads to the termination of the proceedings. It is concluded that only in the absence of a dispute between 
the parties on the respective rights and obligations and in the absence of any of the parties actions that indicate 
the existence of unresolved disputes between them, only then it can be considered closing of the proceedings on 
the basis of –"in due to the absence of the subject matter of the dispute."

Key words: civil proceedings, civil case, subject of dispute, rights and obligations, property, closing of 
proceedings, participants in the case, court.
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ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 
ВКЛАДНИКІВ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ ГАРАНТОВАНОЇ 
СУМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ВКЛАДАМИ

Стаття присвячена дослідженню способів захисту прав та інтересів фізичних осіб – вкладни-
ків від знецінення гарантованої суми відшкодування за вкладами. Аналізується актуальна для укра-
їнських вкладників проблема знецінення вкладів внаслідок затримки виплат Фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб гарантованих сум відшкодування, яка виникла внаслідок кризи на банківському 
ринку в 2014-2016 рр. У статті проведено аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо 
компенсування втрати купівельної спроможності вкладів, а також положення українського законо-
давства з даного питання.

Зокрема, досліджено питання про те, в якому випадку можлива відповідальність держави за зне-
цінення вкладів, а також чи покладається на державу Україну такий обов’язок.

З огляду на релевантну практику Верховного Суду зроблено висновки про те, яким чином вклад-
ники збанкрутілих банків можуть захистити свої права внаслідок невчасної виплати гарантованих 
сум вкладів.

У статті вказується, що внаслідок запровадження тимчасової адміністрації та віднесення бан-
ку до категорії неплатоспроможних у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виникає грошове 
зобов’язання на підставі норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 
З урахуванням цього робиться висновок, що вкладники мають право на відшкодування інфляційних 
втрат, а також трьох процентів річних за час прострочення гарантованої суми виплат за вкладами.

Крім того, досліджуються проблемні питання, що виникають під час провадження у справах про 
відшкодування інфляційних втрат, а також трьох процентів річних за час прострочення гаранто-
ваної суми виплат з огляду на судову практику. Наголошується, що дане зобов’язання виникає саме 
у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі закону, а не у банку, тому за невчасне його 
виконання вкладники мають право застосовувати ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України.

Ключові слова: захист прав вкладників, знецінення вкладів, Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб, грошове зобов’язання, зобов’язання за законом, індекс інфляції, три проценти річних.

Постановка проблеми. Захищеність 
вкладників є одним з основних складників 
стабільності банківської системи. Як пока-
зує досвід багатьох країн, впевненість 
вкладників у безпеці їхніх коштів, що роз-
міщені в банківських установах, забезпечує 
престижність, інвестиційну привабливість 
та зростання економіки країни в цілому. 

Отже, захист прав та інтересів вкладників 
є важливою функцією держави.

В Україні функцію нагляду і регулю-
вання банків здійснює Національний банк 
України (НБУ).

Стрімкий обвал гривні і так званий 
«банкопад» в 2014–2016 роках призвели до 
того, що на банківському ринку України зі 
180 залишилось 76 банків.

Фактично у вказаний період кожні 
10 днів в Україні відносили один банк до 
категорії неплатоспроможних. Дана ситуа-

ція створила колосальне навантаження на 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 
який був неготовий до такої кількості виплат 
фізичним особам. Зокрема, починаючи 
з 2014 року Фонд виплатив більше 90 млрд 
грн гарантованих виплат двом мільйонам 
вкладників і продовжує натепер здійснювати 
гарантовані виплати у межах 200 000 грн.

Надмірне навантаження на Фонд при-
звело до того, що не всі вкладники змогли 
одразу повернути свої кошти, адже частині 
з них було відмовлено у зв’язку з тим, що 
Фонд прискіпливо ставився до аналізу пра-
вочинів, вчинених до введення тимчасової 
адміністрації банків, і визнавав велику кіль-
кість правочинів нікчемними.

За такої ситуації вкладники були зму-
шені звертатись до суду за захистом своїх 
прав і в судовому порядку визнавати проти-
правною бездіяльність та зобов’язувати упо-
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вноважених осіб Фонду гарантування вкла-
дів на здійснення ліквідації банків включити 
їх до переліку вкладників.

Проте, внаслідок відсутності сталої судо-
вої практики в даних спорах, у тому числі 
щодо предметної юрисдикції, і реформу-
вання української судової системи, захист 
прав вкладників «затягнувся» на досить три-
валий час.

За такої ситуації процедура включення 
осіб до переліку вкладників та виплати 
гарантованих сум, з огляду на завантаже-
ність українських судів та їх реформування, 
в середньому займала 3-4 роки.

Зважаючи на нестабільну фінансову ситу-
ацію в Україні, індекс інфляції у 2014 році 
склав 24,9%, у 2015 – 43,3%, у 2016 – 12,4%, 
у 2017 – 13,7%, у 2018 – 9,8%, у 2019 – 4,1%.

Отже, внаслідок інфляції гривні за період 
з 2014 по 2019 рік, її купівельна спромож-
ність зменшилась більше ніж у два рази.

За час затримки виплат гривневі вклади 
були значно знецінені, що призвело до невдо-
волення вкладників і постановки питання 
про відшкодування їм збитків.

Мета статті – аналіз способів захисту прав 
вкладників збанкрутілих банків внаслідок 
невчасної виплати Фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб гарантованих сум 
відшкодування за вкладами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти відповідальності за пору-
шення грошових зобов’язань та захисту прав 
вкладників аналізувались у наукових працях 
В. Д. Примака, І. О. Дзери, Г. А. Капліної, 
І. М. Трепіцина, В. А. Бєлова, Л. С. Ельяс-
сон, М. М. Агаркова, Н. В. Щербакової, 
О. П. Печеного, В. Агаркової, однак слід 
зазначити, що в цих роботах не здійснюва-
лось цілеспрямованого дослідження можли-
вості застосування відповідальності за про-
строчення Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб виплати гарантованих сум від-
шкодування за вкладами.

Виклад основного матеріалу. Одразу 
слід звернути увагу на практику Євро-
пейського суду з прав людини (ЄСПЛ) 
з даного питання, яку українські суди, 
згідно з положеннями Закону України «Про 
виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини» 
від 23.02.2006 року № 3477-IV [1], мають 
застосовувати як джерело права.

Європейський суд з прав людини у справі 
«Зoлотас проти Греції» (№ 2) зазначив, що 
особа, яка кладе суму грошей у банк, пере-
дає йому право користування нею, тому банк 
має її зберігати і, якщо він використовує її на 
власну користь, повернути вкладнику екві-

валентну суму за умовами угоди. Отже, влас-
ник рахунку може добросовісно очікувати, 
аби вклад до банку перебував у безпеці, осо-
бливо якщо він помічає, що на його рахунок 
нараховуються відсотки. Звісно, він очіку-
ватиме, що йому повідомлять про ситуацію, 
яка загрожуватиме стабільності угоди, яку 
він уклав з банком, і його фінансовим інтер-
есам, аби він міг заздалегідь вжити заходів 
з метою дотримання законів і збереження 
свого права власності. Подібні довірчі сто-
сунки невід’ємні для банківських операцій 
і пов’язаного з ними права [2].

ЄСПЛ неодноразово розглядав заяви 
скаржників щодо покладення на державу 
компенсації збитків, викликаних інфляцією 
в контексті порушення статті 1 Першого про-
токолу до Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (Конвенція) [3].

За загальним правилом ЄСПЛ напра-
цював усталену практику, відповідно до 
якої держава не зобов’язана компенсувати 
збитки, спричинені інфляцією.

Зокрема, у справі «Тодоров проти Бол-
гарії» суд зробив чіткий висновок, що від-
повідно до національного законодавства 
заявник не мав права на отримання ком-
пенсації збитків, викликаних інфляцією, і, 
відповідно, вимога такої компенсації не ста-
новила «законного очікування» або «наяв-
ного майна» в значенні статті 1 Першого 
протоколу до Конвенції. Суд вказав, що дана 
стаття не може вважатися підставою для 
покладення на державу обов’язків підтри-
мувати цінність вимог або застосовувати до 
приватних вимог ставку неустойки з ураху-
ванням рівня інфляції [4].

У справі «Апполонов проти Росії» ЄСПЛ 
вказав, що, хоча сума збережень Апполонова 
зменшилася через інфляцію, стаття 1 Прото-
колу № 1 до Конвенції не зобов’язувала дер-
жаву підтримувати купівельну спроможність 
грошових коштів, розміщених у кредитних 
установах. Також в Законі про збереження, 
в тлумаченні національних судів, не було 
передбачено обов’язку компенсувати збитки, 
спричинені інфляцією [5].

До аналогічних висновків ЄСПЛ дійшов 
також у справах «Бояджан проти Вірменії» 
[6], «Гайдук та інші проти України» [7], 
«Збаранська проти України» [8].

У справі «Долнеану проти Молдови» 
заявник стверджував, що було порушено 
його права, гарантовані статтею 1 Прото-
колу № 1 до Конвенції, внаслідок несвоєчас-
ної виплати компенсації за знецінення його 
вкладів у Державному ощадному банку.

У цій справі суд вказав, що «відпо-
відно до усталеної практики заявники 
у справах можуть говорити про порушення 
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статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції лише 
у частині, якщо оскаржувані рішення сто-
суються його «володіння» за змістом цього 
положення. «Володіння» можуть бути «наяв-
ними володіннями» або активами, включа-
ючи, у певних, чітко визначених ситуаціях, 
вимоги. Для того, щоб таку вимогу можна 
було вважати «активом», що підпадає під дію 
статті 1 Протоколу № 1 Конвенції, позивач 
повинен встановити, що вона має достатню 
основу в національному законодавстві, 
наприклад, коли існує усталене судове право 
та національні суди це підтверджують [9].

Таким чином, Європейський суд з прав 
людини вказав, що держава не повинна від-
шкодовувати інфляційні втрати вкладни-
ків, якщо такий обов’язок не випливає із 
національного законодавства. Однак якщо 
такий обов’язок у держави передбачений, 
то у вкладників виникає «законне очіку-
вання» виплати інфляційних втрат, і в цьому 
випадку стаття 1 Протоколу № 1 Конвенції 
є застосовною.

Українське законодавство не передба-
чає обов’язку відшкодовувати вкладникам 
збитки внаслідок інфляції.

З огляду на системне тлумачення націо-
нального законодавства, єдиним можливим 
способом захистити права вкладників є стяг-
нення з Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб трьох процентів річних та інфляцій-
них втрат, відповідно до ст. 625 Цивільного 
кодексу України, за строк затримки сплати 
гарантованих виплат [10].

Можливість стягнення з Фонду трьох 
процентів річних та інфляційних втрат вба-
чається, виходячи з такого.

Зобов’язання виникають з підстав, вста-
новлених статтею 11 Цивільного кодексу 
України ЦК України.

За змістом ч. 3 ст. 11 ЦК України цивільні 
права та обов’язки можуть виникати безпосе-
редньо з актів цивільного законодавства.

Статтею 26 Закону України «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб» 
передбачено, що Фонд гарантує кожному 
вкладнику банку відшкодування коштів за 
його вкладом. Фонд відшкодовує кошти 
в розмірі вкладу, включаючи відсотки, ста-
ном на день початку процедури виведення 
Фондом банку з ринку, але не більше суми 
граничного розміру відшкодування коштів 
за вкладами, встановленого на цей день, 
незалежно від кількості вкладів в одному 
банку. Сума граничного розміру відшкоду-
вання коштів за вкладами не може бути мен-
шою 200 000 гривень. Адміністративна рада 
Фонду не має права приймати рішення про 
зменшення граничної суми відшкодування 
коштів за вкладами [11].

Даною статтею закріплюється право 
вкладників на одержання гарантованої суми 
відшкодування коштів за вкладами за раху-
нок коштів Фонду в межах граничного роз-
міру відшкодування коштів за вкладами.

У статті 28 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» закрі-
плено, що Фонд розпочинає виплату від-
шкодування коштів у національній валюті 
України в порядку та у черговості, вста-
новлених Фондом, не пізніше 20 робочих 
днів (для банків, база даних про вкладників 
яких містить інформацію про більше ніж 
500000 рахунків, – не пізніше 30 робочих 
днів) з дня початку процедури виведення 
Фондом банку з ринку.

Отже, Закон України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» перед-
бачає чіткі строки, коли Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб повинен здійснити 
виплату відшкодування коштів.

Статтею 625 Цивільного кодексу Укра-
їни передбачено відповідальність за пору-
шення грошового зобов’язання. Боржник 
не звільняється від відповідальності за 
неможливість виконання ним грошового 
зобов’язання. Боржник, який простро-
чив виконання грошового зобов’язання, на 
вимогу кредитора зобов’язаний сплатити 
суму боргу з урахуванням встановленого 
індексу інфляції за весь час прострочення, 
а також три проценти річних від простро-
ченої суми, якщо інший розмір процентів 
не встановлений договором або законом.

Як зазначає І. М. Трепіцин, грошові 
зобов’язання є особливим видом зобов’язань, 
в яких гроші виступають певним мірилом 
вартості [12, с. 50].

В. А. Бєлов вказує, що грошове 
зобов’язання є цивільним правовідношен-
ням, в якому праву вимоги кредитора корес-
пондує юридичний обов’язок боржника здій-
снити відповідний платіж, тобто вчинити 
дію, що полягає у передачі грошей [13, с. 237].

Варто також звернути увагу на думку 
Л. С. Ельяссона та М. М. Агаркова, які визна-
чають грошове зобов’язання як зобов’язання, 
що спрямоване на сплату певної грошо-
вої суми. Специфічною рисою даного 
зобов’язання є те, що предметом тут виступа-
ють гроші [14, с. 27].

Виходячи з аналізу вищезазначених 
тлумачень, вважаємо, що у Фонду виникає 
перед вкладником грошове зобов’язання на 
підставі норм Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб».

Тому у разі прострочення виконання 
такого зобов’язання вкладник має право на 
відшкодування індексу інфляції, а також 
трьох процентів річних за час прострочення.
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Зазначений висновок кореспондується 
з позицією Великої Палати Верховного Суду, 
яка у пункті 25 постанови від 16.05.2018 р. 
у справі № 686/21962/15-ц дійшла такого 
висновку:

«Таким чином, у статті 625 ЦК Укра-
їни визначені загальні правила відповідаль-
ності за порушення будь-якого грошового 
зобов'язання незалежно від підстав його 
виникнення (договір чи делікт). Тобто при-
писи цієї статті поширюються на всі види 
грошових зобов’язань, якщо інше не перед-
бачено договором або спеціальними нормами 
закону, який регулює, зокрема, окремі види 
зобов’язань» [16].

Однак слід зазначити, що на практиці 
питання стягнення інфляційних втрат, 
а також трьох процентів річних за простро-
чення Фондом виплати гарантованої суми від-
шкодування за вкладами є питанням досить 
складним, про що свідчить судова практика.

Наприклад, досить часто суди від-
мовляють у задоволенні таких позовів на 
тій підставі, що відповідно до пунктів 3, 
5 частини 5 статті 36 Закону України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
під час тимчасової адміністрації не здійсню-
ється нарахування неустойки (штрафів, пені), 
інших фінансових (економічних) санкцій 
за невиконання чи неналежне виконання 
зобов’язань щодо сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів), а також зобов’язань 
перед кредиторами, у тому числі не застосову-
ється індекс інфляції за весь час прострочення 
виконання грошових зобов’язань банку,  
нарахування відсотків за зобов’язаннями 
банку перед вкладниками та кредиторами.

Такі висновки, зокрема, містяться 
у рішеннях Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду від 27.05.2020 р. 
у справі № 160/1554/20 [17], від 24.07.2020 р. 
у справі № 160/4385/20 [18].

Тобто суди доходять висновку, що 
у період дії тимчасової адміністрації передба-
чені ч. 2 ст. 625 ЦК України фінансові санкції 
не застосовуються.

Однак, на нашу думку, у таких випадках 
суди неповною мірою досліджують підставу 
виникнення зобов’язання. У даному випадку 
слід зважати на те, що три проценти річних 
та інфляція нараховуються внаслідок неви-
конання обов’язку Фонду за прострочення 
виплати гарантованої суми вкладу. Тобто 
відбувається прострочення зобов’язання 
Фонду перед вкладником, що виникло на 
підставі закону, а не зобов’язання банку 
за договором банківського вкладу.

Тому у цьому випадку положення пунк-
тів 3, 5 частини 5 статті 36 Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб» не застосовуються.

Варто також звернути увагу на пози-
цію Великої Палати Верховного Суду від 
08.07.2020 р. у справі № 826/1807/16, в якій 
вказується, що отримання гарантованого 
відшкодування за рахунок коштів Фонду 
відбувається без участі банку-боржника. 
Учасниками цих правовідносин є виключно 
вкладники та Фонд, і саме в цих учасників 
виникають відповідні права та обов’язки. 
Банк, який ліквідується, жодним чином не 
впливає на той факт, чи буде особу включено 
до переліку тих осіб, які мають право на від-
шкодування за рахунок коштів Фонду. Це 
питання відповідно до норм Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб» вирішує виключно Фонд [19].

Окрім того, слід звернути увагу, що 
у таких справах позивачі часто додат-
ково просять стягнути пеню, яку нарахо-
вують або на підставі ч. 5 ст. 10 Закону 
України «Про захист прав споживачів» –  
3 проценти за кожен день прострочення, або 
на підставі Закону України «Про відпові-
дальність за несвоєчасне виконання грошо-
вих зобов’язань» – у розмірі подвійної облі-
кової ставки.

На нашу думку, стягнення пені за про-
строчення виплати Фондом гарантованої 
суми є спірним питанням.

За змістом ч. 5 ст. 10 Закону України 
«Про захист прав споживачів» у разі коли 
виконавець не може виконати (простро-
чує виконання) роботу (надання послуги) 
згідно з договором, за кожний день (кожну 
годину, якщо тривалість виконання визна-
чено у годинах) прострочення споживачеві 
сплачується пеня у розмірі трьох відсотків 
вартості роботи (послуги), якщо інше не 
передбачено законодавством. У разі коли 
вартість роботи (послуги) не визначено, 
виконавець сплачує споживачеві неустойку 
в розмірі трьох відсотків загальної вартості 
замовлення [20].

Виходячи з визначення, що міститься 
у Законі України «Про захист прав спожива-
чів», споживач – фізична особа, яка придба-
ває, замовляє, використовує або має намір 
придбати чи замовити продукцію для осо-
бистих потреб, безпосередньо не пов’язаних 
з підприємницькою діяльністю або виконан-
ням обов’язків найманого працівника.

Оскільки Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб не надає вкладникам послуг, 
то вважаємо, що підстав для нарахування 
пені на підставі ч. 5 ст. 10 Закону України 
«Про захист прав споживачів» за простро-
чення виплати коштів у межах гарантованої 
суми вкладів немає.

Щодо можливості нарахування пені від-
повідно до Закону України «Про відпові-
дальність за несвоєчасне виконання грошо-
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вих зобов’язань», то варто звернути увагу, 
що у преамбулі цього закону вказано, що він 
регулює договірні правовідносини між плат-
никами та одержувачами грошових коштів 
щодо відповідальності за несвоєчасне вико-
нання грошових зобов’язань [21].

Тобто цей закон поширюється на дого-
вірні правовідносини, а між Фондом і вклад-
никами виникають грошові зобов’язання на 
підставі закону.

Тому вважаємо, що за прострочення Фон-
дом виплати гарантованої суми вкладів не 
можна нараховувати пеню на підставі Закону 
України «Про відповідальність за несвоє-
часне виконання грошових зобов’язань».

Окремо варто звернути увагу на юрис-
дикцію спорів щодо стягнення збитків 
за прострочення виплати гарантованої суми 
вкладів.

Як уже зазначалось, питання правиль-
ного вибору юрисдикції у спорах з Фон-
дом гарантування вкладів фізичних осіб 
є досить актуальним та неоднозначним 
питанням. Це зумовлено специфічною при-
родою повноважень Уповноваженої особи 
Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення банку, яка, з однієї сто-
рони, виступає як орган управління банку, 
а з іншої сторони – здійснює владні, управ-
лінські функції, що делеговані їй Фондом. 
Також на складнощі визначення юрисдикції 
у таких спорах впливає суть спору – захист 
прав вкладників на повернення їхніх депо-
зитів (вкладів). Відносини щодо розміщення 
у банках вкладів регулюються Цивільним 
кодексом України, тому формально у таких 
спорах вкладники звертаються за захистом 
своїх цивільних, майнових прав.

Згідно з підходом Великої Палати Верхо-
вного Суду, вирішення спорів щодо виплати 
вкладникам гарантованої суми вкладів нале-
жить до юрисдикції адміністративних судів, 
з огляду на владний характер діяльності 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На продовження зазначеного підходу 
Велика Палата Верховного Суду у постанові 
від 12.05.2020 р. у справі № 761/44056/17 вка-
зала, що юрисдикція спорів стягнення трьох 
процентів річних залежить від того, чи про-
строчення виплати коштів допустив банк до 
запровадження у ньому тимчасової адміні-
страції, чи після [22].

Якщо порушення допущені до запрова-
дження тимчасової адміністрації, то такий 
спір розглядається за правилами цивільного 
судочинства, а якщо після – за правилами 
адміністративного судочинства, оскільки 
право на стягнення трьох процентів річних 
та інфляційних втрат виникло внаслідок 
владної діяльності Фонду.

Висновки

Забезпечення захисту прав та інтер-
есів вкладників має бути пріоритетом для 
держави, адже особа, яка розмістила кошти 
у банківські установі, має легітимні очіку-
вання на їх схоронність.

З огляду на нестабільну ситуацію на бан-
ківському ринку в 2014–2016 роках, багато 
вкладників не змогли повернути вчасно свої 
кошти та зазнали значних збитків у зв’язку 
з їх знеціненням.

Європейський суд з прав людини, з огляду 
на свою усталену практику, не зобов’язує 
держави компенсувати втрати купівельної 
спроможності вкладів, якщо це прямо не 
передбачено законодавством таких держав.

Законодавство України не передбачає 
обов’язку компенсувати вкладникам зне-
цінення їхніх коштів, а лише передбачає 
виплату вкладникам гарантованих сум від-
шкодування коштів за вкладами у межах 
200 000 гривень.

Системний аналіз законодавства дозво-
ляє дійти висновку, що у разі прострочення 
виплати гарантованих сум відшкодування 
вкладники можуть захистити свої права 
шляхом звернення до суду з позовом про 
стягнення трьох процентів річних та інфля-
ційних збитків відповідно до ст. 625 Цивіль-
ного кодексу України.

Однак слід наголосити, що у таких спо-
рах позивачам варто враховувати релевантну 
практику Великої Палати Верховного Суду 
для правильного вибору юрисдикції та спо-
собу захисту.
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Vyacheslav Krahlevych. Protection of the rights and interests of individuals-depositors 
from the devaluation of the guaranteed amounts of compensation under deposits

The article is devoted to the ways of protection of the rights and interests of individuals-depositors from 
the devaluation of the guaranteed amounts of compensation under deposits. The article analyzes the problem 
which arose as a result of the crisis in the banking market in 2014-2016 and which consisted in the devaluation 
of deposits due to the delay in the payment of guaranteed amounts of compensation by the Deposit Guarantee 
Fund. The article analyzes the case-law of the European Court of Human Rights regarding compensation for 
the loss of purchasing power of deposits and the provisions of Ukrainian legislation on this issue.

In particular, the author analyses when the state may be liable for the devaluation of deposits, as well as 
whether the state of Ukraine has such an obligation.

In accordance with the relevant case-law of the Supreme Court, conclusions have been drawn on how 
depositors of bankrupt banks can protect the rights violated due to late payment of guaranteed deposit amounts.

The article states that due to the introduction of a temporary administration and the bank's classification 
as insolvent, the Deposit Guarantee Fund has a pecuniary obligation under the Law of Ukraine "On the system 
of guaranteeing deposits of individuals". With this in mind, the author concluds that depositors are entitled 
to the compensation of the inflation losses and three percent per annum for the period of overdue guaranteed 
amount of compensation under deposits.

In addition, the problematic issues that arise during the proceedings for the recovery of the inflation losses 
and three percent per annum for the period of overdue guaranteed amount of compensation are examined. 
The article emphasizes that it is the Deposit Guarantee Fund, not the bank, that incurs this obligation under 
the law, therefore, depositors are entitled to remedy under Part 2 of Art. 625 of the Civil Code of Ukraine.

Key words: protection of the rights depositors, devaluation of deposits, the Deposit Guarantee Fund, 
individual deposit, pecuniary obligation, obligation under the law, inflation losses, monetary obligation.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ  
ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

Стаття присвячена дослідженню основних підходів до класифікації прав пацієнтів в Україні. 
Автором аналізується загальне розуміння класифікації як методу наукового пізнання явищ, процесів, 
будь-яких знань, що здійснюється з метою їх систематизації, виявлення схожих та відмінних рис, 
встановлення закономірностей тощо. Звертається увага на безсистемне закріплення прав пацієнтів 
у нормативно-правових актах різної юридичної сили і спеціалізації, що зумовлює важливість прове-
дення класифікації прав пацієнтів в Україні.

У статті наводяться підходи до класифікації прав пацієнтів, що надавалися різними спеціаліс-
тами у сфері права. Автор доходить висновку, що всі запропоновані підходи до класифікації прав 
пацієнтів заслуговують на увагу та мають вагоме значення для їх систематизації, проте такі під-
ходи до класифікації не є вичерпними та можуть бути вдосконалені. У зв’язку з цим автор зауважує, 
що для пошуку оптимального варіанта систематизації всіх прав пацієнтів доцільно застосовувати 
не один, а кілька критеріїв їх класифікації. 

На підставі аналізу Конституції України, ЦК України, Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», КК України та ряду наказів МОЗ України пропонується розділити 
права пацієнта за такими критеріями: залежно від виду джерела права, в якому такі права закрі-
плені, та кола осіб, на яких вони поширюють свою дію (загальні та спеціальні права пацієнтів), за 
значенням права для захисту життя і здоров’я пацієнта (права, безпосередньо пов’язані із захистом 
життя і здоров’я, а також права, що пов’язані з морально-етичною, матеріальною та юридичною 
стороною відносин пацієнта з лікарем чи з іншими учасниками лікувального та постлікувального про-
цесу), за підставою виникнення прав (права пацієнта, що виникають у силу закону або іншого норма-
тивно-правового акта, та права пацієнта, що виникають у силу договору, укладеного між пацієнтом 
і лікарем/медичним закладом) тощо.

Ключові слова: пацієнт, права пацієнтів, класифікація, підходи до класифікації, систематизація.

Постановка проблеми. Стаття 3 Консти-
туції України проголошує життя та здоров’я 
людини найвищою соціальною цінністю. 
Протягом усього життя кожна людина сти-
кається із системою охорони здоров’я, діяль-
ність якої значною мірою забезпечується 
державою. Набуваючи статусу пацієнта, 
особа набуває спеціальних прав і обов’язків.

Права пацієнта натепер закріплені в нор-
мативно-правових актах різної юридичної 
сили та спеціалізації, у зв’язку з чим питання 
систематизації прав пацієнта шляхом про-
ведення їх класифікації є досить важливим. 
Проведення класифікації прав пацієнтів 
дозволить виявити певні закономірності та їх 
загальні риси, що, у свою чергу, дозволить 
визначити найбільш ефективні механізми 
захисту прав пацієнта в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Права пацієнта, у тому числі проблематика їх 
класифікації та систематизації, неодноразово 
ставали предметом дослідження різних пред-
ставників правової науки, наприклад, таких, 
як: С. Б. Булеца, В. А. Галай, Г. Р. Колоколов, 

М. М. Малеїна, Г. А. Миронова, І. Я. Сенюта, 
С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, Р. О. Сте-
фанчук.

Постановка завдання. Метою даної статті 
є дослідження особливостей проведення 
класифікації прав пацієнтів.

Виклад основного матеріалу. Пробле-
мам класифікації знань, явищ не раз при-
ділялась увага серед науковців. Так, ще 
Й. К. Пачоський, вивчаючи наприкінці ХІХ 
століття методи класифікації та єдності наук, 
зазначав, що систематизація об’єктів і явищ 
лежить у самій природі людського розуму – 
це могутня зброя інтелектуального прогресу. 
З його погляду, ми настільки можемо руха-
тися в пізнанні будь-чого, наскільки уза-
гальнені та систематизовані факти, що стосу-
ються цієї області. Класифікація ж об’єктів 
і явищ слугує проявом того, що ми знаємо 
про них [1, c. 2-3]. С. С. Алєксєєв стверджу-
вав, що наукові класифікації мають значення 
не тільки для систематизації досліджуваних 
явищ, вони слугують кроком до вивчення 
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змісту явищ, досить часто сприяють пра-
вильному з’ясуванню їх функцій та природи 
[2, c. 19].

У логіці під класифікацією розуміється 
розподіл предметів будь-якого роду на 
взаємопов’язані класи відповідно до най-
більш суттєвих ознак, що властиві предметам 
даного роду та які відрізняють їх від пред-
метів інших родів, при цьому кожен клас 
займає в отриманій системі певне постійне 
місце й у свою чергу поділяється на під-
класи [3, c. 247].

Таким чином, з огляду на вищевикла-
дене, класифікувати права пацієнтів означає 
здійснити їх поділ на групи за певними кри-
теріями – суттєвими ознаками, які відрізня-
ють одну групу прав від інших та зумовлю-
ють у зв’язку із цим систематизацію прав, 
виявлення закономірностей, зв’язків між 
правами, особливостей їх реалізації, гаранту-
вання тощо. 

Слід відзначити, що питання класифіка-
ції прав пацієнтів вже неодноразово перебу-
вало у полі зору науковців, якими було запро-
поновано цілу низку класифікацій, в основу 
яких покладено різні критерії поділу прав. 

С. Б. Булеца поділяє права пацієнта 
на абсолютні та відносні на підставі кри-
терію інтересу. До абсолютних прав паці-
єнта авторка відносить: 1) право особи на 
дотримання медичної таємниці та засоби її 
забезпечення на сучасному етапі; 2) право 
на інформацію та на відмову від лікування; 
3) право на згоду на втручання в організм 
пацієнта та її правове оформлення; 4) право 
на дотримання норм медичної етики у ліку-
вальній практиці з використанням досягнень 
біомедицини; 5) право пацієнта вимагати від 
закладу охорони здоров’я медичного обслуго-
вування належної якості; 6) право на конфі-
денційність. Відносними правами пацієнта, 
на думку С. Б. Булеци, є: 1) право на скаргу; 
2) право на представника; 3) право на вибір 
методів лікування; 4) право на вибір медич-
ного закладу та лікаря; 5) право на звернення 
до суду у разі порушення закладом охорони 
здоров’я свого обов’язку з надання медичної 
допомоги; 6) право запитувати думку іншого 
лікаря на будь-якій стадії лікування [4, c. 18].

Р. О. Стефанчук з огляду на специфіку 
нормативно-правового регулювання пропо-
нує класифікувати особисті немайнові права 
пацієнтів на три групи: а) права, що пов’язані 
з наданням медичної допомоги (право на 
надання медичної допомоги в умовах, що 
відповідають санітарно-гігієнічним вимо-
гам; право на поважне та гуманне ставлення 
з боку медичного та обслуговуючого персо-
налу; право на вибір лікаря, методу лікування 
та лікувального закладу; право на проведення 

за його проханням консиліуму та консульта-
цій інших спеціалістів; право на полегшення 
болю, що пов’язаний із захворюванням чи 
медичним втручанням та ін.); б) права, що 
пов’язані з інформованістю пацієнта (право 
на отримання повної, достовірної, своєчас-
ної та в доступній формі інформації про стан 
свого здоров’я; право на отримання повної, 
достовірної, своєчасної та в доступній формі 
інформації про безпечні, ефективні, доступні 
та прийнятні методи профілактики, діагнос-
тики, лікування та медико-соціальної реабі-
літації здоров’я; право на отримання повної, 
достовірної, своєчасної та в доступній формі 
інформації про обрану методику лікування 
та її наслідки; право на отримання повної, 
достовірної, своєчасної та в доступній формі 
інформації про умови отримання висококва-
ліфікованих послуг із забезпечення та охо-
рони здоров’я та ін.); в) права, що забезпечу-
ють медичну таємницю (право на таємницю 
про факт звернення за медичною допомо-
гою, про встановлений діагноз, про застосо-
вувані методи профілактики та лікування 
тощо) [5, c. 322].

М. М. Малеїна пропонувала класифіку-
вати права пацієнтів залежно від сфери, на 
яку вони поширюються: 1) права при наданні 
інформації про поставлений діагноз, методи 
лікування та можливі наслідки; 2) права 
при встановленні та дотриманні методів 
та режиму лікування; 3) права збереження 
медичної таємниці; 4) права у зв’язку з від-
мовою від лікування [6, c. 25].

Безумовно, усі запропоновані підходи 
до класифікації прав пацієнтів заслугову-
ють на увагу та мають вагоме значення для 
систематизації прав пацієнта. Проте, на наш 
погляд, вказані підходи до класифікації не 
є вичерпними, вони можуть бути вдоско-
налені. Й. Пачоський правильно зазначав, 
що ідеально правильна класифікація вия-
виться можливою лише у разі ідеального 
стану знань [1, c. 3]. Натепер є значна кіль-
кість наукових досліджень прав пацієнтів, 
вказана тема є актуальною та популярною 
у наукових колах. Проте суспільні відносини 
у сфері охорони здоров’я досить динамічно 
розвиваються, що пов’язано з постійним 
підвищенням стандартів та вимог до медич-
них послуг, дедалі зростаючою соціальною 
спрямованістю держав із виключною орі-
єнтацією на людину та її життя і здоров’я, 
а також у зв’язку з постійним вдосконален-
ням медичних технологій, запроваджен-
ням нових винаходів та підходів до надання 
медичних послуг, покращенням та вдоскона-
ленням фізичного стану людей, їх лікування. 
У зв’язку з цим систему знань про права 
пацієнта на цьому етапі розвитку важко 
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назвати завершеною, така система продо-
вжує вдосконалюватися завдяки спеціаліс-
там у різних напрямах правової думки. Отже, 
цілком послідовним є внесення додаткових 
пропозицій щодо підстав для класифікації 
прав пацієнта в Україні.

На нашу думку, для пошуку оптималь-
ного варіанта систематизації всіх прав 
пацієнтів доцільно застосовувати не один, 
а кілька критеріїв їх класифікації. Причому, 
визначаючи оптимальний варіант класифі-
кації, слід застосовувати комплексний підхід, 
який має враховувати кілька аспектів дослі-
джуваної категорії, зокрема джерело встанов-
лення, сферу застосування тощо. Правильно 
вибраний методологічний підхід для прове-
дення класифікації впливає і на з’ясування 
правового статусу пацієнта як суб’єкта від-
повідних правовідносин. При цьому обсяг 
прав пацієнта, що підлягає класифікації, слід 
визначити з урахуванням приписів зако-
нодавства України. Чинне законодавство, 
на основі якого впроваджується медична 
практика, всключає Конституцію України, 
ЦК України, Закон України «Основи зако-
нодавства України про охорону здоров’я», 
КК України та ряд наказів МОЗ України.

На підставі аналізу вказаних норма-
тивно-правових актів, враховуючи наведені 
вище підходи до класифікації прав пацієнтів, 
запропоновані різними спеціалістами у сфері 
права, а також загальне теоретичне розу-
міння класифікації, пропонуємо такі підходи 
до класифікації прав пацієнтів.

По-перше, поділ прав пацієнтів доцільно 
проводити залежно від виду джерела права, 
в якому такі права закріплені, та кола осіб, на 
яких вони поширюють свою дію, у зв’язку із 
чим їх можна розділити на дві групи:

Загальні права пацієнтів – права, що 
визначені в Основах законодавства України 
про охорону здоров’я як у загальному нор-
мативно-правовому акті у сфері охорони 
здоров’я, в якому закріплені права всіх без 
винятку пацієнтів, а також можуть визна-
чатися в аналогічних нормативно-правових 
актах різної юридичної сили, що поширю-
ють свою дію на всіх без винятку пацієнтів. 
До цієї групи прав, зокрема, належать такі 
права: право на кваліфіковану медичну допо-
могу; право на вибір лікаря, лікувального 
закладу, методів лікування; право на отри-
мання достовірної і повної інформації про 
стан свого здоров’я; право на таємницю про 
стан свого здоров’я тощо [7].

Спеціальні права пацієнтів – права, 
які закріплені у спеціальних нормативно- 
правових актах у сфері охорони здоров’я, 
що поширюють свою дію на певне обме-
жене коло пацієнтів. Наприклад, відпо-

відно до ст. 17 Закону України «Про захист 
людини від впливу іонізуючого випроміню-
вання» від 14.01.1998 № 15/98-ВР пацієнту 
надається на його вимогу повна інформація 
про очікувану чи отриману ним дозу опромі-
нення та про можливі його наслідки. Пацієнт 
має право відмовитися від медичного втру-
чання, пов’язаного з його опроміненням, за 
винятком, коли таке втручання пов’язане 
з виявленням небезпечних інфекційних 
захворювань [8]. Законом України «Про 
застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині» від 17.05.2018 № 2427-
VІІІ в статтях 16 та 22 передбачаються: право 
пацієнта на вилучення анатомічних матеріа-
лів з його тіла для трансплантації та/або виго-
товлення біоімплантатів після визначення 
його стану як незворотної смерті (смерть 
мозку або біологічна смерть) відповідно до 
закону; право у будь-який час подати пись-
мову заяву про відкликання своєї письмової 
згоди або незгоди на вилучення анатомічних 
матеріалів з тіла для трансплантації та/або 
виготовлення біоімплантатів тощо [9].

Наступним критерієм для поділу прав 
пацієнтів на групи пропонується визначити 
значення права для захисту життя і здоров’я 
пацієнта. Поділ прав за цим критерієм вра-
ховує лише важливість того чи іншого права 
для захисту здоров’я чи навіть життя паці-
єнта і не залежить від джерела закріплення 
того чи іншого права, кола осіб, яким нале-
жить певне право, тощо. За вказаним крите-
рієм також можливо виділити дві групи прав:

Права, безпосередньо пов’язані із захис-
том життя і здоров’я. До цієї групи прав необ-
хідно відносити права, від реалізації яких 
може безпосередньо залежати своєчасність 
та якість надання медичних послуг, дотри-
мання всіх можливих стандартів у галузі 
медицини, збереження здоров’я та навіть 
життя пацієнта. Такими правами, зокрема, є: 
право на кваліфіковану медичну допомогу, 
включаючи вільний вибір лікаря, вибір мето-
дів лікування відповідно до його рекомен-
дацій і закладу охорони здоров’я; право на 
достовірну та своєчасну інформацію про стан 
свого здоров’я і здоров’я населення, включа-
ючи наявні і можливі фактори ризику та їх 
ступінь; право пацієнта, який перебуває на 
стаціонарному лікуванні в закладі охорони 
здоров’я, на допуск до нього інших медичних 
працівників, членів сім’ї, опікуна, піклуваль-
ника, право на надання згоди на лікування, 
право на відмову від лікування тощо.

Права, що пов’язані з морально-етичною, 
матеріальною та юридичною стороною від-
носин пацієнта з лікарем чи з іншими учасни-
ками лікувального та постлікувального про-
цесу. Права, що слід відносити до цієї групи, 
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реалізуються пацієнтами у тих правовідно-
синах, що безпосередньо не стосуються збе-
реження життя або здоров’я пацієнта, покра-
щення його фізичного або психічного стану. 
Такими правами, наприклад, є право паці-
єнта на таємницю про стан свого здоров’я, 
про факт звернення за медичною допомогою, 
про діагноз, а також про відомості, одержані 
під час його медичного обстеження; право на 
правовий захист від будь-яких незаконних 
форм дискримінації, пов’язаних із станом 
здоров’я; право на відшкодування заподіяної 
здоров’ю шкоди; право на оскарження непра-
вомірних рішень і дій працівників закладів 
та органів охорони здоров’я; право пацієнта, 
який перебуває на стаціонарному лікуванні 
в закладі охорони здоров’я, на допуск до 
нього нотаріуса та адвоката, а також свя-
щеннослужителя для відправлення богослу-
жіння та релігійного обряду тощо.

Слід відзначити, що такий поділ прав 
пацієнта дозволяє виділити, як би це не 
здавалось не зовсім коректним, «більш» 
та «менш» важливі права. Справді, всі права 
пацієнта є важливими, їх нормативне закрі-
плення стало результатом багаторічного роз-
витку системи правового забезпечення охо-
рони здоров’я та відносин учасників даного 
процесу, результатом запозичення міжна-
родного та закордонного досвіду. Проте не 
можна заперечувати того факту, що право 
на вибір лікаря чи способу лікування, право 
на ознайомлення з альтернативною думкою 
лікарів можуть означати для пацієнта збере-
ження здоров’я, а в деяких випадках навіть 
життя. Тоді як таке право, як, наприклад, 
право на допуск до пацієнта нотаріуса, незва-
жаючи на його важливість та невід’ємність, 
такого вирішального значення не може 
мати за своєю суттю. У зв’язку з цим, так чи 
інакше, такий поділ прав дозволяє виділити 
права, що мають бути першочергово гаранто-
вані можливістю негайного та безумовного 
виконання всіма учасниками правовідносин 
за участю пацієнта.

Одним із можливих критеріїв поділу 
прав пацієнтів на групи слід визначити під-
ставу виникнення таких прав. За вказаним 
критерієм можна виділити дві такі групи:

Права пацієнта, що виникають у силу 
закону або іншого нормативно-правового 
акта. Натепер на нормативно-правовому 
рівні в Україні закріплені такі права: право на 
кваліфіковану медичну допомогу; право на 
вибір лікаря, лікувального закладу, методів 
лікування; право на отримання достовірної 
і повної інформації про стан свого здоров’я; 
право на таємницю про стан свого здоров’я, 
факт звернення за медичною допомогою, діа-
гноз, а також про відомості, одержані під час 

медичного обстеження, тощо. Їх перелік 
може постійно змінюватися залежно від змін, 
що вносяться до тих чи інших нормативно-
правових актів.

Права пацієнта, що виникають у силу 
договору, укладеного між пацієнтом і ліка-
рем/медичним закладом. Надання медичних 
послуг в юридичному плані означає надання 
цивільно-правових послуг, що мають дого-
вірний характер. Натепер ст. 3 ЦК України 
передбачає свободу договору, що в тому числі 
означає можливість самостійного визна-
чення сторонами взаємних прав та обов’язків 
у договорі, що прямо не суперечать чинному 
законодавству України. Не є винятком і дого-
вори, що укладаються між пацієнтом і ліка-
рем чи медичним закладом, і в таких догово-
рах можуть передбачатися додаткові права 
пацієнта, що відмінні від тих, які закріплені 
в чинному законодавстві України. Такими 
правами, наприклад, може бути право на 
отримання телефонних консультацій, право 
на отримання конкретної суми компенсації 
чи конкретного розміру штрафних санкцій 
у разі порушення лікарями умов договору, 
право на здійснення контролю за якістю 
надання пацієнту медичних послуг, право на 
зупинення оплати у разі неналежного вико-
нання лікарем/медичним закладом умов 
надання медичних послуг, право на ознайом-
лення з тарифами на медичні послуги тощо. 
З огляду на принцип свободи договору, пере-
лік таких прав не є вичерпним.

Висновки

Таким чином, нами було досліджено різні 
підходи до класифікації прав пацієнтів, що 
раніше пропонувалися представниками пра-
вової науки, а також ті, що пропонуються 
нами. У результаті цього можна констату-
вати «незавершеність» системи знань про 
права пацієнта в Україні, її постійний роз-
виток, що зумовлено постійним розвитком 
правовідносин за участю пацієнтів. Проте 
у будь-якому разі проведена класифікація 
навіть на даному етапі дозволяє систематизу-
вати обсяг прав пацієнта, передбачений чин-
ним законодавством України, та викорис-
тати здобуті знання в процесі дослідження 
різних аспектів прав пацієнта. 
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Olga Lisnycha. Some issues of classification of patients` rights
The article is devoted to the study of the main approaches to the classification of patients' rights in 

Ukraine. The author analyzes the general understanding of classification as a method of scientific knowledge 
of phenomena, processes, any knowledge, which is carried out in order to systematize them, identify similarities 
and differences, establish patterns and more.

Attention is paid to the unsystematic consolidation of patients’ rights in regulations of different legal 
force and specialization, which determines the importance of the classification of patients' rights in Ukraine.

The article presents approaches to the classification of patients' rights provided by various specialists in 
the field of law. The author concludes that all the proposed approaches to the classification of patients' rights 
deserve attention and are important for their systematization, however, such approaches to the classification 
are not exhaustive and can be improved. In this regard, the author notes that to find the best way to systematize 
all the rights of patients, it is advisable to use not one but several criteria for their classification.

Based on the analysis of the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine 
“Fundamentals of Legislation of Ukraine on Health Care”, the Criminal Code of Ukraine and a number 
of orders of the Ministry of Health of Ukraine, it is proposed to divide patient rights: depending on the type 
of source of law in which such rights are enshrined, and the range of persons to whom they apply (general 
and special rights of patients), the importance of the right to protect the life and health of the patient (rights 
directly related to protection of life and health, as well as rights related to the moral, ethical, material and legal 
side of the patient's relationship with the doctor or other participants in the treatment and post-treatment 
process), on the basis of rights (patient rights arising by law or other normative legal act, and the rights 
of the patient arising by virtue of the contract concluded between the patient and the doctor / medical 
institution), etc.

Key words: patient, patients' rights, classification, approaches to classification, systematization.
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НАРАДЧА КІМНАТА: СУЧАСНА НЕОБХІДНІСТЬ 
ЧИ «РУДИМЕНТ» МИНУЛОГО?

Перебування суду у нарадчій кімнаті під час прийняття рішення є як запорукою конституцій-
ної гарантії принципу незалежності суду від стороннього впливу на процес прийняття рішення, так 
і певним чинником дискомфорту для суддів, пов’язаного з деякими певними обмеженнями та відсут-
ністю законодавчого закріплення необхідних умов для перебування судді. У статті в теоретично-
му та практичному аспектах автором розглянуті питання доцільності видалення суду до нарадчої 
кімнати для прийняття процедурного або остаточного процесуального рішення в процесі розгляду 
справ, віднесених до категорії цивільної юрисдикції. 

Глибокий аналіз положень статей цивільного процесуального законодавства наводить до пере-
конливого висновку про надмірну формалізованість судового процесу, яка призводить до необґрун-
тованого процесуального навантаження на суди та суддів, затягування часу фактичного розгляду 
справ у судах різних інстанцій, ускладнення доступу громадян до правосуддя та, відповідно, до змен-
шення довіри суспільства до судової системи України. Серед переліку процесуальних дій, що здійсню-
ються суддею протягом перебування у нарадчій кімнаті для прийняття законного і обґрунтованого 
судового рішення на підставі наявних у справі доказів, визначено можливість суду або судді прийняти 
процесуальне рішення, не видаляючись до нарадчої кімнати – протокольно. 

У статті сформульовано пропозицію щодо удосконалення цивільного процесуального законодав-
ства під час прийняття процесуального рішення. Пропонується надати можливість суду самостій-
но вирішувати залежно від характеру справи, обсягу та складності поставлених питань та наявних 
у справі доказів, чи слід виходити до нарадчої кімнати, чи можливо одразу в судовому засіданні при-
йняти рішення, а згодом викласти його в письмовій формі та надати сторонам по справі, тим більше 
якщо справа розглядається складом суду не колегіально, а одноособово.

Ключові слова: процедурне питання, ухвала суду, рішення суду, судове рішення, нарадча 
кімната, суд, суддя.

Постановка проблеми. Сьогодні міс-
цевими загальними судами України роз-
глядаються сотні тисяч цивільних справ на 
рік. У кожній цивільній справі у справах 
позовного провадження учасниками справи 
є сторони (позивач або відповідач), третя 
особа, а у справах наказного та окремого про-
вадження – заявники, боржники та інші заін-
тересовані особи. 

Кожна справа для її учасника є чимось 
«особистим», прийняте рішення у якій змі-
нює його життєвий уклад, має для нього пози-
тивні або негативні наслідки. Так і для судді, 
жодна судова справа не є шаблонною, та хоча 
вона і не є для нього чимось особистим, все 
ж вимагає певного досвіду, індивідуального 
підходу, повного дослідження її обставин, 
наданих сторонами доказів та пояснень, 
а також прийняття рішення, яке де-факто 
є його особистим висновком, що ґрунтується 
на внутрішньому переконанні судді відносно 
фактичних та правових обставин справи. 

Через це суддя не може розглядати кожну 
справу за одним шаблоном дій. Єдиним орі-
єнтиром, дотримання якого є обов’язковим 
у такому разі, є тільки норми цивільного 
процесуального закону, яких суддя повинен 
сумлінно дотримуватись, аби результат роз-
гляду справи був таким, що відповідає вимо-
гам законності. 

Так, судом або суддею ухвалюються не 
тільки рішення, якими закінчується розгляд 
справи по суті, які, до речі, приймаються 
тільки в нарадчій кімнаті, а також прийма-
ються процедурні рішення, пов’язані з рухом 
справи в суді, які вирішуються шляхом 
постановлення ухвал.

Кожен вихід суду до нарадчої кімнати 
для вирішення справи по суті або для вирі-
шення процедурного питання – це комплекс 
дій судді, пов’язаний з переміщенням із зали 
судового засідання до спеціально обладна-
ного приміщення (нарадчої кімнати) для 
вирішення питання, задля якого суд вида-
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лявся до нарадчої кімнати, його викладення 
у письмовій та електронній формах, повер-
нення до зали судового засідання та проголо-
шення судового рішення. 

Весь цей комплекс дій судді займає час, 
час судді, у якого в цей день може бути при-
значена велика кількість інших судових 
засідань, та час учасників процесу, які теж 
чекають поки суддя повернеться з нарад-
чої кімнати та проголосить прийняте ним 
рішення, попри те, що досить часто і сам 
суддя і учасники процесу вже наперед фак-
тично розуміють, яке рішення буде прийнято 
судом, якщо воно є безспірним в розумінні 
його відповідності вимогам закону або чітко 
регламентованим.

Актуальність теми полягає в тому, що цей 
надлишковий формалізм Цивільного проце-
суального кодексу в реаліях теперішніх умов 
здійснення правосуддя цивільними судами 
потребує перегляду та реформування – необ-
хідно надати суддям можливість на свій 
власний розсуд вирішувати, чи слід видаля-
тися суду до нарадчої кімнати, чи можливо 
проголосити про прийняте рішення, а згодом 
викласти його у письмовій формі з посилан-
ням на норми права.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблемні аспекти видалення суду 
до нарадчої кімнати нерозривно пов’язані 
із питанням винесення судового рішення. 
Значним внеском у розвиток теорії судо-
вих рішень є наукові праці таких авторів, як 
С. Абрамов, І. Андронов , М. Гурвич, Е. Дем-
ський, А. Клейнман, В. Комаров, М. Курило, 
В. Тертишніков, Н. Чечіна, Д. Чечот, П. Шев-
чук, М. Штефан, В. Ярков, М. Ясинок та інші.

Метою дослідження є системне вивчення 
та правовий аналіз інституту нарадчої кім-
нати у порівнянні із сучасними реаліями 
цивільного судочинства в українських 
судах першої інстанції та актуальна необ-
хідність реформування надлишково-фор-
малізованого процесу розгляду цивільних 
справ.

Виклад основного матеріалу. На цей час 
чинний Цивільний процесуальний кодекс 
України передбачає такі види судових 
рішень: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 
4) судові накази.

Майже всі судові рішення приймаються 
судами в нарадчій кімнаті.

Інститут таємниці нарадчої кімнати наро-
дився як невіддільна частина суду присяж-
них. Заборона присяжним залишати нарадчу 
кімнату доки не буде досягнуто згоди та при-
йнятий вердикт про винуватість або невину-
ватість складає надзвичайно важливий ком-
понент діяльності вказаного суду [1, с. 172].

Для належного розуміння, що саме 
робить суд у нарадчій кімнаті, слід розібра-
тися з поняттям «нарадча кімната». Нор-
мами чинних процесуальних кодексів Укра-
їни в жодній статті не наводиться поняття 
нарадчої кімнати, так само як і багато науков-
ців в своїх наукових працях, не вдаючись до 
визначення змісту поняття, лише зазначають 
про ті дії, яких суддя повинен у ній дотриму-
ватись, або навпаки, які суддя не може вчи-
няти в нарадчій кімнаті.

Так, наприклад, М.П. Курило вважає, що 
нарадча кімната – це спеціальне, передба-
чене процесуальними нормами права примі-
щення, у межах якого продовжується судове 
засідання в закритій формі, де принцип глас-
ності судового засідання не діє [2, с. 58].

Якщо умовно уявити, що це за примі-
щення, можна дійти висновку, що це кім-
ната або спеціально обладнане приміщення 
суду, в якому склад суду (головуючий суддя 
або колегія суддів) постановляє (оформ-
лює письмово і підписує) вирок, виносить 
рішення, ухвалу або постанову у справі. 

Також можна погодитись з М.П. Курило, 
що в цьому приміщенні не діє принцип глас-
ності. Навіть більше, можливо додати, що 
спеціальний статус цього приміщення озна-
чає відсутність доступу до нього жодної 
особи, окрім складу суду, та його спеціаль-
ний інформаційний захист з боку держави. 

Чинним українським законодавством 
висуваються певні вимоги до нарадчої кім-
нати. Так, за ДБН 2.2-26:2010 «Будинки 
і споруди. Суди» – нарадча кімната належить 
до категорії допоміжних приміщень залів 
судових засідань. Вона повинна бути у кож-
ному залі судових засідань, примикати до 
залу з боку процесуальної зони і мати окре-
мий вхід, розташований так, щоб під час руху 
судді не контактували з учасниками судового 
процесу та відвідувачами. В кожній нарад-
чій кімнаті повинен бути санітарний вузол 
площею не менше 2,0 кв. м., а сама площа 
нарадчої кімнати не повинна бути меншою 
за 9,0 кв. м. при залах судових засідань з роз-
гляду цивільних справ [3].

Судді повинні суворо дотримуватися 
таємниці нарадчої кімнати. Під час ухва-
лення судового рішення ніхто не має права 
перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу 
суду, який розглядає справу. Вихід судді 
з нарадчої кімнати до проголошення судо-
вого рішення може мати місце під час пере-
рви для відпочинку (протягом робочого часу 
та після його закінчення) [4, с. 4].

Отже, перебування суду у нарадчій кім-
наті має на меті забезпечити невіддільний 
та обов’язковий складник незалежності суд-
дів як конституційного принципу організа-
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ції та функціонування судів у професійній 
діяльності суддів.

У нарадчій кімнаті можуть знаходитись 
лише судді, які входять до складу суду по 
справі, жодна стороння особа, в тому числі 
помічник судді або секретар судового засі-
дання, не мають права знаходитись у нарад-
чій кімнаті [5, с. 117].

Неможливо не погодитись із такою дум-
кою автора, однак тут варто зазначити, що 
досить багато науковців дотримуються одна-
кової думки про те, що нарадча кімната не 
повинна бути обладнана засобами телефон-
ного зв’язку, що пов’язано з логічним висно-
вком унеможливлення спілкування суду 
з іншими особами з метою збереження прин-
ципу таємниці нарадчої кімнати, відсутності 
впливу на суддів та взагалі – ізоляцією суду 
від навколишнього світу під час перебування 
в нарадчій кімнаті.

Водночас необхідно звернути увагу і на 
те, що автори статей та наукових праць, як 
і сам законодавець, в жодному науковому 
дослідженні або нормативному акті не зазна-
чають про вимоги для належного обладнання 
нарадчої кімнати. Так, дійсно, в нарадчій кім-
наті передбачено санітарний вузол, а в іншій 
частині увага фокусується на обмеженнях, 
дотримання яких вимагає нарадча кімната. 
Разом з тим поза увагою залишаються інші 
потреби складу суду, судді чи суддів, аби 
здійснювати свої повноваження в гідних умо-
вах. Наприклад, слід було б звернути увагу 
законодавця на необхідність обладнання 
нарадчої кімнати такими елементарними 
та обов’язковими складниками, потрібними 
для написання тексту рішення з посиланням 
на законодавчі акти, як комп’ютер, принтер, 
доступ до мережі «Інтернет» та системи елек-
тронного документообігу суду тощо. Крім 
того, окремої уваги заслуговують і питання 
створення комфортних умов перебування 
суддів у нарадчій кімнаті, зокрема, забезпе-
чення кондиціонування та опалення примі-
щення, забезпечення доступу до питної води 
та створення умов для прийняття їжі, адже 
ситуація, коли суддя перебуває у нарадчій 
кімнаті тривалий час, за який відповідні біо-
логічні потреби виникають об’єктивно, є роз-
повсюдженою, а вихід з нарадчої кімнати 
задля їх задоволення може бути оцінений як 
порушення її таємниці. 

Ці всі обставини потребують теоретико-
правового дослідження та нормативного вре-
гулювання.

Отже, перебування суду у нарадчій кім-
наті під час прийняття рішення є як запо-
рукою конституційної гарантії принципу 
незалежності суду від стороннього впливу на 

процес прийняття рішення, так і певним чин-
ником дискомфорту для суддів, пов’язаного 
з деякими певними обмеженнями та від-
сутністю законодавчого закріплення необ-
хідних умов для перебування судді пере-
дусім як людини у зачиненому зсередини 
приміщенні. Попри це, відповідно до вимог 
цивільного процесуального законодавства 
вихід до нарадчої кімнати є процесуальним 
обов’язком для суду, і судді зобов’язані чітко 
та неухильно його дотримуватись у своїй 
повсякденній діяльності.

Як зазначає Г.П. Тимченко, завершення 
судових дебатів підводить суд до винесення 
й оголошення судового рішення, при цьому 
судовий розгляд в кімнаті для нарад про-
довжується, і лише після оголошення 
рішення суду і закриття судового засідання 
розгляд можна вважати повністю заверше-
ним [6, с. 44]. 

З такою думкою автора можливо безза-
перечно погодитись, оскільки стадія виходу 
суду до нарадчої кімнати є обов’язковою 
частиною цивільного процесу під час при-
йняття рішення по суті справи, а саме судове 
засідання не переривається на вказаній 
стадії цивільного процесу, оскільки після 
повернення з нарадчої кімнати суд одразу 
починає проголошувати судове рішення, 
і лише після його проголошення можливо 
стверджувати про завершення розгляду 
справи по суті.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 244 ЦПК України 
після судових дебатів суд виходить до нарад-
чої кімнати для ухвалення рішення, оголо-
сивши орієнтовний час його проголошення, 
а в частинах 1 та 2 ст. 259 ЦПК зазначено про 
те, що рішення та постанови суди ухвалюють 
іменем України негайно після закінчення 
судового розгляду, які приймаються, склада-
ються та підписуються складом суду в нарад-
чій кімнаті, однак у ч. 4 зазначеної статті 
надається можливість суду постановити 
ухвалу суду, не виходячи до нарадчої кім-
нати, окрім тих ухвал, які постановляються 
окремим процесуальним документом [7].

У цих статтях законодавець чітко регла-
ментує порядок, згідно з яким рішення суду, 
яким закінчується розгляд справи, прийма-
ється судом тільки в нарадчій кімнаті. Жод-
ного виключення в процедурі прийняття 
рішення по суті справи, як і альтернативи 
щодо його прийняття, немає. Водночас зако-
нодавець надає можливість суду самому 
вирішувати питання чи виходити суду 
до нарадчої кімнати для прийняття так зва-
ного процедурного рішення в формі ухвали, 
якою не закінчується розгляд справи по суті, 
чи вирішити питання протокольно.
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Тобто в практичному аспекті у суду 
є два можливі варіанти дій:

1) Приймаючи рішення по суті справи, 
тобто те рішення, яким закінчується розгляд 
справи, суд зобов’язаний вийти до нарадчої 
кімнати;

2) Приймаючи так звані ухвали з про-
цедурних питань, пов’язані з рухом справи, 
якими не закінчується розгляд справи по 
суті, суд може сам вирішити, виходити до 
нарадчої кімнати чи ні, однак з певним засте-
реженням, якщо цей процесуальний доку-
мент не передбачає письмової форми його 
викладення.

Таким чином, якщо звернутися до пер-
шого варіанту прийняття рішення судом, 
перед науковцями та діючими суддями 
постає певна проблематика. Так, вихід суду 
до нарадчої кімнати дійсно є безумовною 
гарантією відсутності впливу на суд, цей 
інститут використовується досить давно 
в багатьох державах світу, він покликаний 
уберегти суддів від впливу заінтересованих 
осіб на суть вирішення спору шляхом уне-
можливлення їхнього доступу до суддів, від-
сутності спілкування або іншої комунікації із 
суддею в період його перебування в нарадчій 
кімнаті, а відтак і від вчинення тиску на суддю 
в будь-який спосіб. Однак проблематика 
виникає і через інші обставини, а насамперед 
через перевантаженість судів. Так, судді роз-
глядають сотні, а інколи і тисячі справ протя-
гом року. До кожної справи суддя підходить 
індивідуально, справедливо, неупереджено 
та дотримується принципу її своєчасного 
розгляду. Після проведення судових дебатів 
суд виходить до нарадчої кімнати для при-
йняття рішення, де суд оцінює надані сторо-
нами докази та приймає рішення на підставі 
внутрішнього переконання, після чого пови-
нен викласти його в письмовій формі. Вра-
ховуючи тривалий час написання повного 
тексту рішення, відповідно до ст. 268 ЦПК 
України суд може проголосити його вступну 
та резолютивну частини з повідомленням 
осіб про дату складання повного рішення, 
але навіть така спрощена процедура, як 
складання та проголошення лише вступної 
та резолютивної частини рішення, теж вима-
гає затрат значного проміжку часу від судді, 
оскільки ЦПК України висуває певні вимоги 
до написання зазначених частин. 

Так, за діючим цивільним процесуаль-
ним кодексом України у вступній частині 
рішення зазначаються: номер справи; дата 
і місце ухвалення рішення; найменування 
суду, що ухвалив рішення; склад суду; пріз-
вище та ініціали секретаря судового засі-
дання; ім’я сторін та інших учасників справи 
та їх представників; вимоги позивача. 

У резолютивній частині рішення зазна-
чаються висновок суду про задоволення або 
відмову в задоволенні позову повністю або 
частково щодо кожної з заявлених вимог; 
розподіляються судові витрати; зазначається 
строк і порядок набрання рішенням суду 
законної сили та порядок його оскарження; 
зазначаються найменування сторін та інших 
учасників справи, їх місцезнаходження або 
місце проживання чи перебування, ідентифі-
каційний код юридичної особи, реєстрацій-
ний номер облікової картки платника подат-
ків сторін або номер і серія паспорта. Крім 
того, в резолютивній частині в разі необхід-
ності також може бути вказано про: порядок, 
строк або забезпечення виконання рішення; 
відстрочення або розстрочення його вико-
нання; повернення судового збору; призна-
чено дату, час і місце судового засідання для 
вирішення питання про судові витрати; дату 
складення повного судового рішення. 

Тобто судді слід дотримуватись багатьох 
процесуальних вимог для правильного скла-
дання короткого тексту рішення, що потре-
бує тривалого часу написання, навіть не 
кажучи про те, що за такого швидкого напи-
сання і браку часу доволі часто судом допус-
каються орфографічні та технічні помилки 
під час написання рішення, які потребують 
виправлення, що знову ж таки призводить до 
додаткового навантаження на суддю. 

Окремо слід зазначити, що після судових 
дебатів та до виходу суду до нарадчої кім-
нати в більшості випадків кваліфікований 
суддя вже розуміє, яке рішення він прийме 
у нарадчій кімнаті, оскільки в його свідомості 
завдяки його високому професіоналізму 
та практичним навичкам вже склалася уява 
про надані докази та пояснення сторін, вони 
умовно оцінені в його розумінні, особливо 
якщо справа не є складною, а до нарадчої 
кімнати виходить склад суду в особі одного 
судді, а не колегії суддів, та судді немає 
з ким радитись. На думку автора цієї статті, 
у такому разі суд може прийняти законне 
і обґрунтоване судове рішення, не вихо-
дячи до нарадчої кімнати та не витрачаючи 
час на таку формальну процедуру, як скла-
дання і написання короткого тексту рішення. 
На жаль, процесуальний закон такої можли-
вості суду не надає. 

Наприклад, суд розглядає справу про 
розірвання шлюбу, в якій після закінчення 
строку, наданого судом для примирення сто-
рін за заявою відповідача, який заперечує 
проти задоволення позову, позивач напо-
лягає на поданій ним позовній заяві та про-
сить розірвати шлюб, а відповідач продо-
вжує заперечувати проти розірвання шлюбу 
та просить відмовити в задоволенні позову. 
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Зрозуміло, що фактично суд не може при-
йняти іншого рішення, окрім задоволення 
позову та розірвання шлюбу, однак, зна-
ючи про це, суд все одно повинен дотрима-
тись занадто ускладненої та формалізованої 
процедури – вийти до нарадчої кімнати, 
написати вступну та резолютивну частину 
рішення, перевірити її на наявність технічних 
та орфографічних помилок, виправити їх, 
якщо вони є, внести короткий текст рішення 
суду в базу даних документообігу суду Д-3, 
підписати та направити в Єдиний державний 
реєстр судових рішень, роздрукувати оригі-
нал та дві копії «короткого тексту» (оригінал 
долучити до матеріалів справи, а дві копії 
надати сторонам по справі), підписати текст 
рішення, завірити його дві копії для сторін, 
повернутися з нарадчої кімнати та прого-
лосити вступну та резолютивну частину 
рішення суду – що займає доволі значний 
проміжок часу та його зайве витрачання. 

У цьому автор статті пропонує змінити 
цивільно-процесуальне законодавство 
та надати можливість суду проголошувати 
резолютивну частину судового рішення 
одразу після закінчення судових дебатів, не 
виходячи при цьому до нарадчої кімнати, 
а повний текст рішення суду виготовляти 
у чітко обумовлений законом строк.

З цією метою пропонується внести такі 
зміни в ЦПК України та викласти їх у такій 
редакції:

1) ч. 1 ст. 244 – після судових дебатів, 
суд, не виходячи до нарадчої кімнати, про-
голошує резолютивну частину рішення суду, 
в якій зазначає про наслідки розгляду щодо 
кожної з заявлених вимог. Питання розпо-
ділу судових витрат вирішуються судом під 
час складання повного тексту рішення. В разі 
необхідності суд виходить до нарадчої кім-
нати для ухвалення рішення, оголосивши 
орієнтовний час його проголошення.

Стосовно ухвал суду з процедурних 
питань, пов’язаних з рухом справи, якими не 
закінчується розгляд справи по суті, варто 
зазначити наступне. 

Так, під час вирішення питання в процесі 
розгляду цивільних справ перед суддями 
доволі часто постають питання, які необ-
хідно вирішувати в процесуальному руслі. 
Зазвичай це заяви або клопотання, подані 
сторонами по справі з метою вирішення тих 
чи інших обставин. 

Тут можна навести як приклад цивільні 
справи щодо визнання права власності на 
спадкове майно. В процесі розгляду зазна-
ченої категорії справ суди зазвичай пови-
нні досліджувати спадкові справи, заведені 
після смерті спадкодавця. В процесі розгляду 
цивільних справ вказаної категорії сторони 
звертаються до суду з заявою про витребу-

вання доказів, а саме копії спадкової справи, 
заведеної у нотаріуса. В цьому разі перед 
судом не стоїть питання про доцільність 
витребовування вказаної справи з метою вста-
новлення об’єктивної істини та повноти дослі-
дження всіх обставин справи та перевірки 
їх доказами, оскільки це є обов’язком суду. 
Однак, маючи зазвичай безспірну заяву про 
витребування доказів, суд повинен вийти до 
нарадчої кімнати, знаючи про те, що вказану 
заяву в будь-якому разі слід задовольнити, 
провести вищезазначений у вказаній статті 
перелік дій в нарадчій кімнаті, після чого 
повернутися з нарадчої кімнати, проголосити 
прийняте ним рішення із вказаного питання 
і продовжити розгляд справи або відкласти її 
для отримання витребовуваних відомостей. 
І тут варто зазначити про те, що протягом 
одного судового засідання таких питань, заяв-
лених різними сторонами, може виникнути 
декілька, і кожен раз суддя повинен прово-
дити зазначену процедуру повторно.

У вказаній статті пропонуються такі 
зміни в ЦПК України та їх викладення 
у такій редакції:

1) ч. 4 ст. 259 – ухвали суду можуть бути 
постановлені судом в судовому засіданні, не 
виходячи до нарадчої кімнати, де суд про-
голошує резолютивну частину ухвали суду, 
в якій зазначає про наслідки розгляду щодо 
кожної з заявлених вимог. Якщо ухвала суду 
повинна бути оформлена окремим докумен-
том, повний текст такої ухвали повинен бути 
складений протягом п’яти днів з дня оголо-
шення резолютивної частини ухвали.

У цьому разі пропонується саме надати 
суду вибір:

 – або вийти до нарадчої кімнати, прийня-
ти рішення у вигляді вступної та резолютив-
ної частини ухвали та відповідно до вимог 
ч. 6 ст. 259 ЦПК України протягом п’яти днів 
скласти її повний текст чи одразу у нарадчій 
кімнаті скласти її повний текст;

 – або не виходити до нарадчої кімнати, 
в судовому засіданні прийняти рішення, ого-
лосити про наслідки розгляду поставленого 
перед судом питання та протягом п’яти днів 
скласти повний текст такої ухвали з поси-
ланням на підстави задоволення або відмови 
в задоволенні кожної із вимог. 

Висновки 

Отже, інститут виходу суду до нарадчої 
кімнати є фінальною стадією судового засі-
дання по справі. Після проведення судових 
дебатів суд виходить до нарадчої кімнати, 
де спілкування суду із сторонами по справі 
та іншими учасниками судового процесу 
закінчується, суддя ізолюється від навко-
лишнього світу задля забезпечення фунда-
ментального та конституційного принципу 
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незалежності суду і поринає в глибокий ана-
ліз досліджених доказів, на підставі якого 
приймає рішення по справі. Однак у сьогод-
нішніх реаліях інститут нарадчої кімнати 
не завжди є доречним, він, як вбачається, 
повинен мати не імперативний, а диспо-
зитивний характер. Суд сам повинен вирі-
шувати залежно від розуміння характеру 
справи, обсягу та складності поставлених 
питань та наявних у справі доказів, чи слід 
суду виходити до нарадчої кімнати, чи мож-
ливо одразу в судовому засіданні прийняти 
рішення, а згодом викласти його в письмо-
вій формі та надати сторонам по справі, тим 
більше якщо справа розглядається складом 
суду не колегіально, а одноособово. В прак-
тичному значенні вказані зміни покликані 
розвантажити суддів та пришвидшити роз-
гляд справ у місцевих та апеляційних судах.
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Pavlo Prokhorov. Deliberation room: modern necessity or “rudiment” of the past?
The presence of judges in the deliberation room during the decision-making process is both a prerequisite 

of the constitutional guarantee of the principle of independence of the court from outside influence on 
the decision-making process, and a certain factor of discomfort for judges due to certain restrictions and lack 
of necessary conditions enshrined in law for stay of a judge there. In the article in theoretical and practical 
aspects the author examines the expediency of retiring of judges to deliberation room for taking a procedural 
or final procedural decision in the course of consideration of the cases falling into the category of civil 
jurisdiction.

An in-depth analysis of the provisions of the articles of civil procedural law leads to a convincing 
conclusion about the excessive formalization of a trial, which leads to unreasonable procedural burden on 
courts and judges, delaying the actual consideration of cases in courts of different instances, complicated 
citizens' access to public justice and, accordingly, a decrease of public confidence in the judicial system 
of Ukraine. Among the list of procedural actions performed by a judge during his/her stay in the deliberation 
room aimed at making a lawful and reasonable court decision on the basis of available evidence in the case, 
the possibility for the judges or a judge to make a procedural decision without retiring to the deliberation 
room – by way of record of judgment was established.

The article formulates a proposal to improve the civil procedural legislation relating to making a procedural 
decision. It is proposed to provide the court with the opportunity to decide independently, depending on 
the nature of the case, the scope and complexity of the issues raised and the evidence available in the case, 
whether to retire to the deliberation room, whether it is possible to make a decision immediately in court session 
and later put it in writing and provide it to the parties to the case, especially if the case is considered not by 
the panel of judges, but by one judge.

Key words: procedural issue, court ruling, court decision, judgment, deliberation room, court, judge.
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АЛІМЕНТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Стаття присвячена з’ясуванню правової природи аліментів, виявленню особливостей їх правово-

го регулювання, визначенню місця аліментів у системі об’єктів цивільних прав та усуненню прогалин, 
що регулюють аліментні правовідносини, у законодавстві України. Автором аналізуються: Конвен-
ція про права дитини, норми сімейного та цивільного законодавства, закони України «Про виконавче 
провадження» та «Про нотаріат». Зазначено, що обов’язки по утриманню дітей законодавець рів-
ною мірою покладає на обох батьків. Водночас через обставини як об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру, якщо батьки не завжди мають можливість надавати допомогу своїм дітям, сімейне 
законодавство передбачає покладання обов’язків з надання матеріальної допомоги на інших членів 
сім’ї. Так, відповідно до ст. 265 Сімейного кодексу України баба, дід зобов’язані утримувати своїх 
малолітніх, неповнолітніх онуків, якщо у них немає матері, батька, або якщо батьки не можуть 
з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати 
матеріальну допомогу. Встановлено, що стягувачем по справах, де предметом позовних вимог є стяг-
нення аліментів на дітей, зазвичай виступає той з подружжя, хто проживає із дитиною. Проте, як 
свідчить судова практика, не всі платники аліментів добросовісно виконують свої обов’язки, своєчас-
но сплачують аліменти і ліквідують заборгованості по їх сплаті. Попри багато нововведень та спро-
щення судового розгляду справ про стягнення аліментів, в Україні залишається багато невиконаних 
судових рішень про стягнення аліментів. Зроблено висновок, що аліменти на дитину як особливий 
об’єкт цивільних прав характеризуються такими ознаками: виступають водночас об’єктом і цивіль-
них, і сімейних прав; підстави і межі стягнення аліментів визначаються законодавцем імперативно 
і винятково в грошовій формі; аліменти у грошовій формі можуть трансформуватися у інші об’єкти 
цивільних прав; за своєю правовою природою являють собою споживчу річ; є власністю дитини, попри 
те, що фактичним розпорядником аліментів виступає їх одержувач; використовуються одержува-
чем винятково за цільовим призначенням – на утримання дитини.

Ключові слова: об’єкти цивільних прав, аліментні зобов’язання, правова природа аліментів, 
стягнення аліментів.

Постановка проблеми. Конвен-
цією про права дитини від 20 листопада 
1989 р. (частина 1, 2 ст. 27), яка ратифікована 
27 лютого 1991 р. та набула чинності для 
України 27 вересня 1991 р. [10], передбачено, 
що держава визнає право кожної дитини на 
рівень життя, необхідний для фізичного, розу-
мового, морального та соціального розвитку 
дитини. Батьки або інші особи, які вихову-
ють дитину, несуть основну відповідальність 
за забезпечення в межах своїх здібностей 
і фінансових можливостей умов життя, необ-
хідних для розвитку дитини. У 5 принципі 
Декларації прав дитини від 20 листопада 
1959 р. зазначено, що дитині повинно нале-
жати право на належне харчування, житло, 
розваги та медичне обслуговування [4]. 

Батьки або особи, які їх замінюють, 
несуть відповідальність за створення умов, 
необхідних для всебічного розвитку дитини, 
відповідно до законів України. Виконання 
батьками обов’язків щодо своєї дитини 

може бути як добровільним, так і примусо-
вим. В останньому разі виникають аліментні 
зобов’язання на підставі юридичних фактів, 
передбачених законом. У теорії та в судовій 
практиці наявні проблеми, пов’язані із розу-
мінням правової природи аліментів, визна-
ченням їх місця в системі об’єктів цивільних 
прав, ефективністю управління аліментами 
як належним дитині майном, розуміння 
і розв’язання яких сприятиме захисту прав 
і інтересів дитини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання, пов’язані із матеріальним 
забезпеченням дитини та стягненням алімен-
тів на її утримання, досліджувалися у працях 
таких вчених, як Т.В. Боднар, О.В. Дзера, 
І.В. Жилінкова, Ю.О. Заіка, Л.В. Красицька, 
І.В. Спасибо-Фатєєва, З.В. Ромовська, 
Ю.С. Червоний, Я.М. Шевченко, О.А. Явор 
та інші. Водночас поза увагою залишалися 
питання щодо здійснення дитиною свого 
права на аліменти.
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Метою статті є з’ясування правової при-
роди аліментів, можливості трансфор-
мації, визначення їх ознак як особливого 
об’єкту цивільних прав, особливість роз-
порядження аліментами управомоченою 
особою.

Виклад основного матеріалу. Держава 
зацікавлена у створенні міцної сім’ї та при-
ймає участь у її матеріальній підтримці. Свід-
ченням цього є встановлені державою гро-
шові виплати на народження дитини, сім’ям, 
які мають дітей, встановлення певних видів 
грошових допомог і пільг сім’ям, які мають 
дітей. У будь-якій країні одним із головних 
завдань є забезпечення гідного рівня життя 
осіб, які через вік чи стан здоров’я не мають 
можливості самостійно його досягнути. 
Обов’язки по утриманню дітей ст. 180 Сімей-
ного кодексу України ( далі – СК України) 
покладає на їх батьків [17]. Це їх консти-
туційний обов’язок. Передбачається, що 
зазвичай батьки мають утримувати дітей 
на добровільних засадах через батьківські 
почуття та любові до своїх нащадків. Проте 
у разі відмови батьків надавати матеріальну 
підтримку своїм дітям виконання цього 
обов’язку забезпечується державою приму-
сово шляхом стягнення з таких осіб алімен-
тів на утримання дитини. 

Аліментні зобов’язання ‒ це особливі пра-
вовідносини, в яких одна особа зобов’язана 
надавати утримання іншій, а остання має 
право таке утримання вимагати. Аліментні 
зобов’язання виникають через визначені 
у сімейному законодавстві юридичні факти – 
наявність між суб’єктами сімейних відносин, 
і загальні умови, які є підставою для алімен-
тування (неповноліття чи непрацездатність). 

У доктрині сімейного права уяви про пра-
вову природу аліментів неодноразово зміню-
валися. Так, на початку 20-х років минулого 
століття один із найавторитетніших фахівців 
у галузі сімейного права О.Г. Гойбарг зазна-
чав, що аліменти є «сурогатом соціального 
забезпечення» [3, с. 62] і що розвиток системи 
соціального забезпечення зумовить посту-
пове відмирання аліментних зобов’язань. 
Проте, попри певний зв’язок між алімент-
ними зобов’язаннями та інститутом соціаль-
ного забезпечення, їх спільну мету – мате-
ріальне забезпечення осіб, які через вік чи 
стан здоров’я потребують матеріальної допо-
моги, наявні економічні реалії не дозволяють 
покласти обов’язки щодо утримання таких 
осіб на державні інституції.

Обов’язок утримувати дитину не зале-
жить від того, чи зареєстрований шлюб між 
її батьками, головним є встановлення такого 
юридичного факту, як походження дитини 

від певного батька чи матері. Цей обов’язок 
залишається і у разі, коли шлюби між бать-
ками розірвано, чи якщо батько чи матір 
рішенням суду позбавлені батьківських 
прав. Оскільки дитина не набуває права на 
аліменти та утримання з боку своїх біологіч-
них батьків, є необхідність встановлення на 
законодавчому рівнів аліментного обов’язку 
для подружжя, яке скористалося послу-
гою сурогатної матері, а після народження 
дитини відмовились від неї [19, с. 21]. 
Батьки зобов’язані утримувати дитину до 
її повноліття, за винятком випадку, коли 
доходи дитини значно перевищують доходи 
кожного із батьків. Дитина може отримати 
спадщину, дарунок, заробітну плату чи інші 
доходи. Проте батьки можуть бути звільнені 
від обов’язку утримувати дитину тільки за 
рішенням суду (ст. 188 СК України). 

Обов’язки по утриманню дітей законода-
вець рівною мірою покладає на обох батьків. 
Водночас через обставини як об’єктивного, 
так і суб’єктивного характеру, якщо батьки 
не завжди мають можливість надавати допо-
могу своїм дітям, сімейне законодавство 
передбачає покладання обов’язків з надання 
матеріальної допомоги на інших членів сім’ї. 
Так, відповідно до ст. 265 Сімейного кодексу 
України баба, дід зобов’язані утримувати 
своїх малолітніх, неповнолітніх онуків, якщо 
у них немає матері, батька, або якщо батьки 
не можуть з поважних причин надавати їм 
належного утримання, за умови, що баба, дід 
можуть надавати матеріальну допомогу.

Аналогічні обов’язки за певних умов по 
утриманню можуть бути покладені на братів, 
сестер, мачуха, вітчима (статті 267-268 СК 
України). Обов’язки по утриманню можуть 
бути покладені і на інших осіб у сім’ї, де 
виховувалася дитина, якщо у неї немає бать-
ків, баби, діда, повнолітніх братів та сестер, 
за умови, що ці особи можуть надавати мате-
ріальну допомогу (ст.269 СК). Ю.О. Заіка 
слушно зазначає, що особливість виник-
нення зобов’язань по утриманню, які можуть 
покладатися на названих осіб, полягає 
у тому, що вони за своєю природою нагаду-
ють нам субсидіарні зобов’язання в цивіль-
ному праві, тобто вони можуть виникнути 
лише в тому випадку, коли відсутні безпосе-
редньо зобов’язані особи, які повинні піклу-
ватися про дітей [7, с. 279]

Залежно від підстав встановлення у зако-
нодавстві видів утримання на дитину роз-
різняють виплати на дитину, які проводить 
той із батьків, який проживає окремо, проте 
за домовленістю з іншим бере участь в утри-
манні дитини у грошовій чи натуральній 
формі. Другий спосіб – це сплата аліментів 
на утримання дитини, розмір яких визна-



62

9/2020
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

чений судом, каліцтвом тощо. Правова сила 
договору між батьками про аліменти на 
дитину полягає у можливості його примусо-
вого виконання.

Сплата аліментів не звільняє платника 
від участі у додаткових витратах на дитину, 
які можуть бути зумовлені особливими 
обставинами (розвитком здібностей дитини, 
її хворобою). Додаткові витрати на дитину 
можуть фінансуватися наперед або покрива-
тися після їх фактичного понесення разово, 
періодично або постійно [13, с. 316]. 

Відповідно до ст. 190 Сімейного кодексу 
України батьки дитини мають право укласти 
між собою договір про припинення права 
на аліменти для дитини у зв’язку із пере-
дачею права власності на нерухоме майно 
(житловий будинок, квартиру, земельну 
ділянку тощо). Такий договір можна укласти 
лише з дозволу органів опіки та піклування. 
Дитина може брати участь в укладенні дого-
вору, якщо вона досягла 14 років. 

Договір про припинення права на алі-
менти посвідчується нотаріально та під-
лягає державній реєстрації. Відповідно до 
ч. 2 ст. 190 СК України набувачем права 
власності на нерухоме майно є сама дитина 
або дитина і той із батьків, з ким вона про-
живає, на праві спільної часткової влас-
ності на це майно. У разі укладення такого 
договору той із батьків, з ким проживає 
дитина, зобов’язується самостійно утриму-
вати її. Укладення такого договору може 
бути доцільним, якщо платник виїжджає на 
постійне місце проживання в іншу країну, або 
ж платник і одержувач аліментів вирішили 
остаточно вирішити всі майнові проблеми 
водночас. Передача такого майна у власність 
дитини чи у спільну власність дитини і того 
з батьків, який із нею проживає, дозволяє 
уникнути зайвих витрат на оренду чи при-
дбання житла, сплати відсоткових ставок 
за кредитами тощо. За цим договором від-
бувається не відмова від права на аліменти, 
а лише заміна суб’єкта виконання алімент-
ного обов’язку. Крім того, дитина стає влас-
ником чи співвласником нерухомого майна, 
що має забезпечити їй хоча б відносну матері-
альну самостійність на майбутнє [16, с. 380 ]. 
Водночас у ч. 3 цієї ж статті передбачено, що 
укладення такого договору не звільняє того 
з батьків, хто проживає окремо (відчужу-
вача), від обов’язку брати участь у додатко-
вих витратах на дитину. 

Т.В. Боднар справедливо стверджує, що 
принцип найкращого забезпечення інтересів 
дитини є одним із фундаментальних прин-
ципів міжнародного сімейного права і мав 
би стати домінуючим для сімейного права 
України [1, с. 46 ] .

За наявності у малолітньої дитини майна 
батьки управляють таким майном без спеці-
альних на те повноважень. Проте батьки не 
можуть вчиняти щодо такого майна ті право-
чини, які не може вчиняти опікун, а окремі 
правочини можуть вчинятися лише з дозволу 
органів опіки та піклування.

З.В. Ромовська розглядає управління 
майном дитини як комплекс дій, спря-
мованих насамперед на його збереження, 
забезпечення можливостей користуватися 
ним самим власником або іншою особою, 
а в окремих випадках – можливостей одер-
жання доходу [16 с. 357]. 

Управління майном дитини повинно 
здійснюватися на таких принципах: 1) розум-
ність у вчиненні дій щодо майна дитини; 
2) ефективність у вчиненні дій щодо майна 
дитини; 3) справедливість щодо одержання 
та передачі майна дитини та доходу від нього; 
4) збереження майна дитини; 5) захист майна 
дитини [15, с. 90].

Не досить переконливим нам вважається 
твердження, що дитина має право вимагати 
від батьків здійснення управління її май-
ном, а саме: збереження майна та його вико-
ристання в її інтересах [11, с. 343], оскільки 
в цьому разі не зовсім зрозуміло, як мало-
літня дитина, з урахуванням її розвитку від-
повідно до віку, може щось «вимагати від 
батьків».

Якщо суб’єкти аліментних зобов’язань 
будуть належно виконувати покладені на 
них законом чи договором обов’язки, то, від-
повідно, зменшиться і кількість випадків, які 
негативно впливають на матеріальний стан 
і духовний розвиток дитини. 

Порядок виплати аліментів нерідко 
порушується платником аліментів, від чого 
страждають діти, які не отримують належ-
ного матеріального утримання, а в кінце-
вому рахунку – суспільство і держава. Так, 
за інформацією Міністерства юстиції Укра-
їни з початку року (на 16.06.2020 р.) держав-
ними виконавцями стягнуто 2,4 млрд грн. 
аліментів [2]. 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про 
виконавче провадження» від 2 червня 2016 р. 
(далі – Закон) сторонами виконавчого про-
вадження є стягувач і боржник. Стягувачем 
є фізична або юридична особа чи держава, на 
користь чи в інтересах яких видано виконав-
чий документ [8]. Звичайно, що стягувачем 
по справам, де предметом позовних вимог 
є стягнення аліментів на дітей, зазвичай 
виступає той з подружжя, хто проживає із 
дитиною. Проте, як свідчить судова прак-
тика, не всі платники аліментів добросо-
вісно виконують свої обов’язки і своєчасно 
сплачують аліменти і ліквідують заборгова-



63

9/2020
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

ності по їх сплаті. Попри багато нововведень 
та спрощення судового розгляду справ про 
стягнення аліментів, в Україні залишається 
багато невиконаних судових рішень про 
стягнення аліментів.

Наявні випадки, коли борги платників 
аліментів (з урахуванням індексації і пені) 
досягають досить значних за розміром для 
пересічного громадянина сум. Скажімо, по 
одній із справ відповідно до розрахунку 
в рамках виконавчого провадження забор-
гованість відповідача по сплаті аліментів 
складала 65 128, 64 грн., і це без урахування 
неустойки (пені) за прострочення сплати 
аліментів в порядку ст. 196 СК України 
[14]. Звичайно, що такі прикрі випадки, які 
пов’язані із неможливістю стягнути із плат-
ника аліментів таку значну грошову суму, не 
можуть не впливати негативно на матеріаль-
ний стан дитини та її духовний розвиток.

У разі відсутності в боржника достатніх 
коштів чи рухомого майна відповідно до 
ст. 50 Закону «Про виконавче провадження» 
може здійснюватися звернення стягнення 
на об’єкти нерухомого майна. При цьому 
передусім звертається стягнення на окрему 
від будинку земельну ділянку, інше примі-
щення, що належать боржнику. Останньою 
чергою звертається стягнення на житловий 
будинок чи квартиру, в якому фактично про-
живає боржник.

Проте не завжди спроби судового вико-
навця реалізувати нерухоме майно борж-
ника є результативними, особливо у тих 
випадках, коли боржнику належить певна 
частка майна (квартири, будинку), а іншим 
співвласником є стягувач, незважаючи на те, 
що ст. 61 Закону дозволяє під час повторних 
торгів зменшувати ціну майна до 85%, а під 
час третіх торгів і до 70% від первинної.

У разі нереалізації майна на третіх елек-
тронних торгах виконавець повідомляє про 
це стягувачу і пропонує йому вирішити 
питання про залишення за собою нереалізо-
ваного майна. Це цілком логічна законодавча 
новела. Я.М. Шевченко слушно зазначає, що 
своєрідність правового становища дитини 
полягає у тому, що вона має права відносно 
батьків, але і батьки є законними представ-
никами дітей і зобов’язані захищати інтер-
еси дитини [18, с. 278‒279], і батьки повинні 
використовувати всі способи захисту права 
дитини на утримання.

Відповідно до ч. 8 ст. 61 Закону «Про вико-
навче провадження», якщо стягувач виявив 
бажання залишити за собою нереалізоване 
майно, він зобов’язаний протягом 10 робо-
чих днів з дня надходження від виконавця 
відповідного повідомлення внести на відпо-
відний рахунок органу державної виконавчої 

служби або рахунок приватного виконавця 
різницю між вартістю нереалізованого майна 
та сумою коштів, що підлягають стягненню 
на його користь, якщо вартість нереалізова-
ного майна перевищує суму боргу, яка під-
лягає стягненню за виконавчим документом. 

У ч. 6 ст. 34 Закону України «Про нота-
ріат» від 2 вересня 1993 р. до компетенції 
нотаріуса віднесено і видачу свідоцтва про 
придбання майна з прилюдних торгів (аук-
ціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не 
відбулися [9]. 

І тут виникають проблеми, пов’язані з пев-
ною колізією положень Сімейного кодексу 
України, Закону України «Про нотаріат» 
і Закону України «Про виконавче прова-
дження». Відповідно до ст. 179. СК України 
аліменти, одержані на дитину, є власністю 
дитини. Згідно із ч. 2 ст. 179 СК України той 
із батьків (інший законний представник), хто 
отримує аліменти, має ними розпоряджатися 
тільки за цільовим призначенням і в інтер-
есах дитини. Контроль за цільовим викорис-
танням аліментів покладено на орган опіки 
та піклування (ст. 186 СК України).

Зазначимо, що ст. 179 СК України 
(у редакції до 2017 р.) передбачала, що алі-
менти, отримані на дитину, є власністю того 
із батьків, на ім’я якого вони сплачуються, 
і повинні використовуватися за цільовим 
призначенням. Така редакція статті викли-
кала серед фахівців справедливу критикую. 
Ще до набуття чинності Сімейного кодексу 
України, коментуючи цю статтю, В.І. Труба 
зазначав, що аліменти на дитину мають 
суворо цільове призначення. Тому вони 
повинні належати на праві власності не бать-
кові чи матері, а дитині, на утримання якої 
вони сплачуються [12, c. 292 ]. 

І.В. Жилінкова зазначала, що концепція 
має бути зворотною: батьки не є власниками 
аліментів, вони здійснюють управління не 
своїм, а чужим майном – майном дитини 
[5, с. 173] , оскільки неповнолітня дитина, на 
яку сплачують аліменти, не набуває права 
власності до свого повноліття [6, с. 111]. 
Наукову позицію щодо безумовності належ-
ності аліментів, одержаних на дитину, саме 
дитині поділяла і Л.В. Красицька [11, с. 341]. 
Зміни до ст. 179 СК України – це приклад 
того, як завдяки правовій доктрині зако-
нодавець переглянув свою позицію і обрав 
найоптимальнішу редакцію правової норми, 
що дозволяє ефективно захищати права 
і інтереси дитини. 

У ст. 72 Закону України «Про нотаріат» 
передбачено, що придбання жилого будинку 
(квартири) з прилюдних торгів оформлюється 
нотаріусом за місцезнаходженням будинку 
(квартири) шляхом видачі набувачу свідо-



64

9/2020
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

цтва про придбання жилого будинку (квар-
тири). Якщо торги не відбулися, свідоцтво 
про придбання жилого будинку (квартири) 
видається стягувачеві (курсив наш – В.С.). 

Аналогічно ч. 9 ст. 61 Закону «Про вико-
навче провадження» передбачає, що майно 
передається стягувачу за ціною третіх елек-
тронних торгів або за фіксованою ціною. Про 
передачу майна стягувачу в рахунок пога-
шення боргу виконавець виносить поста-
нову. За фактом такої передачі виконавець 
складає акт. 

Постанова та акт є підставами для 
подальшого оформлення стягувачем права 
власності на таке майно. Тобто чинне зако-
нодавство за результатами торгів, які не від-
булися, передбачає оформлення права влас-
ності на житло, яке виступало предметом 
торгів, виключно на стягувача, а це супер-
ечить ст. 179 СК України, за якою власником 
аліментів є дитина. У такому разі відбулася 
трансформація належних дитині алімен-
тів із грошової суми в інший об’єкт матері-
ального світу – нерухоме майно, змінився 
об’єкт цивільних правовідносин, проте ця 
обставина не впливає на належність об’єкту 
дитині на праві власності.

Таку колізію між законодавчими актами 
необхідно усунути, змінивши редакцію 
ч. 9 ст. 61 Закону України «Про виконавче 
провадження» і ст. 72 Закону України «Про 
нотаріат» щодо належності нерухомого майна, 
зазначивши особливий статус стягувача по 
справам щодо стягнення аліментів на користь 
дитини і належність такого майна дитині, 
на користь якої проводиться стягнення.

Висновки

Аліменти на дитину як особливий об’єкт 
цивільних прав характеризуються такими 
ознаками: виступають водночас об’єктом 
і цивільних, і сімейних прав; підстави і межі 
стягнення аліментів визначаються законо-
давцем імперативно та виключно в грошовій 
формі; аліменти у грошовій формі можуть 
трансформуватися у інші об’єкти цивільних 
прав; за своєю правовою природою являють 
собою споживчу річ; є власністю дитини незва-
жаючи на те, що фактичним розпорядником 
аліментів виступає їх одержувач; викорис-
товуються одержувачем виключне за цільо-
вим призначенням – на утримання дитини. 

З метою захисту майнових інтересів 
дитини необхідно усунути колізію між нор-
мами Сімейного кодексу України, Законом 
України «Про нотаріат» та Законом України 
«Про виконавче провадження», зазначивши 
в останніх особливий статус стягувача по 
виконанню рішень суду щодо стягнення 
аліментів на користь дитини, що дозволить 

оформлювати правовстановчі документи на 
ім’я дитини, якщо публічні торги з реалізації 
нерухомого майна боржника – платника алі-
ментів, не відбулися.
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Volodymyr Skrypnyk. Aliments as objects of civil rights
The article is devoted to clarifying the legal nature of alimony, identifying the features of their legal 

regulation, determining the place of alimony in the system of civil rights objects and eliminating gaps governing 
the relationship of alimony in the legislation of Ukraine. The author analyzes: Convention on the Rights 
of the Child, norms of family and civil legislation, laws of Ukraine “On Enforcement Proceeding” and “On 
notaries”. It is stated that both parents are equally bound by the law to support their children. At the same 
time if parents are not always in a position to assist their children, family law provides that other family 
members are responsible for providing material assistance. So in accordance with Art. 265 of the Family Code 
of Ukraine grandparents are obliged to support their minor grandchildren, if they don’t have a mother, father 
or if parents cannot for good reasons provide them with adequate maintenance, provided that grandparents 
can provide financial assistance. It has been established that the claimant in cases where the subject of claims 
is the recovery of child support is usually the spouse who lives with the child. However, case law shows that not 
all alimony payers conscientiously fulfil their obligations. Despite many innovations and the simplification 
of court proceedings in cases involving the recovery of alimony, many court decisions on the recovery 
of alimony remain unimplemented in Ukraine. It has been concluded that child support, as a special object 
of civil rights, has the following characteristics: it is both a subject of civil and family rights; the grounds 
and limits for the recovery of alimony are determined by the legislator, mandatory and exclusively in cash; 
alimony in cash can be converted into other objects of civil rights; by its legal nature is a consumer thing; is 
the property of the child despite the fact that the actual administrator of alimony is the recipient; is used by 
the recipient solely for the purpose of child support.

Key words: objects of civil rights, maintenance obligations, the legal nature of alimony, alimony 
recovery.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО  
ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ 
РЕПУТАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ

Стаття присвячена характеристиці правового регулювання захисту права на повагу до честі, 
гідності та недоторканості ділової репутації публічних осіб. Зокрема, розглянуто основні засади 
здійснення захисту особистих немайнових прав публічних осіб. Визначено, що умови захисту на пова-
гу до честі, гідності та недоторканості ділової репутації пов’язані з особливостями громадського 
контролю за діяльністю публічних осіб. Таким чином, інформація, яка поширюється щодо публіч-
них осіб, є суспільно важливою інформацією, а обмеження щодо поширення цієї інформації та межі 
критики та оцінки поведінки є більш ширшими, ніж межі критики та оцінки поведінки пересічного 
громадянина. Поширення інформації щодо публічної особи повинно оцінюватись з погляду суспільно 
відповідальної поведінки будь-якої особи перед суспільством, а аналіз таких висновків повинен здій-
снюватися суспільством на основі усієї інформації, отриманої з різних джерел.

Відмінність заборони поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права, 
від спростування недостовірної інформації полягає не лише в меті застосування цих способів, але 
й у тому, що заборона поширення інформації може бути застосована й у разі поширення інформації, 
незалежно від того, є вона недостовірною чи абсолютно правдивою. 

Не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка пев-
них фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів, не можна перевірити 
на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів) і спростувати. 
Зазначене відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду з прав людини, особливо 
якщо такі висловлювання стосуються публічної особи або посадової особи рівня суспільного значення 
та її діяльність становить суспільний інтерес.

Ключові слова: захист особистих немайнових прав, публічні особи, право на повагу до гідності 
та честі, право на недоторканість ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Постановка проблеми. Відповідно до 
статті 277 Цивільного кодексу України 
кожен має право на повагу до його гідності 
та честі. Частина друга цієї статті визначає, 
що гідність та честь фізичної особи є недо-
торканими. Згідно зі статтею 299 Цивільного 
кодексу України фізична особа має право на 
недоторканість своєї ділової репутації. У разі 
порушення особистого немайнового права 
фізична особа має право звернутися до суду 
з позовом про захист її гідності, честі та діло-
вої репутації. 

Цивільний кодекс України не визначає 
особливостей захисту честі, гідності та діло-
вої репутації громадських діячів, державних 
службовців, політичних діячів тощо. Таким 
чином, актуальним є дослідження особли-
востей особистих немайнових прав публіч-
них осіб, а також цивільно-правового захисту 
у разі їх порушення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науці цивільного права України питанням 

захисту честі, гідності та ділової репутації 
присвячені дисертаційні роботи Р.О. Сте-
фанчука «Цивільно-правовий захист честі, 
гідності та репутації» (2000 р.) та І.В. Сапри-
кіної «Захист честі, гідності, ділової репутації 
фізичної особи за законодавством України» 
(за матеріалами судової практики). (2006 р.). 
Залишаються недослідженими особливості 
захисту честі, гідності та ділової репутації 
публічних осіб.

Метою статті є здійснення аналізу прав 
на повагу честі, гідності, а також недотор-
каності ділової репутації публічних осіб, 
виокремлення особливостей цивільно-пра-
вового захисту суб’єктивного права у разі 
його порушення.

Виклад основного матеріалу. Право 
вибору способу захисту особистого немай-
нового права, зокрема, права на повагу до 
гідності та честі, права на недоторканність 
ділової репутації, належить особі, чиє право 
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порушено. Нормами цивільного законодав-
ства передбачені загальні та спеціальні спо-
соби захисту цивільних прав.

Серед спеціальних способів захисту, які 
можуть застосовуватись у разі порушення 
особистих немайнових прав, серед інших 
належать спростування недостовірної інфор-
мації та/або право на відповідь, заборона 
поширення інформації, якою порушуються 
особисті немайнові права.

Так, відповідно до статті 277 Цивільного 
кодексу України фізична особа, особисті 
немайнові права якої порушено внаслідок 
поширення про неї та (або) членів її сім’ї 
недостовірної інформації, має право на відпо-
відь, а також на спростування цієї інформації.

Під поширенням інформації необхідно 
розуміти: опублікування її у пресі, передання 
по радіо, телебаченню чи з використанням 
інших засобів масової інформації; поширення 
в мережі Інтернет чи з використанням інших 
засобів телекомунікаційного зв’язку; викла-
дення в характеристиках, заявах, листах, 
адресованих іншим особам; повідомлення 
в публічних виступах, в електронних мере-
жах, а також в іншій формі хоча б одній особі.

Юридичним складом правопорушення, 
наявність якого може бути підставою для задо-
волення позову про спростування недостовір-
ної інформації, є сукупність таких обставин: 
а) поширення інформації, тобто доведення 
її до відома хоча б одній особі у будь-який 
спосіб; б) поширена інформація стосується 
певної фізичної чи юридичної особи, тобто 
позивача; в) поширення недостовірної інфор-
мації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; 
г) поширення інформації, що порушує осо-
бисті немайнові права, тобто або завдає шкоди 
відповідним особистим немайновим благам, 
або перешкоджає особі повно і своєчасно 
здійснювати своє особисте немайнове право.

Відповідно до частини другої 
статті 30 Закону України «Про інформа-
цію» оціночними судженнями, за винят-
ком наклепу, є висловлювання, які не міс-
тять фактичних даних, критика, оцінка дій, 
а також висловлювання, що не можуть бути 
витлумачені як такі, що містять фактичні 
дані, зокрема з огляду на характер викорис-
тання мовно-стилістичних засобів (вжи-
вання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні 
судження не підлягають спростуванню 
та доведенню їх правдивості [1].

Згідно з п. 19 Постанови Пленуму Верхо-
вного суду України від 27.02.2009 № 1 «Про 
судову практику у справах про захист гід-
ності та честі фізичної особи, а також діло-
вої репутації фізичної та юридичної особи», 
вирішуючи питання про визнання пошире-
ної інформації недостовірною, суди пови-

нні визначати характер такої інформації 
та з’ясовувати, є вона фактичним тверджен-
ням чи оціночним судженням [2]. Наявність 
фактів можна довести, а правдивість оціноч-
них суджень не можна.

Будь-яке судження, яке має оціночний 
характер, будь-яка критика та оцінка вчин-
ків, вираження власних думок щодо якості 
виконуваних публічних функцій, отриманих 
результатів тощо не є підставою для захисту 
права на повагу честі, гідності та ділової 
репутації та, відповідно, не є предметом судо-
вого захисту.

Якщо суб’єктивну думку, яка є оціночним 
судженням, висловлено в брутальній, при-
низливій чи непристойній формі, що при-
нижує гідність, честь чи ділову репутацію, на 
відповідача може бути покладено обов’язок 
відшкодувати моральну шкоду. Підстав для 
спростування інформації в такому разі немає. 

Під час визначення підстав для захисту 
особистих немайнових прав публічних 
осіб необхідно враховувати статус таких 
осіб, а також те, чи становить поширювана 
інформація суспільний інтерес. Для того, 
щоб розрізняти фактичне твердження і оці-
ночне судження, необхідно брати до уваги 
обставини справи і загальний тон зауважень, 
оскільки твердження про питання, що станов-
лять суспільний інтерес, можуть бути оціноч-
ними судженнями, а не констатацію фактів.

Вирішення питання щодо характеру, сти-
лістики, смислового навантаження, встанов-
лення змісту інформації, отримання висновку 
про те, в якій формі висловлена інформація 
(у формі фактичного твердження чи оціноч-
ного судження) потребує спеціальних знань 
в галузі лінгвістики. В такому разі доціль-
ним є проведення лінгвістичної експертизи.

Загальна декларація прав людини 
1948 року надала широкі можливості реалі-
зації свободи слова і поширенню інформації. 
Так, стаття 19 визначає, що кожна людина 
має право на свободу переконань і на вільне 
їх виявлення; це право включає свободу без-
перешкодно дотримуватися своїх переконань 
та свободу шукати, одержувати і поширю-
вати інформацію та ідеї будь-якими засобами 
і незалежно від державних кордонів [3]. 

Стаття 10 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року 
визначає, що кожен має право на свободу 
вираження поглядів. Це право включає сво-
боду дотримуватися своїх поглядів, одер-
жувати і передавати інформацію та ідеї без 
втручання органів державної влади і неза-
лежно від кордонів [4].

Відповідно до пункту 21 Постанови Пле-
нуму ВСУ Про судову практику у справах 
про захист гідності та честі фізичної особи, 
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а також ділової репутації фізичної та юри-
дичної особи №1 від 27.02.2009 у разі поши-
рення недостовірної інформації стосовно 
приватного життя публічних осіб вирішення 
справ про захист їх гідності, честі чи ділової 
репутації має свої особливості.

У статтях 3, 4, 6 Декларації вказується, що 
оскільки політичні діячі та посадові особи, 
які обіймають публічні посади або здійсню-
ють публічну владу на місцевому, регіо-
нальному, національному чи міжнародному 
рівнях, вирішили апелювати до довіри гро-
мадськості та погодилися «виставити» себе 
на публічне політичне обговорення, вони під-
лягають ретельному громадському контролю 
і потенційно можуть зазнати гострої та силь-
ної громадської критики у засобах масової 
інформації щодо того, як вони виконували 
або виконують свої функції. При цьому 
зазначені діячі та особи не повинні мати 
більшого захисту своєї репутації та інших 
прав порівняно з іншими особами [2]. 

Відповідно до статті 17 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду» під час роз-
гляду справ суди застосовують Європейську 
Конвенцію з прав людини і практику суду як 
джерело права [5]. Європейський суд з прав 
людини на підставі своєї практики застосу-
вання Конвенції встановив, що її 10 стаття 
обумовлює різний ступінь захисту для тих 
чи інших категорій вираження поглядів. Так, 
у рішенні від 07 лютого 2012 року «Аксель 
Спрінгер проти Німеччини» [6, с. 25]. Євро-
пейський суд з прав людини вказав, що при-
ватна особа, невідома для громадськості, 
може вимагати особливого захисту свого 
права на приватне життя, тоді як публічних 
осіб така норма не стосується.

Європейський суд з прав людини 
02 червня 2016 року ухвалив рішення 
у справі № 61561/08 «Інститут економіч-
них реформ проти України», де, розгля-
даючи питання забезпечення балансу між 
свободою вираження поглядів та захистом 
репутації особи, зазначив, що відповідно до 
пункту 2 статті 10 Конвенції існує мало мож-
ливостей для обмеження політичних вислов-
лювань чи дебатів з питань, що становлять 
суспільний інтерес, при цьому високий 
рівень захисту свободи вираження поглядів 
буде надаватися у випадках, коли вислов-
лювання стосуються питання, що становить 
суспільний інтерес [7].

Свобода дотримуватися своїх погля-
дів є основною передумовою інших свобод, 
гарантованих статтею 10 Європейської кон-
венції з прав людини, і вона користується 
майже абсолютним захистом у цьому сенсі. 
Крім того, поряд з інформацією чи даними, 

що підлягають перевірці, стаття 10 захищає 
і погляди, критичні зауваження або при-
пущення, правдивість яких не може бути 
піддана перевірці на правдивість. Оціночні 
судження також користуються захистом – це 
передумова плюралізму поглядів.

У Рішенні Європейського суду з прав 
людини від 08 липня 1986 року у справі Лін-
генса (12/1984/84/131) зазначається, що 
свобода вираження поглядів, гарантована 
п. 1 ст. 10 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, становить одну 
з основних підвалин демократичного сус-
пільства й одну з принципових умов його роз-
витку та умов самореалізації кожної особи. 
За умови додержання пункту 2 свобода вира-
ження стосується не лише тієї «інформації» 
чи тих «ідей», які отримані належним чином 
або розглядаються як необразливі чи незна-
чні, а й тих, що викликають образу, обурення 
або неспокій. Такими є вимоги плюралізму, 
терпимості й широти поглядів, без яких 
«демократичне суспільство» неможливе [8].

З аналізу вказаних рішень вбачається, 
що Європейський суд з прав людини вва-
жає порушенням статті 10 Конвенції з прав 
людини задоволення національними судами 
позовів публічних діячів про спростування 
поширеної проти них інформації та забо-
рони поширення такої інформації, оскільки 
ступінь публічності, якого набули дії особи, 
ступінь її участі у публічній дискусії зумов-
люють ступінь її толерантності, який вона 
повинна виявляти стосовно критики.

Наведені правові позиції відображені 
також у практиці Верховного Суду.

Так, звертаючись з позовом до суду, пози-
вач ОСОБА_1 обґрунтувала свої вимоги тим, 
що починаючи з грудня 2014 року у соціаль-
ній мережі “Facebook” та на веб-сайті, спів-
власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, 
було розміщено і поширено негативні комен-
тарі та публікації щодо її особи, які містять 
образливі, брутальні, принизливі і нецен-
зурні висловлювання та принижують її 
честь, гідність і ділову репутацію, та просила 
зобов’язати ОСОБА_2 видалити із соцме-
реж та сайту поширені ОСОБА_2 зазначені 
недостовірні образливі відомості та оціночні 
судження щодо неї.

Суд у зазначеній справі дійшов висновку, 
що відомості, які просила видалити із сайту 
позивач, належать до оціночних суджень 
дописувачів сайту, які містять критику 
та оцінку дій ОСОБА_1, а тому спросту-
ванню не підлягають. У цьому разі критичне 
висловлювання авторів коментарів є особис-
тими суб’єктивними ставленнями до діяль-
ності позивача як громадського діяча та її 
діяльності в минулому [9]. 
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Також ОСОБА_1 звернулась до суду 
щодо того, що інформація, викладена 
в мережі інтернет на сторінці ІНФОРМА-
ЦІЯ_2 в статті «ІНФОРМАЦІЯ_1», є недо-
стовірною та такою, що зачіпає честь, гід-
ність та ділову репутацію позивача. У статті 
відповідач не просто викладає своє особисте 
ставлення до певної події, а чітко вказує на 
вчинення ОСОБА_1 кримінального право-
порушення, передбаченого статтею 368 Кри-
мінального Кодексу.

Під час вирішення справи суд зазна-
чив, що коментарі, висловлені відповіда-
чем, та розміщена в інтернет-ресурсі спірна 
стаття стосувалася саме діяльності позивача, 
пов’язаної з його службою. Отже, оспорювана 
інформація входить до предмету суспільного 
інтересу, стилістика інформації та застосо-
вані мовні обороти не мають стверджуваль-
ного характеру з посиланням на конкретні 
факти стосовно особи позивача, що стало 
підставою для висновку про те, що баланс 
між приватним інтересом щодо захисту репу-
тації позивача та публічним інтересом щодо 
суспільно необхідної інформації порушено 
не було, а тому підстав для задоволення позо-
вних вимог немає.

Поширена відносно позивача вищеви-
кладена інформація є оціночним суджен-
ням та відповідає засадам демократич-
ного суспільства щодо свободи вираження 
поглядів [10].

Таким чином, касаційну скаргу було 
залишено без задоволення.

На противагу прав про свободи вира-
ження поглядів є право на особисте життя. 
Головним обмеженням у вільному вислов-
люванні є право на недоторканість приват-
ного життя. 

Відповідно до статті 12 Загальної декла-
рації прав людини 1948 року ніхто не може 
зазнавати безпідставного втручання в його 
особисте та сімейне життя, безпідставного 
посягання на недоторканність його життя, 
тайну його кореспонденції або на його честь 
і репутацію. Кожна людина має право на 
захист закону від такого втручання або таких 
посягань [3].

Зазначене питання, регламентоване 
у Декларації про свободу політичної дискусії 
в засобах масової інформації від 12 лютого 
2004 року, а також інші вищезазначені 
питання відображено у рекомендаціях Резо-
люції 1165 (1998) Парламентської Асамблеї 
Ради Європи про право на недоторканність 
приватного життя.

Зокрема, названа Резолюція зазначає, що 
публічними фігурами є особи, які займають 
державні посади і/чи використовують дер-
жавний ресурс, а також усі ті, хто відіграє 

певну роль у громадському житті або галузі 
політики, економіки, мистецтва, соціальної 
сфери, спорту чи будь-якій іншій сфері [11]. 

Окрім цього, у справі «Штоль проти 
Швейцарії» ЄСПЛ [6, с. 116] констатував: 
«Здійснення свободи вираження поглядів 
усіма особами (та журналістами включно) 
пов’язане з їхніми обов’язками та відпові-
дальністю, обсяг яких залежить від ситуації 
та технічних засобів, які вони використо-
вують». Наявність таких рішень додатково 
вказує на те, що нові технологічні та інфор-
маційні можливості потребують відпові-
дального користування, оскільки відкрива-
ють нові шляхи для зловживання правами 
людини (поширення висловлювань, що роз-
палюють ненависть та ворожнечу).

У разі поширення інформації, яка вислов-
лена в брутальній, принизливій чи непри-
стойній формі, що принижує гідність, честь 
чи ділову репутацію публічної особи, вини-
кають підстави для відшкодування мораль-
ної шкоди.

Висновки

Дії та вчинки публічних осіб підляга-
ють ретельному громадському контролю 
та можуть зазнавати гострої громадської 
критики, зокрема в засобах масової інфор-
мації та соціальних мережах. Таким чином, 
будь-яке вираження власних думок щодо 
якості виконуваних публічних функцій не 
є підставою для захисту права на повагу 
честі, гідності та ділової репутації.

Особливості цивільно-правового захисту 
права на повагу до честі та гідності, а також 
недоторканості ділової репутації публічних 
осіб визначаються також характером поши-
реної інформації, зокрема, чи становить така 
інформація суспільний інтерес.

Межі допустимої інформації щодо 
публічних осіб можуть бути ширшими порів-
няно з межами такої ж інформації щодо зви-
чайних громадян. Право на недоторканість 
ділової репутації та честь і гідність публічної 
особи підлягають захисту лише у випадках, 
коли політичний, державний або громад-
ський діяч доведе, що інформація про нього 
була поширена з умислом, а не з метою дове-
дення до громадськості особистих тверджень 
про наміри і позицію таких осіб.
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Olha Tur. Peculiarities of civil protection of honor, dignity and reputation of public persons
An article on the characteristics of the legal regulation of the protection of the right to move to the honor, 

dignity and inviolability of the reputation of public figures. The basic principles of ensuring the protection 
of personal non-property rights of public people are concentrated and considered. It is determined that 
protection from the transition to honesty, dignity and inviolability of reputation associated with the peculiarities 
of public control over the activities of public figures is provided. Thus, the information disseminated about 
public figures is socially important information, as well as restrictions on the dissemination of this information 
and criticism and evaluation of behavior more widely than among critics and evaluations of the behavior 
of a particular citizen. The dissemination of information about the public figure should be assessed in terms 
of socially responsible behavior of any person to society, and the analysis of such conclusions should join 
the society based on all information obtained from various sources.

Changing the prohibition on the dissemination of information disclosing personal non-proprietary rights 
as a result of the introduction of inaccessible information may not only apply these possibilities, but because 
the prohibition on the dissemination of information may apply in the case of dissemination of information, 
whether unavailable or absolutely true.

Judicial determination, opinions, beliefs, critical assessment of certain facts and shortcomings, which, 
as an expression of subjective opinions and views, cannot be checked for compliance with the levels (as 
opposed to fact-checking) and refuted, are not subject to judicial protection. This is in line with the precedent 
of the European Court of Human Rights, especially if such coverage concerns a public figure or an official 
of the level of public importance and its activities in society.

Key words: protection of personal non-property rights, public figures, the right to respect for dignity 
and honor, the right to the inviolability of reputation, refutation of unreliable information.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТА 
ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО СТЯГНЕННЯ 
АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ

Стаття присвячена дослідженню предмета доказування у справах про стягнення аліментів на 
утримання дитини у цивільному судочинстві. Здійснивши аналіз наукових підходів щодо формування 
предмету доказування у справах про стягнення аліментів на дитину, ми встановили, що у юридичній 
літературі здебільшого це питання розглядається у рамках позовного провадження, що визиває певні 
зауваження. Зокрема, справи про стягнення аліментів на утримання дитини у судовому порядку 
розглядаються у позовному або наказному провадженні, які різняться за своєю сутністю. Дослідже-
но основні ознаки позовного та наказного провадження, які суттєво впливають на формування пред-
мету доказування взагалі та у справах про стягнення аліментів зокрема. При цьому основним кри-
терієм, що слугує засобом для розмежування видів цивільного судочинства, виступає спір про право. 
Формування предмета доказування у справах про стягнення аліментів на утримання дитини буде 
залежите від виду провадження, в якому буде розглядатись ця справа, та від наявності спору або 
його відсутності. Так, наприклад, у разі відсутності спору відсутній принцип змагальності, відсутні 
сторони, у зв’язку з чим обов’язок по доказуванню покладається тільки на заявника. Предмет доказу-
вання в будь-якому із видів провадження формується судом, однак у справах позовного провадження 
на формування предмета доказування впливають учасники справи (позивач, відповідач, треті осо-
би), а у справах наказного провадження – докази пред’являються тільки заявником, тому і вплив на 
формування предмета доказування має тільки заявник. Встановлено, що під час розгляду справ про 
стягнення аліментів на дитину в предмет доказування входять такі обставини: наявність алімент-
них зобов’язань; знаходження неповнолітньої дитини на утриманні особи, яка пред’явила вимогу про 
стягнення аліментів а дитину; вік дитини; наявність обставин, що підтверджують можливість 
стягнення аліментів в судовому порядку. Однак у наказному провадженні судом необхідно додатково 
встановити ряд обставин, а саме: чи підпадає справа під перелік вимог, які визначені у ст. 161 ЦПК 
України; відсутність спору тощо. 

Ключові слова: предмет доказування, стягнення аліментів, позовне провадження, наказне 
провадження, цивільне судочинство.

Постановка проблеми. Щодо визначення 
предмету доказування взагалі та у справах 
про стягнення аліментів на дитину зокрема 
необхідно зазначити, що у науковій юри-
дичній літературі зазвичай розглядається 
це питання стосовно справ позовного про-
вадження, в якому повною мірою діє прин-
цип змагальності [1, с. 13]. Водночас поза 
увагою залишається визначення предмету 
доказування у наказному провадженні. 
Оскільки справи про стягнення аліментів 
на утримання дитини відповідно до норм 
цивільного процесуального законодавства 
України розглядаються у позовному або 
у наказному провадженні, необхідно зазна-
чити, що предмет доказування не можна 
розглядати абстрактно, застосовуючи його 

до всього цивільного процесу. Адже відпо-
відно до цивільного процесуального зако-
нодавства цивільне судочинство здійсню-
ється у порядку: наказного провадження; 
позовного провадження (загального або 
спрощеного); окремого провадження 
(ч. 2 ст. 19 ЦПК України) [2], які за своєю 
суттю мають певні відмінності, що впли-
ває і на формування предмету доказування. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Науковим дослідженням формування 
предмета доказування у справах про стяг-
нення аліментів на утримання дитини через 
призму формування предмету доказування 
у цивільному судочинстві займались такі 
науковці, як О.О. Грабовська, В.О. Єрмола-
єва, С.Я. Фурса та інші. 
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Метою та завданням дослідження є вирі-
шення теоретичних проблем та визна-
чення особливостей формування предмета 
доказування у справах про стягнення алі-
ментів на утримання дитини у цивільному 
судочинстві.

 Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Цивільне процесуальне законодав-
ство містить визначення предмета доказу-
вання, а саме зазначається, що «…предметом 
доказування є обставини, що підтверджують 
заявлені вимоги чи заперечення або мають 
інше значення для розгляду справи і підля-
гають встановленню під час ухвалення судо-
вого рішення» (ч. 2 ст.77 ЦПК України).

Аналогічне визначення міститься 
у п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 12.06.2009 р. № 2 «Про застосу-
вання норм цивільного процесуального зако-
нодавства при розгляді справ у суді першої 
інстанції». Зокрема, там зазначено, що під час 
судового розгляду предметом доказування 
є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги 
чи заперечення або мають інше юридичне 
значення для вирішення справи (причини 
пропуску позовної давності тощо) і підляга-
ють встановленню під час ухвалення рішення.

У науці цивільного процесуального права 
більшість науковців до предмету доказу-
вання відносять обставини як матеріально-
правового, так і процесуально-правового 
характеру [3, с. 171]. Такий погляд науковців 
є повністю виправданим. 

Як справедливо зазначає О.О. Грабов-
ська, «аналіз наукових досліджень, при-
свячених проблематиці доказування, вста-
новлення фактів та обставин у цивільному 
процесі, свідчить про те, що як сама категорія 
«предмет доказування», так і її складники 
розкриваються авторами винятково в кон-
тексті позовного провадження» [4, c. 15]. 
Також необхідно зазначити, що обставини, 
що підлягають доказуванню, конкретизу-
ються з урахуванням особливостей кожної 
цивільної справи, зміст предмета доказу-
вання залежить від особливостей окремих 
категорій справ та виду проваджень, у якому 
вони розглядаються. Так, у науці цивільного 
процесуального права характерними озна-
ками позовного провадження, які своєю чер-
гою будуть впливати на формування пред-
мету доказування, є такі: об’єктом судового 
захисту є порушене, невизнане або оспорю-
ване суб’єктивне право (матеріальне та осо-
бисте немайнове), яке поглинає інтерес; дія 
принципу змагальності; наявність двох 
сторін з протилежними юридичними інтер-
есами – позивача і відповідача; наявність 
спеціальних суб’єктів – третіх осіб; наявність 

позову як засобу порушення в суді справи на 
захист суб’єктивного права, в якому матері-
ально-правова вимога позивача до відпові-
дача тісно пов’язана з процесуально-право-
вою вимогою позивача до суду про захист 
порушеного, невизнаного або оспорюваного 
права; предметом провадження є наявність 
спору про право; способом захисту права 
є вирішення спору по суті; цивільна проце-
суальна судова позовна форма; можливість 
застосування примусових заходів виконання 
судового рішення [5, с. 456–458] тощо.

При цьому основним критерієм, що 
слугує засобом для розмежування видів 
цивільного судочинства, виступає спір про 
право. Однак є певні доктринальні диску-
сії щодо наявності або відсутності спору 
у справах наказного провадження. Так, 
більшість авторів стверджують, що наказне 
провадження ґрунтується на безспірних 
фактах [6, c. 219]. Не вдаючись до дискусії, 
вважаємо за необхідне підтримати цю пози-
цію авторів та зазначити, що про безспірність 
цього виду провадження зазначено у цивіль-
ному процесуальному законодавстві, а саме 
у ч. 3 ст. 19 ЦПК України вказується, що 
«наказне провадження призначене для роз-
гляду справ за заявами про стягнення грошо-
вих сум незначного розміру, щодо яких від-
сутній спір або про його наявність заявнику 
невідомо». Якщо відсутній спір про право, то 
неможливо визнати позов повністю або част-
ково, змінити предмет та підставу позову, 
пред’явити зустрічний позов, укласти 
мирову угоду тощо, що своєю чергою впли-
ває і на формування предмета доказування.

Специфікою наказного провадження є те, 
що заяву про видачу судового наказу суд роз-
глядає в скорочені строки, без судового засі-
дання і повідомлення заявника і боржника 
(ст. 167 ЦПК України). Стаття 161 ЦПК 
України надає перелік вимог, за якими 
може бути виданий судовий наказ, який 
має вичерпний характер. Відповідно до 
юридичної природи цивільних справ, що 
розглядаються в наказному провадженні, 
основним засобом доказування є письмові 
докази (документи), що подаються разом 
з заявою про видачу судового наказу заявни-
ком. Цивільне процесуальне законодавство 
передбачає правила щодо обов’язку дока-
зування, а саме відповідно до ч. 1 ст.81ЦПК 
України кожна сторона повинна довести ті 
обставини, на які вона посилається як на під-
ставу своїх вимог або заперечень. З огляду 
на процесуальні особливості розгляду справ 
у наказному провадженні необхідно зазна-
чити, що вищенаведене правило не застосо-
вується повною мірою у наказному порядку. 
Адже заявник у заяві про видачу судового 



73

9/2020
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

наказу зазначає вимоги і обставини, на яких 
вони ґрунтуються, перелік доказів, якими 
заявник обґрунтовує обставини, на яких 
ґрунтуються його вимоги, та додає до заяви 
всі необхідні документи (ст.163 ЦПК Укра-
їни). Своєю чергуою після видачі судового 
наказу суд боржнику надсилає копію судо-
вого наказу. Одночасно з копією судового 
наказу боржникові надсилається копія заяви 
стягувача про видачу судового наказу разом 
з доданими до неї документами (ст. 169 ЦПК 
України). З аналізу вищенаведених норм 
вбачається, що обов’язок по доказуванню 
покладається тільки на заявника. 

У зв’язку з цим можна говорити про спро-
щений характер цього провадження, отже 
й процедура доказування також спрощена. 
Необхідно також зазначити, що предмет 
доказування в будь-якому із видів прова-
дження формується судом, однак у справах 
позовного провадження на формування 
предмета доказування впливають учасники 
справи (позивач, відповідач, треті особи), 
а у справах наказного провадження докази 
пред’являються тільки заявником, тому 
і вплив на формування предмета доказу-
вання має тільки заявник. О.О. Грабовська 
зазначає, що основу предмета доказування 
у справах наказного провадження склада-
ють факти та обставини, які обґрунтовують 
вимоги заявника і разом із достовірними 
доказами свідчать про можливість видачі 
судом судового наказу [4, с. 19].

Під час розгляду справ про стягнення 
аліментів на дитину предмет доказування 
у справах позовного та наказного прова-
джень загалом буде збігатися. Так, у спра-
вах позовного та наказного провадження до 
предмету доказування необхідно віднести 
такі обставини: 

 – наявність аліментних зобов’язань; 
 – знаходження неповнолітньої дитини 

на утриманні особи, яка пред’явила вимогу 
про стягнення аліментів а дитину;

 – вік дитини;
 – наявність обставин, що підтверджують 

можливість стягнення аліментів в судовому 
порядку, а саме: відсутність домовленості 
між батьками щодо слати аліментів, відсут-
ність угоди про сплату аліментів в адміні-
стративному порядку тощо.

Однак, крім вищенаведених обставин, 
у наказному провадженні, на відміну від 
позовного, суд додатково встановлює ряд 
обставин, а саме:

 – чи підпадає справа під перелік вимог, 
які визначені у ст. 161 ЦПК України. У на-
казному провадженні розглядаються справи 
про стягнення аліментів на дитину, якщо 
заявлено вимогу про стягнення аліментів у 

розмірі: на одну дитину – однієї чверті, на 
двох дітей – однієї третини, на трьох і більше 
дітей – половини заробітку (доходу) платни-
ка аліментів, але не більше десяти прожитко-
вих мінімумів на дитину відповідного віку на 
кожну дитину, або заявлено вимогу про стяг-
нення аліментів на дитину у твердій грошо-
вій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку;

 – встановлює відсутність спору. Напри-
клад, законодавством передбачено видачу 
судового наказу про стягнення аліментів на 
дитину, якщо вимога не пов’язана із встанов-
ленням чи оспорюванням батьківства (мате-
ринства) та з необхідністю залучення інших 
заінтересованих осіб (п.4,5 ч.1 ст.161 ЦПК 
України). Якщо боржник вже сплачує алі-
менти на утримання інших осіб, то відповід-
но до абз. 2 п. 23 Постанови Пленуму Вер-
ховного суду України «Про застосування 
судами окремих норм Сімейного кодексу 
України при розгляді справ щодо батьків-
ства, материнства та стягнення аліментів» 
суд має вчинити передбачені ЦПК України 
дії щодо залучення одержувача аліментів 
до участі у справі. Останній залучається 
до участі у справі як третя особа, яка не за-
являє самостійних вимог щодо предмету 
спору, оскільки рішення суду може впли-
нути на права та обов’язки особи, яка вже 
отримує аліменти від платника аліментів». 
Отже, якщо є спір щодо встановлення чи 
оспорювання батьківства (материнства) 
або необхідно залучити третіх осіб у спра-
вах про стягнення аліментів на дитину, то 
суд, відповідно до ст. 165 ЦПК, відмовляє 
у видачі судового наказу. Проаналізував-
ши вищенаведене, необхідно зауважити, що 
не завжди суд може встановити ці обста-
вини щодо необхідності залучення інших 
заінтересованих осіб та ухвалює судовий 
наказ, оскільки суд здійснює досліджен-
ня доказів, поданих тільки заявником.  
У разі видачі судового наказу щодо справ 
про стягнення аліментів на дитину, відпо-
відно до п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України, 
судовий наказ може бути переглянуто за но-
вовиявленими обставинами. Адже відповід-
но до ч. 3 ст. 167 ЦПК України судовий на-
каз оскарженню в апеляційному порядку не 
підлягає та згідно з ч. 1 ст. 170 ЦПК України 
боржник обмежений правом подання заяви 
про скасування судового наказу у разі вида-
чі цього наказу на вимогу стягнення алімен-
тів на дитину.

Висновки

Проаналізувавши вищенаведене, необ-
хідно зазначити, що у зв’язку з тим, що 
справи про стягнення аліментів на дитину 
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розглядаються в судовому порядку в позо-
вному або в наказному провадженні, форму-
вання предмету доказування і обсяг обста-
вин, які входять до предмету доказування, 
буде різнитися залежно від юридичної при-
роди видів проваджень, у якому буде роз-
глядатися справа про стягнення аліментів на 
утримання дитини. 
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Dmitry Shkorupeev. Features of the formation of the fact in proof in the cases of recovery 
of alimony payments for child support

The article is devoted to the study of the subject of evidence in cases of recovery of child support in civil 
proceedings. After analysing the scientific approaches to the formation of the subject of evidence in cases 
of child support, it was found that in the legal literature, this issue is mostly considered in litigation, which 
raises some comments. In particular, cases of recovery of child support in court are considered in lawsuits or 
injunctions, which differ in nature. The main features of claim and injunction proceedings, which significantly 
affect the formation of the subject of evidence in general and in cases of recovery of alimony, in particular, 
are studied. In this case, the main criterion that serves as a means to distinguish between types of civil 
proceedings is a dispute over the law. The formation of the subject of evidence in cases of recovery of child 
support will depend on the type of proceedings in which the case will be considered and on the presence 
of the dispute or its absence. For example, in the absence of a dispute, there is no adversarial principle, there 
are no parties, and therefore the burden of proof lies solely with the applicant. Thus, the subject of evidence 
in any of the proceedings is formed by the court, but in lawsuits the formation of the subject of evidence 
is influenced by the parties (plaintiff, defendant, third parties), and in cases of injunctive proceedings – 
evidence is presented only by the applicant, so and only the applicant has an influence on the formation 
of the subject of proof. It is established that when considering cases of recovery of child support, the subject 
of proof includes the following circumstances: the presence of alimony obligations; finding a minor child 
in the custody of a person who has demanded the recovery of child support; age of the child; the presence 
of circumstances confirming the possibility of recovery of alimony in court. However, in the injunction 
proceedings the court must additionally establish a number of circumstances, namely: whether the case falls 
under the list of requirements defined in Art. 161 GIC of Ukraine; no dispute, etc.

Key words: subject of proof, recovery of alimony, claim proceedings, injunction proceedings, civil 
proceedings.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ  
КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Корпоративна відповідальність є важливим інструментом захисту прав та законних інтер-
есів учасників корпоративних відносин, кредиторів та інших стейкхолдерів. У вітчизняній юридич-
ній літературі відсутні фундаментальні дослідження корпоративної відповідальності. Норми, що 
визначають корпоративну відповідальність, не систематизовані і містяться в різногалузевих зако-
нодавчих правових нормах, локальних правових актах та корпоративних договорах. 

Розвиток інституту корпоративної відповідальності зумовлений розвитком корпоративних 
організаційно-правових форм, удосконаленням корпоративного законодавства та законодавства про 
неплатоспроможність, впровадженням інституту похідного позову, становленням судової практи-
ки притягнення до відповідальності акціонерів та посадових осіб за різного роду зловживання в про-
цесі реалізації корпоративних прав та управління акціонерними товариствами, впровадженням док-
трини «проникнення за корпоративну вуаль». 

Відповідальність у корпоративному праві є різновидом юридичної відповідальності, що має власні 
інституційні ознаки й особливості. До ознак корпоративної відповідальності віднесено: а) юридичну 
(закон, статут, локальний правовий акт, корпоративний договір) та фактичну (корпоративне пра-
вопорушення – порушення корпоративних прав інших учасників або фідуціарних обов’язків посадових 
осіб) підстави виникнення; б) зміст – позбавлення (обмеження) певного корпоративного права або 
покладення на правопорушника додаткового обов’язку, в) суб’єктний склад – учасники корпоратив-
них відносин, г) застосування у встановленому процесуальному (процедурному) порядку, ґ) забез-
печення виконання обов’язків учасників корпоративних правовідносин; д) принцип обмеженої відпо-
відальності акціонерів, які несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства лише у випадках, 
прямо передбачених законом або корпоративним договором; е) принцип окремої майнової відпові-
дальності корпорації, її учасників, посадових осіб та пов’язаних осіб (кінцевих бенефіціарів, тіньових 
директорів); є) мета – покарання порушника та забезпечення захисту прав учасників корпоратив-
них відносин, кредиторів та інших стейкхолдерів. 

Системний взаємозв’язок норм, що передбачають корпоративну відповідальність, дозволяє 
визнати її інститутом корпоративного права. 

Ключові слова: корпоративна відповідальність, корпоративні відносини, корпоративні спори.

Постановка проблеми. Корпоративна 
відповідальність є одним з найважливіших 
факторів, що забезпечують стабільність роз-
витку корпоративних правовідносин. Це 
зумовлює науковий інтерес до корпоратив-
ної відповідальності протягом всієї історії 
розвитку корпоративного права, зумовлений 
розвитком організаційно-правових форм 
здійснення господарської діяльності, засно-
ваних на корпоративних відносинах. 

Ще в XIX столітті вченими одним 
з інститутів акціонерного права виділявся 
інститут відповідальності [1, c. 536]. Кор-
поративна відповідальність є інструментом 
захисту майнових інтересів акціонерів, това-
риства, кредиторів, інших стейкхолдерів від 
порушень, що є наслідком як зловживань, 

так і відсутності чітко визначеної компетен-
ції кожного органу компанії, а також ком-
пенсувати ризики, що виникають у зв’язку 
з використанням правової форми господар-
ського товариства.

Попри прийняття Законів України від 
17 вересня 2008 року № 514-VI «Про акціо-
нерні товариства» [2], від 6 лютого 2018 року 
№ 2275-VIII «Про товариства з обмеже-
ною та додатковою відповідальністю»[3] 
та постійну роботу з удосконалення корпо-
ративного законодавства, інститут корпора-
тивної відповідальності не отримав на цьому 
етапі належного правового регулювання. 
Зазвичай проблема відповідальності має 
другорядний характер порівняно з іншими 
питаннями, пов’язаними з правовим регулю-
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ванням діяльності акціонерних товариств, 
зокрема, порядком створення і припинення, 
корпоративними правами та корпоративним 
управлінням. Як наслідок, учасники корпо-
ративних відносин досить рідко несуть юри-
дичну відповідальність.

Класичний підхід до обмеженості відпо-
відальності учасників (акціонерів) за бор-
гами акціонерного товариства розміром їх 
частки в статутному капіталі змінився вна-
слідок прийняття таких нормативно-право-
вих актів: Закони України від 7.04.2015 року 
№ 289-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту 
прав інвесторів» [4], «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
визначення кінцевих вигодоодержувачів 
юридичних осіб та публічних діячів» [5] 
від 14.10.2014 р № 1701-VII, «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення системи гарантування 
вкладів фізичних осіб та виведення неплато-
спроможних банків з ринку» від 16.07.2015 р. 
№ 629-VIII [6]; Кодекс України з процедур 
банкрутства [7]. 

Значний вплив на розвиток корпора-
тивних відносин має судова практика Вер-
ховного Суду. Впровадження інституту 
похідного позову, збільшення кількості спо-
рів щодо притягнення до відповідальності 
членів органів управління господарських 
товариств свідчить про потребу в розвитку 
та застосуванні інституту корпоративної 
відповідальності. Все це вимагає прове-
дення дослідження інституту корпоратив-
ної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останніми роками дослідження питань 
відповідальності осіб, що здійснюють управ-
ління акціонерним товариством, набуло 
особливої актуальності. Проблематику від-
повідальності учасників корпоративних від-
носин досліджували в своїх працях Б. Блек, 
А.В. Габов, О.М. Вінник, І.І. Гришина, 
В.В. Долинська, О.Р. Кібенко, В.М. Кравчук, 
Д.В. Ломакін, І.В. Лукач, Ю.М. Жорнокуй, 
Р.А. Майданик, В.М. Махінчук, О.Є. Молот-
ніков, Ю.Ю. Симонян, І. В. Спасибо-Фатєєва, 
С.О. Чеховська, Б.В. Шуба та інші. Окремі 
аспекти корпоративної відповідальності як 
способу покладення відповідальності на осіб, 
які контролюють процес корпоративного 
управління в АТ, активно досліджується 
останніми роками в межах доктрини «про-
никнення за корпоративну вуаль», зокрема 
такими вченими, як Ю.М. Жорнокуй, 
В.М. Махінчук, І.В. Спасибо-Фатєєва та інші. 
Цивільно-правова відповідальність по від-
шкодуванню збитків, заподіяних недобро-
совісними засновниками, на думку І.В. Спа-

сибо-Фатєєвої, є найбільш адекватною і саме 
до неї слід надати можливість суддям при-
тягати порушників за допомогою доктрини 
«зняття корпоративної вуалі» [8, с. 17–18]. 

Метою статті є дослідження корпоратив-
ної відповідальності як виду юридичної 
відповідальності, визначення її ознак 
та принципів.

Виклад основного матеріалу. В юридич-
ній літературі переважає плюралізм погля-
дів на питання визнання відповідальності 
в корпоративному праві самостійним видом 
юридичної відповідальності [9, с. 21]. Корпо-
ративна відповідальність характеризується 
тими ж загальними ознаками, що і юридична 
відповідальність загалом. Водночас підста-
вою виділення корпоративної відповідаль-
ності як окремого виду є сукупність прита-
манних їй інституційних ознак, що зумовлені 
правовою природою корпоративних відно-
син, до яких слід віднести:

1) є самостійним видом юридичної від-
повідальності. На думку О.В. Гутнікова, кор-
поративна відповідальність за критеріями 
презумпції невинуватості порушника, харак-
теру порушення і наявності (відсутності) 
правового зв’язку між порушником і потер-
пілим займає особливе місце і може бути 
виділена в самостійний вид цивільно-пра-
вової відповідальності [10, с. 10]. Водночас 
виокремлення корпоративної відповідаль-
ності як самостійного виду відповідальності 
зумовлює практичну проблему визначення 
співвідношення норм про відповідальність, 
передбачених корпоративним законодав-
ством, та загальних норм про цивільно-пра-
вову договірну та деліктну відповідальність. 

На нашу думку, потрібно визнати існу-
вання окремого виду відповідальності – кор-
поративної відповідальності та спеціальний 
характер норм корпоративного законодав-
ства, що має наслідком неможливість засто-
сування до цих правовідносин загальних 
норм про деліктну та договірну відповідаль-
ність. Одночасне застосування як норм кор-
поративної відповідальності, так і загальних 
норм про договірну та деліктну відповідаль-
ність суперечить принципам корпоративної 
відповідальності. 

Яскравим прикладом такого змішування 
є задоволення позову про стягнення збитків 
за нормами деліктного права, які передбача-
ють відшкодування будь-якої шкоди, у справі, 
коли стягнути збитки за нормами корпора-
тивного права неможливо, наприклад, коли 
контролюючий акціонер або посадова особа 
діяли розумно та добросовісно, в межах зви-
чайного підприємницького ризику з дотри-
манням правила «ділового рішення». 
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Актуальним є співвідношення норм про 
відповідальність посадових осіб у разі бан-
крутства і норм деліктної відповідальності за 
шкоду, заподіяну посадовими особами май-
новим правам кредиторів. Сама можливість 
притягнення контролюючих осіб до відпові-
дальності після завершення процедури бан-
крутства за цивільно-правовими нормами 
про делікт обґрунтовано викликає сумніви 
у О.В. Гутнікова, оскільки в цьому разі стяг-
нення здійснюється в обхід конкурсної маси 
і стягувач отримує невиправдані переваги 
перед іншими кредиторами, які втратили 
можливість отримати задоволення своїх 
вимог в процедурі банкрутства [10, с. 15]. Сам 
факт включення відповідних норм у законо-
давство про неспроможність дає підстави 
трактувати таку відповідальність як осо-
бливу відповідальність осіб, що здійснюють 
управління товариством у разі банкрутства, 
що відрізняється від відповідальності, перед-
баченої корпоративним законодавством. 

У зв’язку з цим і законодавство, і судова 
практика пішли шляхом розширення під-
став притягнення до відповідальності контр-
олюючих осіб у разі банкрутства порівняно 
з підставами, передбаченими корпоративним 
законодавством. У разі банкрутства контро-
люючі особи можуть бути притягнуті до від-
повідальності вже за сам факт контролю на 
підставі презумпції вини, що, по суті, веде до 
розмивання меж юридичної особи та пору-
шення принципу відокремлення відпові-
дальності товариства та акціонерів.

На думку О.В. Гутнікова, відповідаль-
ність контролюючих осіб у разі банкрут-
ства – це різновид корпоративної відпові-
дальності на стадії припинення юридичної 
особи в умовах недостатності її майна. Вона 
виникає у відносних корпоративних відно-
синах, пов’язаних з управлінням юридичною 
особою на стадії її припинення, і повинна 
підкорятися загальним правилам корпора-
тивної відповідальності, передбаченим кор-
поративним законодавством [10, с. 16–17]. 
Порушення, за які посадові особи несуть від-
повідальність у разі банкрутства, пов’язані 
з порушеннями під час здійснення управлін-
ських повноважень.

Притягнення контролюючих борж-
ника осіб до субсидіарної відповідальності 
є виключним механізмом відновлення пору-
шених прав кредиторів. У разі його засто-
сування судам необхідно враховувати як 
сутність конструкції юридичної особи, яка 
передбачає майнову відокремленість цього 
суб’єкта, його самостійну відповідальність, 
наявність в учасників корпорації, засновни-
ків унітарних організацій, інших осіб, що 
входять до складу органів юридичної особи, 

свободи розсуду під час прийняття (узго-
дження) ділових рішень, так і заборону на 
заподіяння ними шкоди учасникам обороту 
за допомогою недобросовісного викорис-
тання інституту юридичної особи;

2) юридичною підставою корпоративної 
відповідальності є закон, статут, локальний 
правовий акт, корпоративний договір. 

Нормативною підставою виокремлення 
корпоративної відповідальності є виокрем-
лення корпоративних відносин як особли-
вого виду господарсько-правових відносин. 

Корпоративна відповідальність вста-
новлюється нормами різних галузей права. 
Складність і багатогранність корпоратив-
них правовідносин призвели не тільки до 
теоретичних спорів про їх природу, а й до 
врегулювання діяльності їх учасників нор-
мами різних галузей права. Наприклад, від-
носини акціонерного товариства і особи, яка 
здійснює функції одноосібного виконавчого 
органу, членів колегіального виконавчого 
органу, є предметом регулювання не тільки 
ЦК України [11] та Закону «Про акціонерні 
товариства», а й Кодексу законів про працю 
[12], Кримінального кодексу України [13].

За одне і те саме правопорушення, що 
тягне за собою корпоративну відповідаль-
ність, особа може бути притягнута до відпо-
відальності, передбаченої іншими галузями 
права (за окремими винятками, що випли-
вають із специфіки правового статусу учас-
ників корпоративних правовідносин). Це 
зумовлено в тому числі тією обставиною, що 
відповідальність відповідно до норм публіч-
ного права не виключає застосування за одне 
і те саме порушення цивільно-правової (май-
нової) відповідальності, оскільки остання 
виконує правовідновлюючу функцію, 
а перша має характер покарання [14, с. 171].

У зв’язку з особливостями правового 
статусу окремих учасників корпоративних 
відносин до них не можуть бути застосовані 
санкції всіх галузей права. Найбільш яскра-
вим прикладом є кримінально-правова від-
повідальність. У Франції ордонанс 1670 р. 
вже передбачав відповідальність за злочини, 
які здійснювалися товариствами та корпора-
ціями. Чинний Кримінальний кодекс Фран-
ції (1992) визначає, що кримінальну відпо-
відальність несуть всі юридичні особи, крім 
держави. Федеральне кримінальне зако-
нодавство і законодавство окремих штатів 
США також визнають інститут відповідаль-
ності корпорацій і визначають, що корпора-
ції за певних обставин можуть нести кримі-
нальну відповідальність поряд з фізичними 
особами чи самостійно [15, с. 26–27]. Повно-
цінне визнання інститут кримінальної від-
повідальності юридичних осіб у європей-
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ських країнах (Австрії, Угорщині, Бельгії, 
Данії, Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Швей-
царії, Фінляндії) отримав лише в 90-х роках 
ХХ ст. Результатом прийняття спеціальних 
законів про кримінальну корпоративну від-
повідальність за злочини, вчинені від імені 
компанії або тісно пов’язані з її діяльністю, 
стало підвищення рівня свідомості компа-
ній у веденні бізнесу. 

Відповідно до Закону Бельгії від 
4.05.1999 року (Law on the criminal liabi-
lity of legal entities) юридична особа не 
може нести відповідальність за злочин, що 
може бути скоєний лише фізичною особою, 
та звільняється від відповідальності, якщо 
злочин вчинено працівником, який діяв поза 
межами посадової інструкції. Покаранням 
за вчинений злочин для юридичної особи є: 
штрафи; конфіскація дво- або трикратного 
розміру прибутку, отриманого у результаті 
маніпулювання на ринку, інсайдерської тор-
гівлі; конфіскація активів; заборона займа-
тись певними видами діяльності; примусова 
реорганізація або ліквідація. 

В Україні до 2014 року до криміналь-
ної відповідальності могла бути притягнена 
лише фізична особа. Зміни до Криміналь-
ного та Кримінально-процесуальних кодек-
сів України внесені Законом України від 
23 травня 2013 року № 314-VII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового 
режиму для України стосовно відповідаль-
ності юридичних осіб» [16]. 

Вчені наголошують на неузгодженості 
можливості притягнення юридичної особи 
до кримінальної відповідальності із прин-
ципом особистої відповідальності, а також 
суб’єктивної осудності. Адже юридична 
особа сама не вчиняє протиправних дій; 
дії вчиняються фізичними особами, і лише 
фізичні особи можуть усвідомлювати сус-
пільну небезпечність дій (бездіяльності). 
Тому законодавець не включив юридичних 
осіб до суб’єктів злочину, якими залиша-
ються виключно фізичні особи. До норм 
загальної частини Кримінального кодексу 
України додано розділ XIV-1 «Заходи кри-
мінально-правового характеру щодо юри-
дичних осіб». 

У випадках вчинення уповноваженою 
особою юридичної особи або за дорученням 
чи наказом, за змовою та в співучасті, або 
іншим шляхом від імені та в інтересах юри-
дичної особи будь-якого із злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 963 КК України, до юридич-
них осіб можуть бути застосовані такі заходи 
кримінально-правового характеру, як штраф, 
конфіскація майна та ліквідація.

Фактичною підставою корпоратив-
ної відповідальності є вчинення корпора-
тивного правопорушення. Корпоративна 
відповідальність настає за порушення 
корпоративних прав інших учасників 
корпоративних відносин та фідуціарних 
обов’язків посадових осіб, встановлених 
нормами корпоративного права, особою, яка 
перебуває з корпорацією у відносних корпо-
ративних відносинах. При цьому шкода, що 
виникає в результаті порушення корпора-
тивних обов’язків, пов’язаних з управлінням 
юридичною особою, може бути заподіяна як 
іншим учасникам корпоративних відносин, 
які також перебувають з порушником у від-
носних корпоративних відносинах, так і тре-
тім особам, які в таких відносинах із заподі-
ювачем шкоди не перебувають;

3) зміст. Корпоративна відповідальність 
полягає в позбавленні (обмеженні) певного 
корпоративного права або покладенні на 
правопорушника додаткового обов’язку. 
Корпоративна відповідальність має осо-
бливі форми (санкції): обмеження корпора-
тивних прав (права голосу, права на отри-
мання дивідендів), виключення учасника зі 
складу корпорації (примусове припинення 
права участі в корпорації), визнання недій-
сним засновницького договору або статуту, 
примусовий поділ або ліквідація товари-
ства, спрямовані як на майнову базу, так і на 
особу порушника. Така ознака відповідає 
загальному підходу до розуміння відпові-
дальності як санкції за правопорушення, 
що викликає для порушника будь-які 
негативні наслідки у вигляді позбавлення 
суб’єктивних цивільних прав або покла-
дання нових або додаткових цивільно-пра-
вових обов’язків [17, с. 97] та зумовлює 
право потерпілої особи на поновлення 
порушеного права і компенсацію завданої 
шкоди, забезпечених можливістю застосу-
вання державного примусу [18, с. 269].

4) суб’єктами корпоративної відповідаль-
ності є учасники корпоративних відносин. 
В.М. Кравчук визначає корпоративні відно-
сини як відносини між учасником і товари-
ством щодо участі у товаристві [19, с. 10]. 

О.В. Кологойда до суб’єктів корпора-
тивної відповідальності, крім самого това-
риства, його учасників (акціонерів) та поса-
дових осіб органів управління, відносить: 
а) засновників товариства; б) інших осіб, 
які мають право давати обов’язкові для 
товариства (боржника) вказівки чи мають 
можливість іншим чином визначати його 
дії (наприклад, голова та члени комісії 
з припинення АТ, арбітражний керуючий 
(розпорядник майна, керуючий санацією, 
ліквідатор), особи, що входять до нелегі-
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тимних органів управління, «колишні» 
члени органів управління, «тіньові» дирек-
тори); в) осіб, які несуть субсидіарну відпо-
відальність за зобов’язаннями боржника за 
законом; г) кінцевих бенефіціарних власни-
ків (контролерів) господарського товари-
ства; ґ) пов’язаних з банком осіб [20, с. 10];

5)  корпоративна відповідальність може 
бути застосована лише у встановленому 
в нормах корпоративних або загальних пра-
вових актів процесуальному (процедурному) 
порядку. Притягнення до корпоративної від-
повідальності пов’язане із застосуванням 
корпоративного примусу [21, с. 317];

6) забезпечує виконання обов’язків 
учасників корпоративних правовідносин, 
стимулюючи діяти добросовісно, розумно 
та в інтересах товариства;

7) має обмежений характер. Діяльність 
акціонерних товариств базується на прин-
ципі особливого режиму відповідальності 
їх учасників – принципі обмеженої відпові-
дальності акціонерів (ч. 2 ст. 3 Закону «Про 
акціонерні товариства»). 

Принцип обмеженої відповідальності 
учасників акціонерних товариств історично 
став визначальною передумовою виокрем-
лення організаційно-правової форми акці-
онерного товариства. Саме тому, що засно-
вники та акціонери не відповідали за боргами 
акціонерного товариства, і розпочався 
бурхливий ріст світової економіки, відбу-
лось становлення індустріальної економіки 
[22, с. 451]. Об’єднання капіталів дозволило 
акумулювати величезні кошти, які можна 
порівняти за розміром з бюджетами середніх 
європейських держав. Акціонерні компанії 
були в змозі реалізувати практично будь-які 
проєкти: будівництво залізниць або осво-
єння нових територій на іншому кінці земної 
кулі. Однак поряд з неймовірним позитив-
ним ефектом акціонерні товариства започат-
кували практику небачених за своїми масш-
табами зловживань і розорення величезної 
кількості людей (акціонерів) [9, с. 20]. Спо-
чатку основним способом введення в оману 
недосвідчених акціонерів було створення 
«дутих» компаній, які найчастіше ставили 
за мету свідомо недосяжні цілі (наприклад, 
у Голландії в розпал акціонерної гарячки 
XVII ст. у проспектах акціонерних компаній 
зустрічались згадки про perpetuum mobile, 
добування дубового масла тощо [1, с. 86]). 
Велика кількість зловживань була пов’язана 
з діяльністю засновників, що були посадо-
вими особами цих компаній.

Після численних банкрутств, що супро-
воджувалися скандалами і хвилюваннями 
серед рядових акціонерів, які в одну мить 
втрачали величезну купу грошей, європей-

ські держави посилили процедуру контр-
олю за створенням компаній і перейнялися 
проблемою відповідальності засновників 
акціонерних компаній (Bubble act (1720 г.) 
в Англії, закон 26 Жерміналь II року респу-
бліки у Франції (1794 г.) тощо), що зменшило 
кількість і масштаби порушень та зняло соці-
альну напругу серед акціонерів. 

У ХХ ст. простежується тенденція відсто-
ронення акціонерів від управління поточною 
діяльністю компанії. Все частіше акціонер-
ними товариствами стали управляти профе-
сійні менеджери, які не володіли акціями очо-
люваних ними компаній. Це призводило до 
внутрішніх конфліктів між учасниками кор-
поративних відносин, а також до зловживань 
з боку найманих менеджерів компанії. Зазна-
чені обставини підштовхнули до подальшого 
розвитку інституту відповідальності. Однак, 
на відміну від попередніх етапів, акцент був 
зроблений на відповідальності осіб, що вхо-
дять до складу органів управління компанії, 
а отже, мають можливість розпоряджатися 
майном компанії. Детальна регламентація 
діяльності менеджерів знайшла втілення 
у правовій системі США, звідки була запо-
зичена й іншими країнами світу [23], однак 
гучні акціонерні скандали (наприклад, 
Enron) засвідчили, що вказана система регу-
лювання також не є досконалою.

За загальним правилом, відповідаль-
ність перед кредиторами несе лише саме 
товариство як юридична особа. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 96 ЦК України [11] юри-
дична особа самостійно відповідає за сво-
їми зобов’язаннями. Саме деліктоздатність 
дозволяє корпораціям бути повноправними 
суб’єктами права і дає можливість вступати 
з іншими суб’єктами у правовідносини.

Учасник (засновник) юридичної особи 
не відповідає за зобов’язаннями юридичної 
особи, а юридична особа не відповідає за 
зобов’язаннями її учасника (засновника), 
крім випадків, встановлених установчими 
документами та законом (ч. 3 ст. 96 ЦК 
України). На цьому принципі, як зазначає 
Ю.М. Жорнокуй, ґрунтується й обмеження 
відповідальності акціонерів товариства за 
його боргами їх вкладами до його майна, що 
складає сутність самої конструкції юридич-
ної особи як корпоративного «щита», який 
захищає особисте майно її учасників від 
вимог третіх осіб (кредиторів товариства) 
[24, с. 338]. Акціонер приймає на себе підпри-
ємницький ризик, межі якого обмежуються 
сумами, внесеними в оплату за акції. Акці-
онери не відповідають за зобов’язаннями 
товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних 
з діяльністю товариства, в межах належних 
їм акцій. Акціонери можуть нести відпо-
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відальність за зобов’язаннями товариства 
лише у випадках, прямо передбачених зако-
ном або корпоративним договором;

8) заснована на принципі окремої майно-
вої відповідальності корпорації, її учасників 
(засновників, акціонерів, членів), посадо-
вих осіб та членів органів управління, інших 
осіб (пов’язаних осіб, кінцевих бенефіціар-
них власників). Є.А. Суханов зазначає, що 
зазначений принцип зумовлений принци-
пом відокремлення особи та майна компанії 
від особи та майна її учасників та вигодона-
бувачів [25, с. 15].

Важливим напрямом розвитку корпора-
тивного законодавства має стати розробка 
механізму, який перешкоджає викорис-
танню організаційно-правової форми госпо-
дарського товариства як фасаду (щита), що 
приховує недобросовісні дії і протиправні 
інтереси учасників товариства та осіб, що 
здійснюють функції органів управління 
і здатні визначати діяльність товариства. 
В результаті порушуються права та охороню-
вані законом інтереси як самого товариства, 
так і його кредиторів. Передумови виник-
нення такої ситуації полягають у конструк-
ції господарського товариства, яке заміщає 
в цивільному обороті своїх учасників. Учас-
ники, об’єднавшись у корпоративну органі-
зацію, вже не реалізують свої приватні інтер-
еси, а отримують задоволення своїх потреб 
через здійснення загального корпоратив-
ного інтересу в процесі діяльності товари-
ства [26, с. 42]. Всі вони мають потенційну 
можливість використовувати свої повнова-
ження всупереч інтересам товариства.

Необхідно розмежувати відповідальність 
учасників корпоративних відносин і відпо-
відальність товариства як юридичної особи 
поза зв’язком з цим видом правовідносин. 
Другий вид відповідальності не є корпора-
тивною;

9) мета, яка полягає не тільки в покаранні 
винного, але і в забезпеченні захисту прав 
учасників корпоративних відносин, кредито-
рів та інших стейкхолдерів. 

Висновки

Таким чином, корпоративна відповідаль-
ність є самостійним видом юридичної відпо-
відальності, що має свої інституційні ознаки 
та особливості. Хоча норми про корпора-
тивну відповідальність мають несистемний 
характер і складаються з сукупності норм, 
закріплених в різних нормативно-правових 
актах, вони мають єдиний предмет право-
вого регулювання – корпоративні відносини, 
що дозволяє визнати корпоративну відпові-
дальність інститутом корпоративного права, 
а не простою сукупністю правових норм.
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Anastasia Prokopyuk. Corporate responsibility’s concept and features
Corporate responsibility is an important tool of the corporate parties, creditors and other stakeholders’ 

rights and legitimate interests protection. There are no fundamental studies of corporate responsibility in 
the domestic legal literature. Corporate responsibility norms are not systematized and are contained in various 
legal norms, local legal acts and corporate agreements.

The corporate responsibility institute development is due to the corporate legal forms development, 
improvement of corporate and insolvency law, the introduction of the derivative lawsuits institute, shareholders 
and boards prosecuting judicial practice for various abuses of corporate rights and corporate governance, 
the doctrine of “piercing the corporate veil” implementation.

The corporate law liability is a type of legal liability that has its own institutional features and characteristics. 
The signs of corporate responsibility include: a) legal (law, charter, local legal act, corporate agreement) 
and factual (corporate offense – violation of the corporate participants corporate rights or the officials 
fiduciary duties) grounds, b) content – the offender deprivation (restrictions) of a certain corporate rights 
or the additional obligation imposing on; c) subjects – the corporate relations participants, d) application 
in accordance with the established procedural procedure; e) ensuring the fulfillment of the corporate legal 
relations participants obligations; e) the principle of the shareholders limited liability who are liable for 
the company obligations only in the cases expressly provided by law or the corporate agreement; f) the principle 
of separate property liability of the corporation, its members, officials and related parties (beneficiaries, 
shadow directors); g) purpose – to punish the violator and to ensure the corporate relations participants, 
creditors and other stakeholders rights protection.

System interconnection standards that provide corporate responsibility, allows to recognize it as 
a corporate institution.

Key words: corporate responsibility, corporate relations, corporate disputes.
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СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню основних проблем, які виникають під час реалізації особами 
з інвалідністю права на соціальне обслуговування у реабілітаційних установах України. Проаналізо-
вано зміст поняття «реабілітація осіб з інвалідністю» та встановлено, що основною метою реабі-
літації є не лише покращення стану здоров’я особи, але й встановлення зв’язку між особою з інвалід-
ністю та суспільством. 

Досліджено правову природу індивідуальної програми реабілітації інваліда, яка визначає види, 
форми і об’єм реабілітаційних заходів, оптимальні строки їх здійснення і конкретних виконавців. 
Доведена необхідність внесення змін у Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Украї-
ні», які б закріплювали право особи з інвалідністю (чи її законного представника) оскаржувати зміст 
індивідуальної програми реабілітації у разі обґрунтованої незгоди з такою програмою.

Наголошено, що індивідуальна програма реабілітації інваліда стає обов’язковою для виконання 
з того моменту, коли особа з інвалідністю виявила свою згоду на її реалізацію. Встановлено, що у разі 
невиконання чи неналежного виконання зобов’язаними суб’єктами (за винятком тих, з якими осо-
би з інвалідністю уклали трудовий договір) своїх обов’язків по забезпеченню виконання індивідуаль-
ної програми реабілітації законодавець обмежується лише можливістю судового захисту прав осіб 
з інвалідністю.

Запропоновано створити спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань реабілі-
тації осіб з інвалідністю – Національну раду з питань реабілітації осіб з інвалідністю. Основним 
завданням Національної ради має бути охорона та захист прав осіб з інвалідністю, які проходять 
реабілітацію в реабілітаційних установах України. На виконання цього завдання Національна рада 
з питань реабілітації осіб з інвалідністю має право звертатися до керівників реабілітаційних уста-
нов з вимогою: 1) надати інформацію про стан реалізації права осіб з інвалідністю на реабілітації 
(інформацію стосовно показників якості соціальних послуг); 2) негайно поновити порушене право 
особи з інвалідністю та вжити необхідних заходів для запобігання порушення права у майбутньому.

Ключові слова: особа з інвалідністю, індивідуальна програма реабілітації інваліда, юридична 
відповідальність, реабілітаційні установи, форми реабілітаційних заходів.

Постановка проблеми. Право осіб 
з інвалідністю на соціальне обслуговування 
у реабілітаційних установах є складником 
права на соціальний захист. На відміну від 
матеріального забезпечення вказаної кате-
горії осіб, питання їх соціального обслу-
говування у реабілітаційних установах 
регулюється значною кількістю норма-
тивно-правових актів, які містять неузго-
джені положення, що порушують принципи 
надання соціальних послуг та створюють 
перешкоди ефективної реалізації права на 
соціальне обслуговування.

Потребує опрацювання питання про 
можливість внесення змін до змісту індиві-
дуальної програми реабілітації з урахуван-
ням обґрунтованих зауважень особи з інва-
лідністю, а також доцільність передбачення 
юридичної відповідальності за невиконання 

чи неналежне зобов’язаними суб’єктами 
такої програми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми соціального обслуговування осіб 
відображені у наукових працях В.Я. Бурака, 
В.О. Гончарова, О.О. Гірник, Н.О. Рунової, 
С.М. Синчук, Б.І. Сташківа, Л.П. Шумної 
та інших. Водночас питання соціального 
обслуговування осіб з інвалідністю у реабі-
літаційних установах України не були пред-
метом наукового дослідження вищезазначе-
них науковців.

Мета статті – з’ясувати проблеми, які 
виникають в процесі реалізації особами 
з інвалідністю права на соціальне обслуго-
вування у реабілітаційних установах Укра-
їни, та запропонувати законодавчі шляхи 
їх вирішення.
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Виклад основного матеріалу. У краї-
нах з високим рівнем розвитку економічних 
відносин реабілітація почала формуватися 
разом з розумінням необхідності захисту 
прав та інтересів осіб з інвалідністю. На між-
народному рівні вперше поняття реабілітації 
було визначене у другому звіті Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, де зазначалося, 
що реабілітація – це поєднання і скоорди-
новане здійснення медичних, соціальних, 
просвітницьких і професіональних заходів, 
включаючи навчання (або перенавчання) 
осіб з інвалідністю для досягнення реабілі-
тантами (по можливості) найбільш високого 
рівня функціональної активності [1].

У науковій літературі реабілітація роз-
глядається як комплекс медичних, педаго-
гічних і соціальних заходів, спрямованих на 
відновлення (або компенсацію) порушених 
функцій організму, а також соціальних функ-
цій і працездатності хворих та інвалідів [2]. 
Також реабілітацію осіб з інвалідністю 
розуміють як процес, що має на меті допо-
могти таким людям досягти оптимального 
фізичного, інтелектуального, психічного 
і соціального рівня діяльності і підтримати 
їх, надавши їм тим самим засоби для зміни 
їх життя та розширення рамок своєї неза-
лежності, і який включає систему медичних, 
професійних, педагогічних та інших заходів, 
спрямованих на усунення і компенсацію 
обмежень життєдіяльності й на соціальну 
їх адаптацію [3, с. 39]. Реабілітація визнача-
ється і як система державних, соціально-еко-
номічних, психологічних, медичних, профе-
сійних, педагогічних заходів, спрямованих на 
відновлення здоров’я людини, її працездат-
ності і соціального статусу, яка ґрунтується 
на біологічних, соціально-економічних, пси-
хологічних, морально-етичних і науково-
медичних засадах [4, с. 10]. 

Тобто «реабілітація осіб з інвалідністю» 
являє собою комплекс реабілітаційних захо-
дів, які спрямовані не лише на покращення 
стану здоров’я особи, але й на встановлення 
зв’язку між особою з інвалідністю та сус-
пільством. 

Cхоже розуміння поняття «реабілітація 
осіб з інвалідністю» міститься в Законі Укра-
їни «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 
в Україні», де зазначається, що реабілітація 
осіб з інвалідністю – це система медичних, 
психологічних, педагогічних, фізичних, про-
фесійних, трудових, фізкультурно-спор-
тивних, соціально-побутових заходів, спря-
мованих на надання особам допомоги 
у відновленні й компенсації порушених або 
втрачених функцій організму для досяг-
нення і підтримання соціальної і матеріаль-
ної незалежності, трудової адаптації й інте-

грації у суспільство, а також забезпечення 
осіб з інвалідністю технічними та іншими 
необхідними засобами і виробами медич-
ного призначення [5]. Однак вказане зако-
нодавче визначення поняття «реабілітації 
осіб з інвалідністю», на нашу думку, також 
містить певні недоліки. Так, погоджуємося 
із позицією О.В. Паровишник, яка зазначає, 
що доцільно під час формулювання поняття 
«реабілітація особи з інвалідністю» врахову-
вати як індивідуальну програму реабілітації 
інваліда, за якою здійснюються реабіліта-
ційні заходи, так і органи й установи, на які 
покладено функцію реалізації реабілітацій-
них заходів. Відтак «реабілітацію осіб з інва-
лідністю» науковець пропонує визначати як 
сукупність медичних, психологічних, педа-
гогічних, фізичних, професійних, трудових, 
фізкультурно-спортивних, соціально-побу-
тових заходів, які здійснюються реабіліта-
ційними установами за індивідуальною про-
грамою реабілітації інваліда і які спрямовані 
на надання особам допомоги у відновленні 
й компенсації порушених або втрачених 
функцій організму для досягнення і підтри-
мання соціальної і матеріальної незалежності, 
трудової адаптації й інтеграції у суспільство, 
а також забезпечення інвалідів технічними 
та іншими необхідними засобами і виро-
бами медичного призначення [6, с. 177–178].

Документом, що визначає види, форми 
і об’єм реабілітаційних заходів, оптимальні 
строки їх здійснення і конкретних виконав-
ців, є індивідуальна програма реабілітації 
інваліда. Індивідуальні програми реабіліта-
ції розробляються МСЕК для повнолітніх 
осіб і ЛКК для дітей з інвалідністю. Розро-
бляється така програма на основі держав-
ної типової програми реабілітації інвалідів. 
Ці програми розробляються протягом місяця 
з дня звернення особи з інвалідністю чи її 
законного представника до органу медико-
соціальної експертизи [5]. 

Індивідуальна програма реабілітації 
особи з інвалідністю має рекомендаційний 
характер [5]. Тобто особа з інвалідністю (чи 
її законний представник) може відмовитися 
від того чи іншого виду, форми чи обсягу реа-
білітаційних заходів або від реалізації індиві-
дуальної програми загалом.

Коли особа з інвалідністю (чи її законний 
представник) виявила згоду щодо виконання 
індивідуальної програми реабілітації, то вона 
бере на себе обов’язок сприяти її реалізації, 
і тоді ця програма стає обов’язковою до вико-
нання органами виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування, реабілітаційними 
установами, підприємствами, установами, 
організаціями, в яких працює або перебуває 
особа з інвалідністю (дитина з інвалідністю), 
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незалежно від їх відомчої підпорядкованості, 
типу і форми власності [5]. Щодо відпо-
відальності за невиконання чи неналежне 
виконання індивідуальної програми реабі-
літації особи з інвалідністю зобов’язаними 
суб’єктами, то можемо лише частково виді-
лити адміністративну відповідальність. Част-
ково, тому що у статті 41 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення говориться 
про відповідальність за порушення законо-
давства про працю та охорону праці [12]. 
Відтак суб’єктом такого адміністративного 
правопорушення може бути лише роботода-
вець, тобто фізична чи юридична особа, яка 
використовує найману працю особи з інва-
лідністю, уклала з такою особою трудовий 
договір і не створює умов для належної реа-
лізації індивідуальної програми реабілітації 
такого працівника. Стосовно інших осіб – 
«не роботодавців», для яких індивідуальна 
програма реабілітації теж є обов’язковою, 
у разі коли вони не виконують чи викону-
ють з порушенням свої обов’язки по забезпе-
ченню виконання індивідуальної програми 
реабілітації, то законодавець обмежується 
лише можливістю судового захисту прав осіб 
з інвалідністю. Тому вважаємо, що у цьому 
разі необхідно передбачити адміністративну 
відповідальність за порушення вказаними 
суб’єктами їх обов’язку щодо виконання чи 
сприяння у виконанні індивідуальної про-
грами реабілітації особи з інвалідністю. 
Отже, пропонуємо доповнити Кодекс Укра-
їни про адміністративні правопорушення 
положенням, яке б передбачало відпові-
дальність органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, реабілітаційних 
установ, підприємств, установ, організацій, 
в яких перебуває або працює особа з інвалід-
ністю (дитина з інвалідністю), незалежно від 
їх відомчої підпорядкованості, типу і форми 
власності за невиконання чи неналежне 
виконання своїх обов’язків щодо забезпе-
чення реалізації індивідуальної програми 
реабілітації особи з інвалідністю. Це, на нашу 
думку, сприятиме підвищенню ефективності 
реабілітаційного потенціалу. 

Закон України «Про реабілітацію осіб 
з інвалідністю в Україні» не містить поло-
ження, яке б було спрямоване на вирішення 
проблеми, пов’язаної із виправленням 
обґрунтованих зауважень особи з інвалід-
ністю до змісту індивідуальної програми 
реабілітації інваліда. Тому вважаємо, що 
вказаний нормативно-правовий акт потрібно 
доповнити таким положенням, яке б закрі-
плювало право особи з інвалідністю оскар-
жувати зміст індивідуальної програми реа-
білітації чи її законного представника у разі 
обґрунтованої незгоди з такою програмою. 

Для цього потрібно визначити суб’єкта, 
який уповноважений розглядати такі заяви. 
О.В. Паровишник пропонує закріпити 
у Законі України «Про реабілітацію осіб 
з інвалідністю в Україні» право осіб з інва-
лідністю у разі обґрунтованої незгоди із зміс-
том затвердженої індивідуальної програми 
реабілітації подавати у місячний термін з дня 
одержання останньої письмову заяву з вимо-
гою переглянути (змінити, уточнити) інди-
відуальну програму реабілітації до обласних 
МСЕК або до МСЕК, у якій ця особа про-
ходила огляд, або ж до відповідного депар-
таменту охорони здоров’я [6, с. 181]. Навіть 
більше, зазначає науковець, згідно з чинним 
законодавством однією із функцій комісій 
медико-соціальної експертизи є перевірка 
якості розроблених індивідуальних програм 
реабілітації і здійснення контролю за їх вико-
нанням [6, с. 181–182]. Звичайно, якщо особа 
з інвалідністю звернеться з письмовою зая-
вою щодо оскарження змісту індивідуальної 
програми реабілітації до тієї ж МСЕК, у якій 
проходила медико-соціальну експертизу, то 
об’єктивність рішення цієї МСЕК викли-
катиме сумніви. У такому разі особи з інва-
лідністю повинні звертатися до незалежних 
експертів. Наразі в Україні немає таких неза-
лежних експертів. 

Тому, враховуючи, по-перше, відсутність 
чіткого механізму притягнення зобов’язаних 
осіб до відповідальності за невиконання чи 
неналежне виконання індивідуальної про-
грами реабілітації інваліда, по-друге, неви-
значеність процедури оскарження положень 
змісту такої програми, пропонуємо створити 
спеціально уповноважений орган виконав-
чої влади з питань реабілітації осіб з інвалід-
ністю – Національну раду з питань реабіліта-
ції осіб з інвалідністю. Основним завданням 
Ради повинно бути: охорона та захист прав 
осіб з інвалідністю, які проходять реабілі-
тацію в реабілітаційних установах України. 
На виконання цього завдання Рада має право 
звертатися до керівників реабілітаційних 
установ з вимогою: 1) надати інформацію про 
стан реалізації права осіб з інвалідністю на 
реабілітації (інформацію стосовно показників 
якості соціальних послуг); 2) негайно поно-
вити порушене право особи з інвалідністю 
та вжити необхідних заходів для запобігання 
порушення права у майбутньому. До складу 
Національної Ради з питань реабілітації осіб 
з інвалідністю, на нашу думку, повинні вхо-
дити: представники органів державної влади, 
представники органів місцевого самовряду-
вання, представники громадських організацій. 

Відповідно до Закону України «Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 
реабілітаційні заходи здійснюють реабіліта-
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ційні установи. Реабілітаційна установа – це 
установа, підприємство, заклад, у тому числі 
їх відділення, структурні підрозділи, неза-
лежно від форми власності, що здійснює реа-
білітацію інвалідів та дітей-інвалідів відпо-
відно до державних соціальних нормативів 
у сфері реабілітації [5].

Систему реабілітації осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю складають: 1) органи 
виконавчої влади та органи місцевого само-
врядування, які здійснюють державне 
управління системою реабілітації осіб 
з інвалідністю; 2) реабілітаційні установи 
для осіб з інвалідністю та дітей з інвалід-
ністю незалежно від відомчого підпорядку-
вання, типу і форми власності; 3) будинки 
дитини та дошкільні навчальні заклади 
для дітей з вадами фізичного та/або розу-
мового розвитку віком до 4 років неза-
лежно від відомчого підпорядкування, типу 
і форми власності; 4) спеціальні та сана-
торні дошкільні навчальні заклади (ясла-
садки) компенсуючого типу для дітей віком 
від 2 до 7(8) років, які потребують корекції 
фізичного та /або розумового розвитку, 
тривалого лікування та реабілітації неза-
лежно від відомчого підпорядкування, типу 
і форми власності; 5) дошкільні навчальні 
заклади (ясла-садки) комбінованого типу 
для дітей віком від 2 місяців до 6 (7) років, 
у складі яких можуть бути групи загального 
розвитку, компенсуючого типу, сімейні, про-
гулянкові, в яких забезпечується дошкільна 
освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, 
їхнього розумового, психологічного, фізич-
ного розвитку незалежно від відомчого 
підпорядкування, типу і форми власності; 
6) дошкільні навчальні заклади (центри роз-
витку дитини) системи освіти, в яких забез-
печується фізичний, розумовий і психоло-
гічний розвиток, корекція психологічного 
і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, 
які відвідують інші навчальні заклади чи 
виховуються вдома; 7) спеціальні загально-
освітні школи (школи-інтернати) – загаль-
ноосвітні навчальні заклади системи освіти 
для дітей, які потребують корекції фізичного 
та/або розумового розвитку; 8) загальноос-
вітні санаторні школи (школи-інтернати) – 
загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ сту-
пенів з відповідним профілем системи освіти 
для дітей, які потребують тривалого ліку-
вання; 9) навчальні заклади системи орга-
нів праці та соціального захисту населення; 
10) установи соціального обслуговування 
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю неза-
лежно від відомчого підпорядкування, типу 
і форми власності; 11) санаторно-курортні 
установи системи органів праці та соці-
ального захисту населення; 12) протезно-

ортопедичні підприємства незалежно від 
відомчого підпорядкування, типу і форми 
власності; 13) установи культури, сана-
торно-курортні та оздоровчі заклади гро-
мадських організацій осіб з інвалідністю; 
14) академічні та галузеві науково-дослідні, 
науково-методичні установи, які беруть 
участь у здійсненні державної політики 
у сфері реабілітації осіб з інвалідністю [5]. 

На нашу думку, до цієї системи реабі-
літаційних установ не потрібно включати 
органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, а також академічні та галу-
зеві науково-дослідні, науково-методичні 
установи. Адже з огляду на зміст їх прав 
та обов’язків перші здійснюють державне 
управління системою реабілітації осіб з інва-
лідністю, а другі забезпечують реабілітаційні 
установи методичними матеріалами. Тому 
пропонуємо віднести їх до суб’єктів соці-
ально-забезпечувальних правовідносин, які 
сприяють в отриманні особами з інвалідністю 
реабілітаційних заходів. Інші ж суб’єкти 
системи реабілітації відносимо до реабіліта-
ційних устав, які здійснюють реабілітаційні 
заходи по відношенню до осіб з інвалідністю. 
Окрім того, вважаємо за необхідне доповнити 
статтю 12 Закону України «Про реабілітацію 
осіб з інвалідністю в Україні» положенням, 
яке б до системи реабілітаційних установ від-
носило також фізичних осіб та юридичних 
осіб, які отримали в установленому законом 
порядку ліцензію і прагнуть надавати особам 
з інвалідністю реабілітаційні заходи, і від-
нести їх до категорії суб’єктів, які здійсню-
ють реабілітаційні заходи по відношенню до 
осіб з інвалідністю. Залучення приватного 
сектору економіки, на нашу думку, пози-
тивно вплине на реабілітаційний потенціал. 
Для прикладу, у країнах Європейського 
Союзу відбувається дедалі більше скоро-
чення ролі органів державної влади у процесі 
реабілітації осіб з інвалідністю. Основними 
учасниками процесу реабілітації стають 
здебільшого юридичні особи приватного 
сектора економіки та особи з інвалідністю. 
Це сприяє орієнтації реабілітаційного про-
цесу не на наявний асортимент необхідних 
послуг та засобів реабілітації, а на потреби 
кожної конкретної особи. У таких країнах, 
як Німеччина, Велика Британія, Бельгія, 
медичні реабілітаційні установи є недер-
жавними та працюють в умовах конкуренції. 
У Франції медична реабілітація проводиться 
як у спеціалізованих державних, муніци-
пальних або приватних лікарнях, так і вдома. 
В Ірландії широку участь у проведенні реа-
білітаційних заходів беруть добровільні 
організації, зокрема у реалізації програм реа-
білітації осіб із психосоціальними порушен-
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нями. Тут функціонують центри незалеж-
ного життя, в яких навчають самостійності. 
До речі, фахівці цих добровільних органі-
зацій мають відповідні професійні сертифі-
кати [10]. У деяких країнах Європейського 
Союзу на законодавчому рівні визначено 
роль місцевих громад у проведенні реабіліта-
ційних заходів. Так, у Франції з 1986 року на 
місцевому рівні створюються служби медич-
ної діяльності та центри соціальних акцій, 
які сприяють незалежності людей з інва-
лідністю у громаді, координують діяльність 
реабілітаційних установ незалежно від їхніх 
форм власності (державні, приватні, муні-
ципальні) [10]. Такий досвід Франції варто 
врахувати й Україні, зокрема в умовах про-
ведення реформи децентралізації.

Згідно з інформацією із статистичного 
збірника Департаменту соціального захисту 
осіб з інвалідністю Міністерства соціаль-
ної політики України станом на 01 січня 
2018 року в Україні діє 153 реабілітаційні 
установи системи Міністерства соціальної 
політики України [7]. Із них 118 – Центри 
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, 
4 – Центри професійної реабілітації осіб 
з інвалідністю, 29 – Центри комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю, 2 – Уста-
нови змішаного типу (комплексної реабілі-
тації) для осіб з інвалідністю внаслідок інте-
лектуальних порушень. 

Отже, на території України діє 4 осно-
вних види реабілітаційних установ, які пере-
бувають у підпорядкуванні Міністерства 
соціальної політики України: 1) центри соці-
альної реабілітації дітей-інвалідів; 2) центри 
професійної реабілітації інвалідів; 3) центри 
комплексної реабілітації для осіб з інвалід-
ністю; 4) реабілітаційні установи змішаного 
типу для осіб з інвалідністю внаслідок інте-
лектуальних порушень.

Наказом Міністерства соціальної полі-
тики України від 14 березня 2018 року 
№ 355 «Питання комплексної реабілітації 
осіб з інвалідністю» визнано такими, що 
втратили чинність, Накази Міністерства 
соціальної політики України «Про затвер-
дження Типового положення про центр соці-
альної реабілітації дітей-інвалідів» № 505 від 
15 серпня 2013 року, «Про затвердження 
Типового положення про центр професійної 
реабілітації інвалідів» № 379 від 06 квітня 
2015 року, «Про затвердження Типового 
положення про реабілітаційну установу 
змішаного типу (комплексної реабілітації) 
для осіб з інвалідністю внаслідок інтелек-
туальних порушень» № 112 від 12 лютого 
2016 року, а також змінено Наказ Міністер-
ства № 855 від 09 серпня 2016 року «Деякі 
питання комплексної реабілітації осіб з інва-

лідністю». Такі зміни спрямовані на приве-
дення національного законодавства у відпо-
відність із положеннями Конвенції про права 
осіб з інвалідністю, зокрема статтею 26, де 
зазначається, що держави-учасниці організо-
вують, зміцнюють та розширюють комплек-
сні абілітаційні та реабілітаційні програми, 
особливо у сфері соціального обслугову-
вання, таким чином, щоб ці послуги та про-
грами починали реалізовуватися якомога 
раніше і ґрунтувалися на багатопрофільній 
оцінці потреб та сильних сторін індивіда [13]. 
Тобто запровадження лише одного виду реа-
білітаційної установи – центру комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю, є цілком 
логічним явищем.

Проте сьогодні в Україні продовжують 
існувати такі установи: центри соціальної 
реабілітації дітей з інвалідністю, центри 
професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 
центри комплексної реабілітації для осіб 
з інвалідністю та реабілітаційні установи 
змішаного типу для осіб з інвалідністю вна-
слідок інтелектуальних порушень. Листом 
Мінсоцполітики «Про забезпечення розви-
тку системи комплексної реабілітації (абілі-
тації) осіб (дітей) з інвалідністю, дітей віком 
до двох років (включно), які належать до 
груп ризику щодо отримання інвалідності» 
від 04 травня 2018 року № 393/0/131-18/173  
передбачено, що ті реабілітаційні установи, 
установчі документи яких ще не приведено 
у відповідність до Типового положення про 
центр комплексної реабілітації для осіб 
з інвалідністю, затвердженого Наказом 
Мінсоцполітики від 09 серпня 2016 року 
№ 855 (зі змінами), мають використовувати 
у практичній роботі Наказ Мінсоцполі-
тики від 03 жовтня 2010 року № 1576 «Про 
затвердження примірних штатних нормати-
вів чисельності працівників центру комп-
лексної реабілітації для осіб з інвалідністю». 
Також наголошується, що попри те, що 
деякі накази Мінсоцполітики втратили чин-
ність, установчі документи діючих реабілі-
таційних установ залишаються чинними до 
періоду, доки їх не буде приведено у відпо-
відність до Наказу Мінсоцполітики № 855. 

Важливо звернути увагу на те, що 
у 2015 році були внесені зміни у Типове 
положення про центр соціальної реабілі-
тації дітей-інвалідів. Зокрема, окрім дітей 
з інвалідністю, послуги в центрах реабілі-
тації з 2015 року можуть отримувати й діти 
віком до 2 років, які мають ризик отримати 
інвалідність. З аналогічними змінами було 
затверджено Типове положення про реабі-
літаційну установу змішаного типу (комп-
лексної реабілітації) для осіб з інвалід-
ністю внаслідок інтелектуальних порушень 
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від 15 лютого 2016 року і Типове положення 
про центр комплексної реабілітації для 
осіб з інвалідністю від 09 серпня 2016 року. 
Ці зміни мають важливе значення, оскільки 
до цього часу реабілітаційні заходи можна 
було застосовувати лише щодо дітей, яким 
ЛКК лікувально-профілактичного закладу 
встановила відповідну групу інвалідності. 
А зараз, завдяки можливості застосування 
реабілітаційних заходів, можна взагалі запо-
бігти настанню інвалідності у дитини. Адже 
це важливо, оскільки система реабілітації 
повинна працювати і на попередження інва-
лідності, а не тільки на усунення її наслідків.

Відповідно до Порядку надання окре-
мим категоріям осіб послуг із комплексної 
реабілітації (абілітації) для отримання реа-
білітаційних послуг отримувач (його закон-
ний представник) письмово звертається 
за місцем проживання до структурного 
підрозділу з питань соціального захисту 
населення районної, районної у мм. Києві 
та Севастополі держадміністрації, виконав-
чого органу міської, районної у місті ради, 
ради об’єднаної територіальної громади. 
Для отримання реабілітаційних послуг 
у недержавній реабілітаційній установі особа 
з інвалідністю чи її законний представник 
повинен звернутися до цієї реабілітаційної 
установи [5]. Після зарахування отримувача 
на комплексну реабілітацію (абілітацію) на 
підставі його індивідуальної програми реа-
білітації складається індивідуальний план 
комплексної реабілітації (абілітації). Реабі-
літаційні послуги надаються отримувачу без-
оплатно. Після закінчення курсу реабілітації 
установа видає отримувачу або його закон-
ному представнику довідку про надані реабі-
літаційні послуги та результати комплексної 
реабілітації (абілітації), копію якої надсилає 
до місцевого органу [8].

Розрізняють такі форми реабілітаційних 
заходів: 1) надання реабілітаційних послуг; 
2) забезпечення технічними та іншими засо-
бами реабілітації і виробами медичного при-
значення; 3) матеріальне забезпечення [5]. 
Вони надаються безкоштовно реабіліта-
ційними установами в процесі виконання 
індивідуальної програми реабілітації особи 
з інвалідністю.

Питання організації надання реабіліта-
ційних послуг як однієї із форм реабіліта-
ційних заходів, їх види та детальна харак-
теристика змісту регулювалися Наказом 
Міністерства соціальної політики України 
від 31 березня 2015 року, яким було затвер-
джено Соціальні нормативи у сфері надання 
реабілітаційних послуг особам з інвалід-
ністю та дітям з інвалідністю [9]. До показ-
ників якості надання реабілітаційних послуг 

законодавець відносив: 1) результати аналізу 
проведення на постійній основі моніторингу 
надання реабілітаційних послуг; 2) умови 
розміщення реабілітаційної установи та її 
доступність; 3) укомплектованість реабілі-
таційної установи фахівцями, їхня кваліфі-
кація та відповідність оціненим потребам 
отримувачів, їхньої кількості в установі, 
цілям та планам роботи; 4) наявність мате-
ріально-технічної бази реабілітаційної уста-
нови. Але Наказом Міністерства соціальної 
політики України від 14 березня 2018 року 
№ 355 «Питання комплексної реабілітації 
осіб з інвалідністю» Наказ від 31 березня 
2015 року було визнано таким, що втратив 
чинність. Стаття 15 Закону України «Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю» – «Дер-
жавні соціальні нормативи у сфері реабілі-
тації», залишена без змін. У вказаній статті 
зазначається, що державні соціальні норма-
тиви у сфері реабілітації осіб з інвалідністю 
розробляються центральними органами 
виконавчої влади у межах їх повноважень, 
за участю реабілітаційних установ, відпо-
відних науково-дослідних установ, на основі 
наукових досліджень. Тому, на нашу думку, 
статтю 15 Закону України «Про реабілітацію 
осіб з інвалідністю» або варто виключити, 
або розробити і затвердити нові соціальні 
нормативи надання послуг у сфері реабі-
літації. Проте навіть за умови виключення 
статті 15 Закону України «Про реабілітацію 
осіб з інвалідністю» завдяки дотриманню 
зобов’язаними учасниками реабілітаційного 
процесу вимог Конвенції про права осіб 
з інвалідністю, яку Україна ратифікувала, 
проблеми якості реабілітаційних послуг 
у центрах комплексної реабілітації для осіб 
з інвалідністю не мають виникати. 

Щодо такої форми реабілітаційних захо-
дів, як забезпечення осіб з інвалідністю 
та дітей з інвалідністю технічними та іншими 
засобами реабілітації і виробами медичного 
призначення, то у ст. 26 Закону України 
«Про реабілітацію осіб з інвалідністю» зазна-
чається, що держава гарантує розроблення 
і виробництво технічних та інших засобів 
реабілітації, закупівлю спеціального авто-
транспорту, виробів медичного призначення, 
забезпечення ними соціальної адаптації 
і полегшення умов праці й побуту і спілку-
вання осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 
і поширює інформацію про таку продук-
цію [5]. Нормативно-правове регулювання 
зазначеної форми реабілітаційних заходів 
здійснюється: Законом України «Про реа-
білітацію осіб з інвалідністю в Україні» [5], 
Постановою КМУ від 05 квітня 2012 року 
№ 321 «Про затвердження Порядку забез-
печення технічними та іншими засобами 
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реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інва-
лідністю та інших окремих категорій насе-
лення і виплати грошової компенсації вар-
тості за самостійно придбані технічні засоби 
реабілітації, переліків таких засобів» [11]. 
У березні 2018 року Кабінет Міністрів Укра-
їни Постановою № 238 вніс зміни до Поста-
нови № 321 від 05 квітня 2012 року, якими 
дещо змінено процедуру забезпечення осіб 
з інвалідністю технічними та іншими засо-
бами реабілітації. 

Проаналізувавши Постанову № 238, 
можемо виділити такі основні зміни порядку 
забезпечення технічними та іншими засо-
бами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей 
з інвалідністю та інших окремих категорій 
населення і виплати грошової компенсації 
вартості за самостійно придбані технічні 
засоби реабілітації, переліків таких засо-
бів: 1) змінено механізм фінансування під-
приємств, які фактично здійснюють забез-
печення технічними та іншими засобами 
реабілітації, зокрема, фінансування таких 
підприємств здійснюється здебільшого не 
Фондом соціального захисту осіб з інвалід-
ністю (як було раніше), а органами соціаль-
ного захисту населення; 2) запровадження 
за допомогою Класифікатора технічних 
та інших засобів реабілітації осіб з інвалід-
ністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 
верств населення – автоматизованого під-
бору необхідних засобів реабілітації кожній 
конкретній особі; 3) вдосконалення меха-
нізму забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації за допомогою Цен-
тралізованого банку даних з проблем інва-
лідності; 4) запровадження договірного 
регулювання правовідносин із забезпечення 
технічними та іншими засобами реабіліта-
ції: а) забезпечення осіб з інвалідністю, дітей 
з інвалідністю та інших осіб технічними 
та іншими засобами реабілітації на підставі 
договору, який укладається між органами 
соціального забезпечення та підприємством; 
б) забезпечення осіб з інвалідністю, дітей 
з інвалідністю та інших осіб протезами верх-
ніх та нижніх кінцівок, протезами шарнір-
ними нижніх кінцівок та кріслами колісними 
на підставі договору, який укладається орга-
нами соціального захисту, підприємством 
та особою з інвалідністю, дитиною з інва-
лідністю, іншими особами чи їх законними 
представниками; 5) запровадження можли-
вості залучення до фінансування процесу 
забезпечення технічними та іншими засо-
бами реабілітації коштів місцевих бюджетів, 
власних коштів осіб з інвалідністю, дітей 
з інвалідністю, інших осіб чи їх законних 
представників, благодійних внесків з інших 
джерел, не заборонених законодавством.

Виділені зміни, на нашу думку, відо-
бражають бажання законодавця привести 
національне законодавство у відповідність 
із Конвенцією про права осіб з інвалідністю, 
а також враховують реформу децентралізації 
влади, зокрема, у частині зміни механізму 
фінансування забезпечення технічними 
та іншими засобами реабілітації. 

Висновки

Отже, під реабілітацією осіб з інвалід-
ністю розуміємо сукупність медичних, пси-
хологічних, педагогічних, фізичних, профе-
сійних, трудових, фізкультурно-спортивних, 
соціально-побутових заходів, які здійсню-
ються реабілітаційними установами за інди-
відуальною програмою реабілітації інваліда 
і які спрямовані на надання особам допомоги 
у відновленні й компенсації порушених або 
втрачених функцій організму для досягнення 
і підтримання соціальної і матеріальної неза-
лежності, трудової адаптації й інтеграції 
у суспільство, а також забезпечення інвалідів 
технічними та іншими необхідними засо-
бами і виробами медичного призначення.

У системі суб’єктів реабілітації осіб 
з інвалідністю залежно від змісту їх прав 
та обов’язків виділяємо: суб’єктів, які сприя-
ють в одержанні реабілітаційних заходів осо-
бами з інвалідністю, та суб’єктів, які безпосе-
редньо надають реабілітаційні заходи особам 
з інвалідністю – реабілітаційні установи.

Обґрунтовано доцільність передбачення 
адміністративної відповідальності за неви-
конання чи неналежне виконання органами 
виконавчої влади, органами місцевого само-
врядування, реабілітаційними установами, 
підприємствами, установами, організаціями 
своїх обов’язків щодо забезпечення реалі-
зації індивідуальної програми реабілітації 
особи з інвалідністю.

Аргументовано необхідність створення 
Національної ради з питань реабілітації осіб 
з інвалідністю як додаткової гарантії права 
отримання соціальних послуг особами з інва-
лідністю під час проходження ними реабілі-
тації в спеціалізованих установах України.

Список використаних джерел:

1. Мельник В.П. Законодавчі засади право-
вого регулювання реабілітації інвалідів: сучасний 
стан та напрями удосконалення. Часопис Наці-
онального університету «Острозька академія». 
Серія: Право. 2014. № 2. URL: http: // lj.oa.edu.ua/
articles/2014/n2/14mvptnu.pdf. 

2. Словарь медицинских терминов. URL: 
http://lib.ru/NTL/MED/slowar_a-k.txt 

3. Медико-соціальна експертиза обмеження 
життєдіяльності та принципи складання індивіду-



89

9/2020
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

альної програми реабілітації інвалідів внаслідок 
неврологічних ускладнень остеохондрозу хребта 
[Текст] : навч. посіб. для лікарів МСЕК і ЛКК / 
за ред. : А.В. Іпатова, М.І. Черненко, О.В. Сергієні 
та ін. Дніпропетровськ : Пороги, 2004. С. 94.

4. Медична та соціальна реабілітація [Текст] : 
навч. посіб. / за заг. ред. : І.Р. Мисула, Л.О. Ваку-
ленко. Тернопіль : ТДМУ, 2005. с. 407.

5. Про реабілітацію інвалідів в Україні : закон 
України від 06. 10. 2005 р. № 2961-IV. Відомості 
Верховної Ради України. 2006. № 2, / 2-3 /. Ст. 36.

6. Паровишник О.В. Забезпечення прав 
інвалідів в Україні: теоретичні і практичні засади 
адміністративно-правового регулювання : моно-
графія / О.В. Паровишник. Харків : Право, 
2016. 264 с.

7. Соціальний захист населення України. 
Статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.
gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_
szn_2017.pdf.

8. Про затвердження Порядку надання окре-
мим категоріям осіб послуг із комплексної реабі-
літації (абілітації): Постанова Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2007 року № 80. Офіційний 
Вісник України. 2007. № 8. С. 54.

9. Про затвердження соціальних нормативів 
у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам 
та дітям-інвалідам: Наказ Міністерства соціальної 
політики України від 31 березня 2015 року № 352. 
Офіційний Вісник України. 2015. № 33. С. 81.

10. Гаврюшенко Г. Коропець П. Досвід країн 
ЄС у питаннях реабілітації інвалідів. Соціальна 
політика: проблеми, коментарі, відповіді. 2009. 
Липень № 7. URL: https://www.dcz.gov.ua/dnp/ 
control/uk/publish/article?art_id=12832. 

11. Про затвердження Порядку забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації осіб 
з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 
окремих категорій населення і виплати грошо-
вої компенсації вартості за самостійно придбані 
технічні засоби реабілітації, переліків таких засо-
бів: Постанова Кабінету Міністрів України від 
05.04.2012 р. № 321. Офіційний Вісник України. 
2012. № 31. С. 163.

12.  Кодекс України про адміністративні  
правопорушення: Закон України від 07.12.1984  
№ 8073–Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
card/80731-10.

13. Конвенція про права осіб з інвалідністю. 
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.

Myroslava Buk. Social Services for Disabled Persons in Rehabilitation Institutions 
in Ukraine

The article deals with the study of the main problems during the implementation of the right to social 
services for disabled persons in rehabilitation institutions in Ukraine. The content of the disabled person 
concept is analysed and it is established that the main goal of rehabilitation is not only to improve the health 
of a person but also to establish a link between a disabled person and society. 

The legal nature of an individual rehabilitation program for a disabled person is studied, which determines 
the types, forms and scope of rehabilitation measures, the optimal timing of their implementation and specific 
performers. It is proved that it is necessary to amend the Law of Ukraine On Rehabilitation of Disabled 
Persons in Ukraine, which would establish the right of a disabled person (or his/her legal representative) to 
appeal the content of an individual rehabilitation program in case of justified disagreement with the program.

It is emphasized that the Disabled Person Individual Rehabilitation Program becomes mandatory from 
the moment when a person with a disability has expressed his/her consent to its implementation. It is established 
that in case of non-fulfilment or improper fulfilment by obligated entities (except for those disabled persons who 
have concluded an Employment Contract) of their obligations to ensure the implementation of an individual 
rehabilitation program, the legislator is limited to the possibility of judicial protection of the rights of disabled 
persons only.

It is proposed to create a specially authorized executive body for the rehabilitation of disabled persons as 
the National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons. The main task of the National Council should 
be the protection and defence of the rights of disabled persons undergoing rehabilitation in rehabilitation 
institutions of Ukraine. To fulfil this task, the National Council for Rehabilitation of Disabled Persons has 
the right to apply to the chiefs of rehabilitation institutions with the following requirements: (1) to provide 
information on the state of realization of the right of disabled persons to rehabilitation (information on 
indicators of the quality of social services); and (2) to restore immediately the violated right of disabled 
persons and take the necessary measures preventing violations of the right in the future.

Key words: disabled person, Disabled Person Individual Rehabilitation Program, legal liability, 
rehabilitation institutions, forms of rehabilitation measures.
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У статті проведено науково-теоретичний аналіз правових засад державної підтримки оптових 
ринків сільськогосподарської продукції. Звертається увага на генезу законодавства, становлення 
якого відбувається із 1997 року по 2009 рік, яким датується прийняття профільного номативно-
правового акта. Зазначається, що у законодавстві неодноразово змінювалися підходи до необхід-
ності державної фінансової підтримки таких суб’єктів господарювання: від декларування принципу 
самоокупності та фінансування їхнього розвитку за рахунок недержавних джерел до необхідності 
безпосередньої фінансової участі держави у їх створенні. При цьому скористатися заходами такої 
підтримки змогли далеко не всі з них, оскільки аналіз бюджетного законодавства показав, що гроші 
виділялись нерегулярно, а саме після прийняття профільного закону. Звертається увага на адрес-
ність отримання матеріальної допомоги із Державного бюджету України, що наштовхує на розду-
ми щодо лобіювання інтересів окремих суб’єктів господарювання. Крім того, розглядається питан-
ня щодо доцільності надання комерційним посередникам державної фінансової підтримки нарівні 
із сільськогосподарськими товаровиробниками. Особлива увага приділяється розгляду проблеми 
формування земельної ділянки для розміщення інфраструктури вищезгаданих ринків, які потребу-
ють великих масивів. Звертається увага на градацію орендної плати за користування землямими 
державної та комунальної власності, що передбачені податковим законодавством, та несумірність 
плати оптовими ринками сільськогоподарсткої продукцї із прибутками. Так, для їх функціонування 
законодавець «забезпечує» поступове знищення земель сільськогосподарського призначення, сприяю-
чи оптовим ринкам сільськогосподарської продукції в отриманні таких земель з метою, не пов’язаною 
із товарним сільськогосподарським виробництвом; дозволяючи не здійснювати відшкодування втрат 
сільськогосподарського виробництва та не гарантуючи належних надходжень до місцевих бюджетів. 
У статті привертається увага до актуального стану створення та функціонування мережі опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: оптовий ринок сільськогосподарської продукції, державна фінансова 
підтримка, сільськогосподарський товаровиробник, сільськогосподарська продукція, земельна 
ділянка сільськогосподарського призначення.

Постановка проблеми. Метою ство-
рення оптових ринків сільськогосподар-
ської продукції (далі – ОРПС) є форму-
вання ефективного ринкового механізму 
реалізації сільськогосподарської продукції 
та продуктів її переробки товаровиробни-
ками всіх форм власності; справляння пози-
тивного впливу на якість продукції, рівень її 
кінцевої ціни та задоволення потреб спожи-
вачів; сприяння конкуренції на споживчому 
ринку [1, с. 2]. ОРСП є важливим елемен-
том аграрного ринку, що покликаний вико-
нувати посередницьку функцію між сіль-

ськогосподарськими товаровиробниками 
та покупцями [15]. 

З метою прискорення формування інф-
раструктури аграрного ринку, створення 
умов для надійного ресурсного забезпечення 
виробництва і реалізації сільськогосподар-
ської продукції та продовольства, сприяння 
розвитку підприємництва в аграрному секторі 
економіки законодавством України встанов-
лювалося, що мережа підприємств, які здій-
снюватимуть оптову торгівлю сільськогос-
подарською продукцією (оптові продовольчі 
ринки, постійно діючі ярмарки-виставки, 
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аукціони живої худоби з використанням 
наявної виробничої бази племінних, відго-
дівельних та м'ясопереробних підприємств 
тощо), має бути створена в містах з кіль-
кістю населення понад 100 тисяч чоловік 
(п. 1 Указу Президента України від 6 червня 
2000 р. № 767 «Про заходи щодо забезпе-
чення формування та функціонування аграр-
ного ринку»). Визначена надалі Державною 
цільовою програмою створення ОРСП, 
затвердженою постановою КМУ від 3 червня 
2009 р. № 562 , кількість ОРСП мала ста-
новити 25. На жаль, такої кількості ОРСП 
створено не було. Враховуючи все вище-
зазначене, особливої актуальності набуває 
дослідження правового регулювання держав-
ної підтримки цих суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питанням правового регулювання 
функціонування аграрного ринку, у тому 
числі й ОРСП, присвячені роботи таких вче-
них, як: О. М. Батигіна [2; 3], М. Я. Ващи-
шин [4], Т. В. Курман [8], С. І. Марченко [9], 
І. О. Погляда [11] та інших.

Мета статті полягає у проведенні науково-
теоретичного аналізу правових засад дер-
жавної підтримки оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції. Особлива 
увага приділяється питанням правового 
регулювання державної фінансової під-
тримки таких ринків і доцільності виді-
лення земель сільськогосподарського при-
значення під їх інфраструктуру.

Виклад основного матеріалу. Правова 
основа для створення та функціонування 
ОРСП була закладена постановою КМУ від 
19 березня 1997р. «Про заходи щодо ство-
рення оптово-продовольчих ринків, орга-
нізації закупівель сільськогосподарської 
продукції в господарствах приватного сек-
тору, реформування системи споживчої коо-
перації». Серед заходів, встановлених цим 
документом, передбачалося, зокрема, розро-
блення проекту постанови про основні поло-
ження щодо формування ринково орієнто-
ваної оптової торгівлі (п. 2), розроблення 
та затвердження Примірного положення 
про оптово-продовольчий ринок (п. 4). Слід 
звернути увагу, що Основними напрямами 
створення та функціонування оптових про-
довольчих ринків (далі – ОПР), схваленими 
постановою КМУ від 9 червня 1999 р. № 997, 
передбачалося, що діяльність таких суб’єктів 
господарювання провадиться за принципом 
самоокупності. Фінансування розвитку ОПР 
має здійснюватися в основному за рахунок 
недержавних джерел. Органи виконавчої 
влади та місцевого самоврядування повинні 
сприяти залученню інвестицій (вітчизняних 

та іноземних), а також вільних коштів насе-
лення. Вже у Державній цільовій програмі 
створення ОРСП, затвердженій постановою 
КМУ від 3 червня 2009 р. № 5621, державна 
політика щодо розвитку вказаних ринків 
кардинально змінилася. Адже на створення 
мережі оптових ринків, зокрема, за рахунок 
коштів державного бюджету мало бути виді-
лено 1200 млн грн. 

Натепер правові засади організації діяль-
ності ОРСП, а також їх державної підтримки 
встановлені Законом України від 25 червня 
2009 р. «Про оптові ринки сільськогоспо-
дарської продукції». Зупинимося лише на 
характеристиці деяких із заходів державної 
підтримки ОРПС. 

Насамперед хотілось би зазначити, що 
важлива роль ОРСП визначається шляхом 
законодавчого забезпечення їхньої діяль-
ності, в тому числі як підприємств агро-
промислового комплексу, що продовжують 
процес виробництва сільськогосподарської 
продукції, обслуговують інших виробників 
сільськогосподарської продукції шляхом 
забезпечення обігу такої продукції (ст. 10). 
Практично законодавець ставить ОПРС 
в один ряд із сільськогосподарськими това-
ровиробниками. При цьому, згідно з постано-
вою КМУ від 11 лютого 2010 р. № 141, набути 
статус ОРСП може будь-яка юридична особа. 
У науковій літературі зверталася увага на 
необхідність встановлення у законодавстві 
обов’язкової квоти щодо кількості сільсько-
господарських товаровиробників у складі 
засновників такого ринку. Інакше виникає 
можливість створювати їх тільки посередни-
ками-перекупниками, які навряд чи будуть 
думати про інтереси сільськогосподарських 
товаровиробників [3, с. 164]. Саме така ситу-
ація склалася в реаліях сьогодення. Відпо-
відно, виникає питання щодо доцільності 
забезпечення державної підтримки суб’єктів 
господарювання, які є звичайними комерцій-
ними посередниками та жодним чином не 
сприяють діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Розглянемо, яким чином реалізуються 
на практиці положення Закону України 
«Про оптові ринки сільськогосподарської 
продукції», що стосуються надання держав-
ної фінансової підтримки ОРСП, зокрема, 
у період їх становлення. Така підтримка 
надається для: 1) компенсації витрат, повя-
заних із: розробленням проектно-кошто-
рисної документації, в тому числі на роботи 
з будівництва об’єктів інфраструктури опто-
вих ринків; будівництвом під’їзних шляхів 

1 Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМУ від 22 червня 2011р. № 704.
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до території оптового ринку, мереж водо- 
та електропостачання, інших комунікацій 
загального призначення; викупом земельних 
ділянок, об’єктів виробничого і невиробни-
чого призначення, торговельних та адміні-
стративних будівель (приміщень), інших 
об’єктів інфраструктури з метою розміщення 
та забезпечення функціонування оптових 
ринків; створенням (впровадженням) сис-
теми інформаційного забезпечення діяль-
ності оптових ринків; 2) виплати компенса-
ції у розмірі до 50 відсотків обсягу видатків 
на придбання устаткування й обладнання, 
в тому числі іноземного виробництва, для 
комплектування та облаштування оптових 
ринків та видатків на оплату будівельно-
монтажних або інших робіт, товарів і послуг, 
пов’язаних із будівництвом оптових ринків 
(п. 5 Порядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для надання 
фінансової підтримки для створення опто-
вих ринків сільськогосподарської продук-
ції», затвердженого постановою КМУ від 
29 вересня 2010 р. № 893). Слід зазначити, 
що вказані заходи державної підтримки 
здійснювалися лише у 2010 та 2011 роках. 
Так, згідно із законами України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2011 рік» від 
23 грудня 2010 р. та «Про Державний 
бюджет України на 2012 рік» від 22 грудня 
2011 р. з Державного бюджету України на 
безповоротній основі було виділено кошти 
у сумі 10 000 тис. грн. (код програмної кла-
сифікації видатків та кредитування держав-
ного бюджету 2801520) (Додаток № 3) та від-
повідно 200 000 тис. грн. (код програмної 
класифікації видатків та кредитування дер-
жавного бюджету 2801520) (Додаток № 3). 
У цей період часу діяли лише ТЗОВ «РСП 
«ШУВАР» (отримав статус ОРСП відпо-
відно до свідоцтва про надання юридичній 
особі статусу ОРСП № 1 від 15 вересня 2009 р. 
[10]) та ТОВ «Ринок сільськогосподарської 
продукції «Столичний» (зареєстрований як 
ТОВ від 22.06.2010 [17], проте згодом набув 
статусу ОРСП [14, с. 17]). Таким чином, про-
стежується тенденція щодо лобіювання на 
рівні держави інтересів саме цих суб’єктів 
господарювання. Адже реальні заходи дер-
жавної фінансової підтримки стосувалися 
насамперед вже діючих ОРСП. Слід вказати 
також, що значні матеріальні ресурси, які 
було вкладено у створення ОРСП, себе не 
виправдали. Так, наприклад, «РСП «Сто-
личний» має заборгованість перед своїми 
контрагентами у сумі 13 200 000,00 грн. 
та податковий борг перед державою у сумі 
83 265 грн. За даними Єдиного державного 
реєстру судових рішень, відкрито справу про 
банкрутство та введено процедуру розпоря-

дження майном щодо ТОВ «РСП «Столич-
ний» за заявою ТОВ «С І А», ТОВ «Сучасні 
ринкові інновації» від 10 березня 2020 р. [16]. 

Станом на 2017 рік утворено 12 ОРСП, 
частково введено в експлуатацію 4 ринки 
[5, с. 202]. Зокрема, в м. Львові, Херсон-
ській, Полтавській та Хмельницькій облас-
тях функціонують оптові ринки плодоово-
чевої продукції, у м. Жашкові Черкаської 
області – ринок «Чародій», перший і поки 
що єдиний в Україні ринок оптової торгівлі 
худобою, вирощеною в основному в особис-
тих селянських та дрібнотоварних господар-
ствах [1, с. 4]. Враховуючи зазначене, гово-
рити про створення цілісної мережі ОРСП 
по всій Україні ще зарано. Більше того, 
функціонування деяких із них під загрозою 
(«РСП «Столичний» (як вже зазначалося 
вище, щодо нього відкрито справу про бан-
крутство), ОРСП «Господар», який зараз не 
функціонує у зв’язку з політичною ситуа-
цією на Сході нашої країни) [6, с. 7].

Закон України «Про оптові ринки сіль-
ськогосподарської продукції» встановлює, 
що законами про оподаткування можуть 
передбачатися пільги або спеціальний режим 
оподаткування діяльності ОРСП. Крім того, 
органи місцевого самоврядування у межах 
своїх повноважень можуть надавати ОРСП 
пільги зі сплати місцевих податків і зборів 
(ст. 14). Але Податковий кодекс України їх 
не передбачає. 

У 2010 р. було розроблено проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо надання оптовим ринкам 
сільськогосподарської продукції пільг зі 
сплати податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів)» (далі – проект Закону). Проектом 
Закону пропонувалося надання пільг опто-
вим ринкам сільськогосподарської продукції 
на час їх становлення зі сплати мита, плати 
за землю, податку на прибуток, податку на 
додану вартість, орендної плати за землю. 
Не можна не погодитися з О. М. Батигі-
ною, що розробниками документа фактично 
запропоновано посередникам надавати 
більше пільг, аніж безпосереднім вироб-
никам сільськогосподарської продукції. 
Водночас запропоновані проектом Закону 
положення щодо пільг в оподаткуванні опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції 
значно зменшать надходження до бюджету 
порівняно із прогнозними вигодами, які 
навіть у разі успішного функціонування 
оптових ринків будуть відчутні лише після 
закінчення періоду їх становлення [3, с. 167].

Наступне, на що хотілось би звернути 
увагу, це питання формування земельної 
ділянки для розміщення інфраструктури 
ОРСП. Так, серед заходів державної під-
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тримки таких ринків законодавством перед-
бачено надання їм земельних ділянок із 
земель державної та/або комунальної влас-
ності; викуп (вилучення) земельних діля-
нок для суспільних потреб з метою забезпе-
чення їхньої діяльності. Але найцікавішим 
є питання щодо доцільності використання 
комерційним посередником, яким виступає 
ОРСП, земель сільськогосподарського при-
значення. У науковій літературі неоднора-
зово наголошувалося на необґрунтованості 
положень Земельного кодексу України, 
згідно з якими землі під інфраструктурою 
ОРСП належать до земель сільськогоспо-
дарського призначення (п. б, ч.2. ст. 22). Так, 
М. Я. Ващишин звертала увагу на недоціль-
ність розміщення інфраструктури ОРСП на 
вказаних землях, оскільки цей суб’єкт госпо-
дарювання використовує землю не як засіб 
сільськогосподарського товаровиробництва, 
а як територіальну основу [4, с. 271]. Поді-
бної позиції дотримується і О. М. Батигіна, 
яка ставить під сумнів виробничий характер 
ОРСП по відношенню до сільськогосподар-
ського товаровиробництва. Крім того, дослід-
ниця вказує на відсутність у законодавстві 
норми щодо обов’язковості участі серед його 
засновників сільськогосподарських това-
ровиробників, адже це хоч якось би могло 
пояснити зв’язок із землями сільськогоспо-
дарського призначення [3, с. 164-165]. На 
наш погляд, слід підтримати такий науковий 
підхід. Більше того, необхідно зазначити, 
що віднесення земель під інфраструктурою 
ОРСП до категорії земель сільськогоспо-
дарського призначення нівелює принцип 
їх пріоритетності, закріплений у Земель-
ному кодексі України (ст. 23). До того ж 
землі сільськогосподарського призначення 
насамперед виступають основним засобом 
виробництва в аграрному секторі економіки. 
І, як слушно зазначає П. Ф. Кулинич, вони 
можуть використовуватися як просторовий 
базис для розміщення об’єктів, технологічно 
тісно пов’язаних із веденням сільськогоспо-
дарського виробництва [7, с. 109].

Для функціонування інфраструк-
тури ОРСП необхідний досить великий 
розмір земельної ділянки. Наприклад, 
ТОВ «РСП «Столичний» було передано 
в довгострокову оренду 157,4240 га вар-
тістю 54 767 809, 60 грн. [13, ст. 6]. Із від-
критої фінансової звітності вищезазначеного 
суб’єкта господарювання за 2012 р. випли-
ває, що розмір сплаченої орендної плати 
становив всього 137 тис. грн. [15, с. 22], що 
є меншим за 1% (547 678 грн). Цікаво, що 
на 2020 р. ,згідно з рішенням Софіївсько-
Борщагівської сільської ради від 25 червня 
2019 р. № 43, плата за сільськогосподарські 

угіддя становить 1 % від нормативної гро-
шової оцінки, а за всі інші (не сільськогос-
подарські угіддя) – 0,03% від їх нормативної 
грошової оцінки [12, п. 7.1]. І це при тому, що 
розмір орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності може 
становити до 12% від нормативно-грошової 
оцінки землі (п. 288.5.2 Податкового кодексу 
України). Тобто «РСП «Столичний» діс-
тав можливість сплачувати плату за землю 
у мінімальному розмірі, що є не сумірними 
з отриманими цим суб’єктом господарю-
вання прибутками. 

Будь-який ОРСП, що розміщає свою 
інфраструктуру на землях сільськогоспо-
дарського призначення, мав би здійсню-
вати відшкодування втрат сільськогоспо-
дарського виробництва. Вказані кошти 
використовуються на освоєння земель для 
сільськогосподарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь, охорону земель відповідно 
до розроблених програм та проектів землеу-
строю, а також на проведення інвентаризації 
земель, проведення нормативної грошової 
оцінки землі (п. 2 ст. 209 Земельного кодексу 
України). Зазначені виплати зараховуються 
до спеціального фонду місцевих бюджетів 
(п. 2  ч. 1 ст.  69-1 Бюджетного кодексу Укра-
їни). Але від цього виду платежів ОРСП звіль-
нено (п. 1 ст. 208 Земельного кодексу України). 

Висновки

Таким чином, необхідно констатувати, 
що правове регулювання державної під-
тримки розвитку ОРСП має ряд прогалин 
та неузгодженостей. По-перше, протягом 
часу у законодавстві змінювалися підходи 
до необхідності державної фінансової під-
тримки таких суб’єктів господарювання: 
від декларування принципу самоокупності 
та фінансування їхнього розвитку за раху-
нок недержавних джерел до необхідності 
безпосередньої фінансової участі держави 
у їх створенні. При цьому скористатися захо-
дами такої підтримки змогли насамперед два 
ОРСП. По-друге, залишається не зрозумі-
лим, чому вказані ринки, які є звичайними 
комерційними посередниками, поставлені 
законодавцем в один ряд із сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками? По-третє, 
створюючи умови для функціонування 
ОРСП, законодавець «забезпечує» посту-
пове знищення земель сільськогосподар-
ського призначення, адже сприяє ОРСП 
в отриманні таких земель з метою, не 
пов’язаною із товарним сільськогосподар-
ським виробництвом; дозволяє не здійсню-
вати відшкодування втрат сільськогосподар-
ського виробництва та не гарантує належних 
надходжень до місцевих бюджетів.
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Olena Hafurova, Oksana Malchyk. Legal basis of state support of wholesale markets 
of agricultural products

The article provides a scientific and theoretical analysis of the legal basis of state support for wholesale 
markets for agricultural products. Attention is paid to the genesis of the legislation, which dates back to 1997 to 
2009, which dates back to the adoption of the relevant legal act. It is noted that the legislation has repeatedly 
changed the approach to the need for state financial support of such entities: from declaring the principle 
of self-sufficiency and financing their development from non-state sources to the need for direct financial 
participation of the state in their creation. At the same time, not all of them were able to take advantage of such 
support. Because, the analysis of the budget legislation showed that the money was allocated irregularly, 
namely after the adoption of the relevant law. Attention is paid to the targeted receipt of material assistance 
from the State Budget of Ukraine, which prompts reflection on lobbying the interests of individual businesses. 
In addition, the question of the feasibility of providing commercial intermediaries with state financial support 
along with agricultural producers is considered. Particular attention is paid to the problem of land formation 
for the location of the infrastructure of the above markets, which require large arrays for the placement 
of their own infrastructure. Attention is paid to the gradation of rent for the use of state and communal 
lands, provided by the tax legislation, and the disproportion of payment by wholesale markets for agricultural 
products with profits. Thus, for their functioning, the legislator "ensures" the gradual destruction of agricultural 
land. After all, it contributes to the wholesale markets of agricultural products in obtaining such lands for 
a purpose not related to commodity agricultural production; allows not to compensate for losses of agricultural 
production and does not guarantee adequate revenues to local budgets. The article draws attention to 
the current state of creation and operation of the network of wholesale markets for agricultural products.

Key words: wholesale market of agricultural products; state financial support; agricultural commodity 
producer; agricultural products; agricultural land.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки страхування підприємницьких ризиків має 
велике значення для розвитку підприємництва в Україні, оскільки воно націлене на захист інтересів 
страхувальників шляхом грошового відшкодування збитків, отриманих у зв’язку з настанням стра-
хового випадку.

Так, підприємницька діяльність за своєю природою має ризиковий характер, а тому страхування 
є тим механізмом, який покликаний мінімізувати втрати. Розглядаючи будь-яку сферу підприємни-
цтва, можна зауважити, що кожен із підприємців так чи інакше схильний до виробничих, фінансових 
й інших видів ризику у зв’язку з прагненням отримати прибуток, при цьому мінімізуючи витрати. 
Не завжди можливо передбачити той чи інший розвиток подій, запобігти виникненню тих факто-
рів, які безпосередньо пов’язані з ризиками. Саме тому важливу роль у підприємницькій діяльності 
відіграє страхування підприємницьких ризиків. У різних сферах підприємництва є своя специфіка 
страхування, кожна сфера має визначальні риси, характерні тільки для неї, а тому сільське госпо-
дарство також не виняток. У ході виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції найчас-
тіше виникають такі ситуації, які можуть призвести до втрати прибутку і ресурсів або навіть до 
банкрутства сільськогосподарського товаровиробника, а тому основні засоби виробництва (земля, 
живі організми, знаряддя виробництва) потребують підвищеного захисту.

Зокрема, земля хоч і є поновлюваним ресурсом, але також схильна до виснаження, що призводить 
до зниження її родючості та впливає на інші показники. Живі організми (тварини, рослини) являють 
собою специфічні засоби виробництва, характерні тільки для сільського господарства. Їхні особливі 
фізіологічні та агробіологічні властивості визначають способи, період і територію їх вирощуван-
ня. Знаряддя виробництва представлені сільськогосподарською технікою, які характеризуються 
тим, що головним чином використовуються для виробництва окремих видів продукції й не придатні 
для вирощування інших.

Отже, сільське господарство України перебуває в зоні непередбачуваних і нерегульованих природ-
но-кліматичних умов, а з урахуванням використання застарілих технологій виробництва належить 
до найбільш ризикованих галузей економіки країни. Саме тому страхування в аграрному секторі еко-
номіки є важливою гарантією мінімізації збитків.

Ключові слова: публічне адміністрування, владно-управлінські відносини, сільськогоспо- 
дарський товаровиробник, страхування, страховий випадок, державна підтримка.

Постановка проблеми. Правові питання 
страхування у сільському господарстві 
залишаються мало дослідженими у теорії 
аграрного права, що негативно впливає на 
ефективність застосування чинного зако-
нодавства з питань страхування у процесі 
сільськогосподарського виробництва та від-
шкодування заподіяної суб’єктам аграрного 
бізнесу, особистим селянським господар-
ствам шкоди. Публічне адміністрування 
у сфері страхування ризиків сільськогос-
подарського виробництва є новелою як для 
національного законодавства, так і для тео-
ретичних досліджень вітчизняних науков-
ців. Зважаючи на те, що органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
під час реалізації своїх функцій керуються 

безпосередньо принципами публічного адмі-
ністрування та виступають в ролі публічної 
адміністрації, дослідження правових аспек-
тів державного страхування сільськогоспо-
дарської продукції через призму публічного 
адміністрування є актуальним та необхідним.

Аналіз наукових статей та публікацій. 
Значний внесок у дослідження законодав-
ства у сфері страхування сільськогосподар-
ської продукції зробили вчені А. М. Статівка, 
В. Ю. Юркевич, М. В. Шульга, В. П. Жуш-
ман та інші, які є авторами науково-прак-
тичного коментаря Закону України «Про 
особливості страхування сільськогосподар-
ської продукції з державною підтримкою», 
що був прийнятий Верховною Радою Укра-
їни 9 лютого 2012 року.
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Про окремі правові проблеми страху-
вання сільськогосподарського виробництва 
від ризиків у своїх наукових дослідженнях 
писали у своїх працях С. Ф. Домбровський 
та І. В. Гориславська. Однак згадані науковці 
досліджували проблематику страхування 
сільськогосподарського виробництва ще до 
прийняття Закону України «Про особли-
вості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою», а тому 
наявні наукові дослідження потребують 
своєї актуалізації та оновлення в зв’язку 
з низкою законодавчих змін.

Крім того, зазначені вище науковці 
у своїх працях детально не приділяли увагу 
саме публічному адмініструванню у сфері 
страхування сільськогосподарської продук-
ції, що зумовлює актуальність вибраної про-
блематики в теорії аграрного права.

Мета дослідження – дослідження публіч-
ного адміністрування у сфері страхування 
сільськогосподарської продукції та ролі 
держави в забезпеченні мінімізації ризиків 
сільськогосподарських виробників.

Виклад основного матеріалу. У струк-
турі аграрного права страхування у сіль-
ському господарстві необхідно розглядати як 
окремий правовий інститут, який становлять 
правові принципи і норми, спрямовані на 
регулювання публічно-приватних аграрних 
страхових відносин.

До 2010 року в Україні існувало 
обов’язкове страхування врожаю сільсько-
господарських культур і багаторічних наса-
джень державними сільськогосподарськими 
підприємствами, врожаю зернових культур 
і цукрових буряків сільськогосподарськими 
підприємствами всіх форм власності від запо-
діяння сільськогосподарському товаровироб-
нику прямого збитку в результаті часткової 
або повної загибелі врожаю сільськогоспо-
дарських культур, багаторічних насаджень, 
зернових культур і цукрових буряків вна-
слідок прямої дії страхових ризиків [2].

Також у 2004 році було прийнято Закон 
України «Про державну підтримку сіль-
ського господарства України», в якому уза-
гальнено основні принципи та усі види дер-
жавної підтримки сільськогосподарських 
виробників в Україні. Розділ III цього 
Закону присвячено державному регулю-
ванню ринку страхування сільськогосподар-
ської продукції. Згідно зі статтею 10 Закону, 
особа зобов’язана попередньо застрахувати 
ризики втрати сільськогосподарської про-
дукції, якщо вона: продає на організованому 
аграрному ринку будь-який вид товар-
ного деривативу, базовим активом якого 
є сільськогосподарська продукція; отримує 

бюджетну дотацію або субсидію, пов’язану 
з виробленням сільськогосподарської про-
дукції або здешевленням її ціни; отримує 
банківський кредит на цілі виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, якщо проценти 
за таким кредитом відшкодовуються за раху-
нок бюджету; отримує бюджетну позичку 
або банківський кредит під гарантію держави 
чи органу місцевого самоврядування [3].

У 2012 році було ухвалено Закон Укра-
їни «Про особливості страхування сіль-
ськогосподарської продукції з державною 
підтримкою», в якому закладені основи агро-
страхування в Україні. Згідно із зазначеним 
законом, держава здійснює публічне адмі-
ністрування сільського господарства через 
механізм державної підтримки – надання 
сільськогосподарському товаровиробнику 
з державного бюджету в порядку, встанов-
леному цим Законом, грошових коштів 
у вигляді субсидій для оплати частини стра-
хового платежу (страхової премії), нарахова-
ного за договором страхування [4].

Таким чином, починаючи з 2012 року 
в Україні існує 2 види страхування в АПК: 
добровільне страхування та страхування 
з державною підтримкою, яке можна назвати 
обов’язковим у зв’язку з обов’язковістю 
укладення договору страхування сільсько-
господарської продукції з державною під-
тримкою як умови для надання сільсько-
господарським товаровиробникам окремих 
видів державної підтримки та дотацій, 
визначених Кабінетом Міністрів України. 
При цьому страховим випадком для страху-
вання з державною підтримкою вважається 
загибель застрахованих посівів, загибель 
(недоотримання) застрахованого урожаю, 
продукції бджільництва, втрата, вимушений 
забій, травматичне пошкодження або захво-
рювання застрахованих сільськогосподар-
ських тварин, бджолосімей, водних біоресур-
сів і тваринницької продукції [4].

При цьому не підлягають страхуванню 
з державною підтримкою: урожай сільськогос-
подарських культур, які впродовж трьох або 
більше років не давали урожаю при їх куль-
тивуванні; урожай багаторічних насаджень 
плодоносного віку, які не давали урожаю про-
тягом останніх п’яти років; хворі сільськогос-
подарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, 
бджолосім’ї, водні біоресурси і тваринницька 
продукція, а також ті, що перебувають у зоні 
карантину або в зоні виникнення надзвичай-
них епізоотичних обставин [4].

Предметом договору страхування сіль-
ськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є майнові інтереси страхуваль-
ника, пов’язані з його страховими ризиками 
щодо вирощеної, відгодованої, виловленої, 
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зібраної, виготовленої первинної (без вто-
ринної обробки та переробки) сільськогос-
подарської продукції (товарів), зазначеної 
у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом 
України «Про Митний тариф України», 
а саме щодо:

 – урожаю сільськогосподарських культур;
 – урожаю багаторічних насаджень;
 – сільськогосподарських тварин, птиці, 

кролів, хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурсів і тваринницької продукції [4].

Аналізуючи доцільність публічного адмі-
ністрування у сфері страхування сільськогос-
подарської продукції, А. В. Мерзляк вважає, 
що однією з головних перешкод для стрім-
кого розвитку агрострахування в Україні 
є практика відшкодування збитків аграріям, 
які постраждали від несприятливих погод-
них умов, за рахунок бюджетних коштів, 
зокрема з резервного фонду. Адже, сподіва-
ючись на державну допомогу, сільгоспвироб-
ники втрачають мотивацію до застосування 
інтенсивних технологій у виробництві та не 
бажають брати участь у страхуванні сіль-
ськогосподарської продукції. На думку нау-
ковця, прямі виплати на подолання наслідків 
негативних природних явищ у сільському 
господарстві лише мінімально покривають 
понесені збитки і державні органи влади 
фактично відмовляються від розвитку стра-
хування сільськогосподарської продукції 
в Україні. Через прямі виплати держава стри-
мує розвиток страхового ринку, оскільки 
вони не потребують відповідного докумен-
тального оформлення, дотримання техноло-
гії виробництва, не вимагають від виробни-
ків відповідних адекватних дій з уникнення 
або мінімізації ризиків [5].

Однак, незважаючи на наявність зако-
нодавчого регулювання страхування сіль-
ськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, варто зауважити, що такий 
вид страхування з державною підтримкою 
фактично існував лише в 2012 році, надалі 
держава не закладала в бюджеті кошти на 
державну підтримку страхування сільсько-
господарської продукції. Для прикладу, дер-
жавний бюджет на 2020 рік не передбачає 
таких видатків, як субсидії сільськогоспо-
дарським товаровиробникам для оплати час-
тини страхового платежу [6].

Варто погодитися з Н. Осьмьоркіною, 
що агрострахування за підтримки дер-
жави у 2012 році майже не запрацювало, 
хоча у бюджеті-2012 закладено 70 млн грн, 
а у бюджеті на 2013 рік на агрострахування 
виділили 150 млн гривень. Так, станом 
на 10 жовтня 2012 року тільки чотири стра-
хові компанії отримали ліцензію для роботи 
із сільгоспвиробниками [7].

На підставі наведеного можна зробити 
висновок, що держава не надто зацікавлена 
в страхуванні сільськогосподарської про-
дукції, а більшість сільськогосподарських 
товаровиробників не мають фінансової мож-
ливості укласти добровільні договори стра-
хування сільськогосподарської продукції.

На противагу Україні, в Польщі дер-
жава забезпечує функціонування Страхо-
вого гарантійного фонду для здійснення 
100% виплат страхового відшкодування за 
договорами обов’язкового страхування від-
повідальності осіб, зайнятих у сільському 
господарстві. В Іспанії фермерам нада-
ють субсидії для сплати страхових премій 
і контролюється перестрахування; допо-
могу страховикам у здійсненні страхування 
аграрних ринків надає Страховий аграрний 
пул (застраховано 80% культур) [8, с. 262]. 
Можливість здійснення прямих виплат від 
держави також закріплена в Угоді про сіль-
ське господарство СОТ. Так, виплати, що 
здійснюються після стихійного лиха, мають 
застосовуватися до втрат доходів, поголів’я 
худоби (у тому числі виплати у зв’язку з вете-
ринарним лікуванням тварин), землі або 
інших факторів виробництва, що виникли 
внаслідок відповідного стихійного лиха [9].

Також варто зазначити, що у світі вико-
ристовуються різні системи страхування 
сільськогосподарської продукції з держав-
ною підтримкою. У таких країнах, як Канада, 
США, Іспанія, Росія, державою здійснюється 
субсидіювання програм мультиризикового 
страхування; у Франції та Австрії – субсиді-
ювання страхових премій за окремими стра-
ховими продуктами; у Швеції страхування 
аграрних ризиків здійснюється приватними 
страховиками без допомоги держави. Багато 
країн світу наслідують досвід тих країн, де 
діє модель аграрного страхування за дер-
жавною участю, і особливо Канадської сис-
теми, яка вважається найбільш розвинутою 
у світі. У Канаді державна підтримка сіль-
ськогосподарських товаровиробників здій-
снюється через королівські корпорації, які 
діють у кожній провінції і є державними 
компаніями, функціонуючими на ринкових 
засадах. Кожна корпорація розробляє свої 
програми страхування на основі методичних 
рекомендацій Федерального Міністерства 
сільського господарства. Відповідно, там 
діє кілька державних програм мінімізації 
ризиків та фінансування фермерів. Так, про-
грама стабілізації чистого доходу виробника 
і страхування сільськогосподарської про-
дукції передбачає добровільну участь агра-
ріїв у страхуванні й сприяє стабілізації їхніх 
доходів шляхом мінімізації втрат урожаю, 
зумовлених несприятливими погодними 
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умовами та іншими ризиками. Відповідно 
до цієї програми уряд частково компенсує 
страхові платежі, сплачені фермерами при 
страхуванні сільськогосподарської продук-
ції, а також створює сприятливі умови для 
сплати ними платежів з урахуванням сезон-
ності виробництва [10].

Отже, незважаючи на наявність законо-
давства щодо державної підтримки сільсько-
господарських товаровиробників у сфері 
страхування ризиків аграрного виробництва, 
Україна не забезпечує належного рівня суб-
сидій, а тому суб’єкти АПК змушені само-
стійно мінімізувати власні ризики шляхом 
укладення договорів добровільного страху-
вання. При цьому проблемними аспектами, 
що ускладнюють розвиток аграрного ринку 
та агрострахування, є: недосконалість зако-
нодавства, що регулює діяльність зі стра-
хування сільськогосподарської продукції; 
концептуально не визначені та не повністю 
реалізовані завдання держави щодо управ-
ління ризиками в аграрному секторі через 
механізми державної підтримки страху-
вання сільськогосподарської продукції; 
низький обсяг пропозиції страхових послуг, 
які відповідають потребам сільгоспвироб-
ників; недостатність інформації, необхідної 
для обчислення та управління ризиками, 
а також відсутність доступного й ефектив-
ного ринку перестрахування ризиків вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, 
що зумовлює високі тарифи страхування; 
недостатній рівень стандартизації страхових 
продуктів, наявність яких дає змогу забезпе-
чити додаткові можливості для захисту прав 
сільгоспвиробників, які мають невисокий 
рівень обізнаності у страхуванні; низький 
рівень поінформованості сільгоспвиробни-
ків про страхування сільськогосподарської 
продукції. Страхування сприймається сіль-
госпвиробниками як вимушений засіб для 
отримання банківського кредиту та/або дер-
жавної дотації, що зумовлює їхній низький 
попит на страхування [7].

Висновки

Національне законодавство не перед-
бачає обов’язкового страхування ризиків 
сільськогосподарського виробництва, крім 
цього, органи державної влади не зацікавлені 
в наданні дотацій сільськогосподарським 
товаровиробникам для компенсації частини 
сплачених страхових платежів. У зв’язку 
з цим, попри наявність законодавчої бази, 
аграрії не мають змоги реалізувати механізм 
страхування сільськогосподарської продук-
ції з державною підтримкою. Насамперед це 
означає, що публічне адміністрування у сфері 
страхування сільськогосподарської продук-

ції в Україні фактично не здійснюється, що 
негативно відображається на показниках 
сільськогосподарського виробництва.

З огляду на наведене, особливу увагу 
потрібно приділити дослідженню досвіду 
зарубіжних країн щодо публічного адміні-
стрування страхування ризиків у сільсько-
господарському виробництві. Результати 
таких досліджень доцільно буде використати 
в майбутньому під час розробки проектів 
нормативно-правових актів, якими закрі-
плюватиметься не лише можливість сіль-
ськогосподарського товаровиробника отри-
мати державну підтримку, застрахувавши 
ризики виробництва, а й чіткий та сталий 
механізм отримання дотацій та компенсацій, 
що буде діяти на постійній основі.
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Mariia Kopytsia. Legal aspects of public administration in the field of agricultural production 
insurance

Insurance is important for the development of entrepreneurship in Ukraine at the current time of market 
economy development and business risk. It aims to protect the interests of policyholders by compensating for 
losses incurred in connection with the occurrence of the insured event.

Thus, entrepreneurial activity by its nature is risky, and therefore insurance is a mechanism designed 
to minimize losses. Considering any area of entrepreneurship, it can be seen that each of the entrepreneurs, 
one way or another, is exposed to production, financial and other types of risk due to the desire to make 
a profit, while minimizing costs. It is not always possible to predict one or another development of events, to 
prevent the emergence of those factors that are directly related to risks. That is why in this case an important 
role in business is played by business risk insurance. Different areas of business have their own specifics 
of insurance, each area has defining features that are unique to it, and therefore agriculture is no exception. In 
the course of production and sale of agricultural products, situations often arise that can lead to loss of profits 
and resources or even bankruptcy of the agricultural producer, and therefore the basic means of production 
(land, living organisms, tools of production) need increased protection.

In particular, although land is a renewable resource, it is also prone to depletion, which leads to a decrease 
in its fertility and affects other indicators. Living organisms (animals, plants) are specific means of production, 
characteristic only of agriculture. Their special physiological and agrobiological properties determine 
the methods, period and territory of their cultivation. Production tools are represented by agricultural 
machinery, which are characterized by the fact that they are mainly used for the production of certain types 
of products and are not suitable for growing others.

Thus, Ukraine's agriculture is in a zone of unpredictable and unregulated climatic conditions, and given 
the use of outdated production technologies is one of the most risky sectors of the economy. That is why 
insurance in the agricultural sector of the economy is an important guarantee to minimize losses.

Key words: public administration, power-administrative relations, agricultural commodity producer, 
insurance, insured event, state support.
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ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  
ПОНЯТТЯ «БЮДЖЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Стаття присвячена дослідженню правових підходів до визначення поняття «бюджетні інвес-
тиції». Розглянуто теоретичні засади бюджетного інвестування, визначено сутність бюджетних 
інвестицій, їхні специфічні особливості та напрями їх використання. Визначено роль бюджетних 
інвестицій у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави. Сформульовано характерні 
ознаки цього поняття, зокрема: особлива роль держави як інвестора – власника та розпорядника 
фондів грошових коштів (інвестицій); найвищий ступінь самостійності під час здійснення інвести-
цій, адже держава володіє правом власності на відповідний обсяг бюджетних коштів; високе суспільне 
значення, адже вони здійснюються з метою економічного, науково-технічного і соціального розвитку 
суспільства; особливості правого регулювання учасників бюджетних відносин, що виникають під час 
реалізації бюджетних інвестицій, зумовлюють специфічний порядок їх здійснення. Запропоновано 
класифікацію бюджетних інвестицій, а саме: інвестиції в бюджетний сектор; інвестиції в інфра-
структуру; інвестиції для забезпечення соціального захисту; інвестиції в реальний сектор економіки; 
інвестиції соціального призначення. Проаналізовано, що бюджетні інвестиції як правова категорія 
можуть використовуватися і на міжгалузевому (наприклад, відносини з приводу отримання при-
бутку (доходу) чи досягнення соціального ефекту регулюються цивільним, трудовим, господарським 
правом, правом соціального забезпечення тощо), і на фінансово-правовому рівнях (тут усі поняття 
набувають вузькогалузевого фінансово-правового значення). Обгрунтовано, що вдалий вибір форм 
та напрямів бюджетного інвестування визначає їх успішність та досягнення потрібного результату, 
адже бюджетні інвестиції повинні відігравати системоутворювальну роль у загальній проблематиці 
активізації інвестиційного процесу, а також сприяти отриманню максимального ефекту від вкладень, 
навіть становлячи невелику частку в загальному обсязі інвестицій. Внесено пропозиції щодо вдоскона-
лення чинного законодавства та необхідності закріплення у ньому поняття «бюджетні інвестиції».

Ключові слова: бюджетні інвестиції, інвестиційні правовідносини, правове регулювання, 
бюджетне фінансування, інвестиційне забезпечення.

Постановка проблеми. Сьогодні регу-
лювання бюджетного інвестування у фінан-
совому законодавстві провадиться лише 
в загальному вигляді, що частково можна 
пояснити відсутністю комплексного погляду 
на проблеми функціонування системи 
бюджетного інвестування та її правової 
основи, а також тривалим нерозумінням суті 
публічних інвестиційних правовідносин. 
Водночас саме бюджетні інвестиції мають 
забезпечувати здатність держави ставити 
й виконувати завдання, спрямовані на забез-
печення стратегічних орієнтирів соціально-
економічного розвитку, а також покликані 
нейтралізувати ймовірні загрози економіч-
ній безпеці держави із застосуванням важе-
лів, властивих ринковій економіці. 

Аналіз дослідження проблеми. Окремі 
питання бюджетних інвестицій досліджу-
вали відомі фахівці, представники науки 
фінансового права, серед яких: Т. Латков-

ська, О. Музика-Стефанчук, О. Орлюк, 
В. Чернадчук. Їхні наукові праці становлять 
основу для теоретичного осмислення про-
блематики бюджетних інвестицій й розро-
блення авторського бачення.

Мета статті полягає у тому, щоб розгля-
нути, проаналізувати та запропонувати 
визначення поняття «бюджетні інвести-
ції», сформулювати його характерні ознаки 
та визначити класифікацією бюджетних 
інвестицій. 

Виклад основного матеріалу. Поділя-
ючи думку Б. Малиняка про те, що «про-
цеси формування та витрачання бюджетних 
ресурсів впливають не лише на умови буття 
суспільства та функціонування економічної 
системи на сучасному етапі, а й визначають 
такі умови для майбутніх періодів» [2, с. 76], 
переконана в тому, що питання бюджетних 
інвестицій необхідно досліджувати комп-
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лексно, разом із механізмом їхнього фінан-
сового забезпечення, що цілком відповідає 
засадам дискурсу щодо визначення інвес-
тиційного складника бюджету, який зазви-
чай розуміють як частину видатків бюджету 
держави, що спрямовується на інвестиційні 
цілі та бюджетні надходження, які й забез-
печують фінансування зазначених видатків 
капітального характеру, або ж як сукупність 
бюджетних інвестицій.

Усім фінансовим (бюджетним) право-
відносинам інвестиційного напряму власти-
вий владно-майновий або державно-владний 
майновий (грошовий) характери. Здебіль-
шого саме держава в особі уповноважених 
державних органів або органів місцевого 
самоуправління здійснює ці відносини 
і надає їм розподільчого характеру, що від-
повідає функціям фінансів, передусім функ-
ціям створення інвестиційних грошових 
фондів і спрямування цих фондів (інвести-
ційних коштів) на задоволення актуальних 
потреб суспільства.

Окрім того, держава постійно охороняє 
ці відносини, оскільки вони мають, як пра-
вило, вагоме суспільне та фінансове зна-
чення. Отже, контроль над інвестиційними 
процесами в бюджетному фінансуванні 
дозволяє державі надавати цим відносинам 
властивості плановості, що пов’язано з дією 
закону планомірного розвитку економіки 
держави та регіонів.

З огляду на це, докладніше висвітлю 
пряму участь держави в інвестиційному про-
цесі через розкриття правової суті поняття 
«бюджетні інвестиції». 

На думку Г. Затонацької, особливості, 
властиві бюджетним інвестиціям, зумовлені, 
по-перше, особливостями коштів, з яких 
фінансують бюджетні інвестиції; по-друге, 
особливостями правового статусу учасни-
ків суспільних відносин з надання інвести-
цій, що, своєю чергою, мали б зумовлювати 
настання особливих правових наслідків, як 
правило, перехід права власності [2, с. 53].

Таким чином, інвестиції в широкому 
розумінні мають соціальну спрямованість, 
що полягає у створенні перспектив для 
соціального захисту найбідніших верств 
населення, прискорення науково-техніч-
ного прогресу, стимулюванні задоволення 
підвищеного суспільного запиту на певні 
товари і послуги, поглибленні духовно-іде-
ологічного змісту нації тощо. Врешті-решт, 
законодавчий акцент на соціальному призна-
ченні інвестицій є виправданим та логічним, 
адже саме держава зобов’язана бути важелем 
управління, що регламентує інвестиційний 
ринок і межі капіталізації інвестиційного 
процесу з метою присікти ті дії суб’єктів 

інвестиційної діяльності, що можуть посла-
бити або ж звести нанівець запитуваний сус-
пільством соціальний ефект від вкладення 
цінностей [3, с. 62].

Загалом виявлено два підходи серед вче-
них щодо вивчення пропонованої наукової 
проблеми. Частина науковців і законотвор-
ців розглядають бюджетне інвестування як 
форму нагромадження суспільного капіталу 
та вивчають питання його продуктивності. 
Друга група дослідників бюджетних інвести-
цій трактує їх як процес формування й обслуго-
вування основного капіталу, необхідного для 
виконання таких функцій державних фінан-
сів, як макроекономічне регулювання, пере-
розподіл ресурсів і надання суспільних благ. 

Докладне визначення аналізованого 
поняття дав Б. Малиняк. На його думку, 
бюджетні інвестиції – це сукупність ресурсів 
бюджету, що спрямовуються не на спожи-
вання, а виключно на придбання і створення 
активів довгострокового користування (при-
дбання і створення будівель, споруд, пере-
давальних пристроїв, транспортних засобів, 
обладнання та предметів довгострокового 
користування, нематеріальних активів, 
проведення їхнього капітального ремонту, 
реконструкції, модернізації та реставрації, 
придбання і капітальне покращення землі, 
а також надання капітальних трансфертів) 
задля отримання соціально-економічного 
ефекту в майбутньому [4, с. 6].

За визначенням, яке наводить 
Т. Затонацька, бюджетними інвестиціями 
є видатки з державного та місцевих бюдже-
тів, які спрямовуються на фінансування 
державних цільових програм економіч-
ного, науково-технічного, соціального роз-
витку, програм розвитку окремих регіонів, 
галузей економіки, фінансування інвес-
тиційних проектів чи придбання частки 
акцій або прав участі в управлінні підпри-
ємством [5, с. 86]. У цьому контексті заслу-
говує на увагу й визначення бюджетних 
інвестицій, яке запропонував О. Малярчук, 
згідно з яким «видатки бюджетів різних рів-
нів на фінансування державних цільових 
програм, фінансування інвестиційних про-
ектів, програм розвитку окремих регіонів 
і галузей економіки, соціального та науково-
технологічного розвитку» [6, с. 43]. Окрім 
того, Л. Попель і Л. Тарангул, досліджуючи 
бюджетні інвестиції, називають одним із 
найважливіших чинників забезпечення еко-
номічного зростання саме бюджетні соці-
альні інвестиції, розглядаючи їх як інвесту-
вання коштів бюджетів в об’єкти соціальної 
сфери задля отримання соціального ефекту 
та підвищення рівня та якості життя 
людей [7, с. 332]. Зокрема, держава здійснює 
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інвестування в такі галузі соціальної сфери, 
як: освіта, наука, медицина, фізична куль-
тура, спорт, культура, мистецтво, соціальне 
забезпечення та соціальний захист, зайня-
тість населення, шляхом бюджетного фінан-
сування цих соціальних інвестицій та ін. 
Більше того, на думку науковців, бюджетне 
фінансування – це сукупність грошових від-
носин, пов’язаних із розподілом і викорис-
танням коштів централізованого грошового 
фонду держави, що реалізуються шляхом 
безповоротного й безоплатного надання 
бюджетних коштів юридичним і фізичним 
особам на проведення заходів, передбачених 
бюджетом [8, с. 46; 9].

Отже, враховуючи вищенаведені тракту-
вання, вважаю, що під бюджетними інвести-
ціями варто розуміти вкладення бюджетних 
коштів у відтворення основного капіталу 
з метою зростання державних (муніци-
пальних) активів та реалізації загальнодер-
жавних (муніципальних) завдань. Отже, 
з економічного погляду, бюджетні інвестиції 
доцільно розглядати як інструмент, за допо-
могою якого можна сформувати необхідні за 
обсягом та структурою активи, що перебува-
тимуть у власності територіальної громади. 
Своєю чергою, бюджетні інвестиції як пра-
вова категорія можуть використовуватися 
і на міжгалузевому (наприклад, відносини 
з приводу отримання прибутку (доходу) чи 
досягнення соціального ефекту регулюються 
цивільним, трудовим, господарським пра-
вом, правом соціального забезпечення тощо), 
і на фінансово-правовому рівнях (тут усі 
поняття набувають вузькогалузевого фінан-
сово-правового значення). 

Великою мірою правовий складник 
поняття бюджетних інвестицій виражає 
суспільне призначення функцій бюджет-
ного інвестування, що полягає у: форму-
ванні та використанні об’єктів бюджетного 
інвестування; визначенні форм бюджетного 
інвестування через розподіл та перероз-
поділ інвестиційних ресурсів, враховуючи 
капітальні трансферти, і між суб’єктами 
господарювання, і для населення; виокрем-
ленні напрямів бюджетного інвестування 
для забезпечення рівномірного економічного 
та соціального розвитку країни, регіонів чи 
окремих територіальних громад; створенні 
правового підґрунтя для сталого економіч-
ного розвитку і стабілізації соціально-еко-
номічних процесів завдяки гарантованому 
державою інвестиційному фінансуванню прі-
оритетних галузей національної економіки.

Термін «бюджетні інвестиції» є досить 
часто вживаним і у правових наукових дже-
релах, і в бюджетній практиці, однак досі 
вітчизняна законодавча база містить про-

галини щодо визначення цього поняття, що, 
своєю чергою, вагомо впливає на підходи 
науковців до його трактування. На відміну 
від України, п. 16 ч. 1 ст. 3 Бюджетного 
кодексу Казахстану містить таке визна-
чення: бюджетні інвестиції – фінансування 
з республіканського або місцевого бюджету, 
спрямоване на збільшення вартості активів 
держави за рахунок формування та збіль-
шення статутних капіталів юридичних осіб, 
створення активів держави шляхом реаліза-
ції бюджетних інвестиційних проектів, кон-
цесійних проектів на умовах співфінансу-
вання з бюджету [10]. На жаль, відсутність 
у вітчизняному законодавстві правового 
визначення цього поняття є натепер ваго-
мим недоліком, що потребує усунення шля-
хом внесення відповідних змін до Бюджет-
ного кодексу України. 

Деякі нормативні акти містять визна-
чення поняття «державні інвестиції». Так, 
у п. 1.2 Положення про порядок консерва-
ції та розконсервації об’єктів будівництва, 
затвердженого наказом Міністерства будів-
ництва, архітектури та житлово-комуналь-
ного господарства України, державні інвес-
тиції визначено як інвестиції, спрямовані 
на створення або відновлення основних 
фондів, джерелом яких є кошти Державного 
бюджету України, бюджету Автономної Рес-
публіки Крим, інших місцевих бюджетів, 
власні та позичкові кошти державних під-
приємств, установ та організацій [11]. 

Зважаючи на законодавчі прога-
лини щодо визначення самого поняття 
«бюджетні інвестиції», закономірною вигля-
дає й відсутність законодавчого переліку 
об’єктів бюджетної інвестиційної діяль-
ності, що, своєю чергою, не можна вва-
жати прийнятним у контексті дослідження 
фінансово-правових вимірів цієї категорії. 

Для розкриття сутності бюджетних інвес-
тицій вважаю за доцільне сформулювати 
характерні ознаки цього поняття, зокрема: 
особлива роль держави як інвестора – влас-
ника та розпорядника фондів грошових 
коштів (інвестицій); найвищий  ступінь 
самостійності під час здійснення інвести-
цій, адже держава володіє правом власності 
на відповідний обсяг бюджетних коштів; 
високе суспільне значення, адже здійсню-
ються з метою економічного, науково-тех-
нічного і соціального розвитку суспільства; 
особливості правого регулювання учасників 
бюджетних відносин, що виникають під час 
реалізації бюджетних інвестицій, зумовлю-
ють специфічний порядок їх здійснення.

Найоптимальнішою класифікацією 
бюджетних інвестицій, на наш погляд, є така: 
інвестиції в бюджетний сектор; інвести-
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ції в інфраструктуру; інвестиції для забез-
печення соціального захисту; інвестиції 
в реальний сектор економіки; інвестиції соці-
ального призначення.

Погоджуюсь із висловленою у науковій 
літературі думкою, що вдалий вибір форм 
та напрямів бюджетного інвестування визна-
чає їх успішність та досягнення потрібного 
результату, адже бюджетні інвестиції пови-
нні відігравати системоутворювальну роль 
у загальній проблематиці активізації інвес-
тиційного процесу, а також сприяти отри-
манню максимального ефекту від вкладень, 
навіть становлячи невелику частку в загаль-
ному обсязі інвестицій [12, с. 26]. 

Держава бере участь в інвестиційному 
процесі і прямо, через державний сектор 
економіки, і опосередковано – через свої 
інститути. У разі безпосереднього виконання 
державою ролі інвестора здійснюється інвес-
тування тих галузей і виробництв, продук-
ція яких має загальнонаціональне значення 
та які найближчим часом не підлягатимуть 
приватизації (оборонна промисловість, 
загальнодержавна інфраструктура, соціальна 
сфера тощо) [13, с. 37].

Висновки

На основі проведеного дослідження 
аргументовано доцільність законодавчого 
закріплення поняття «бюджетні інвестиції» 
та порядку їх здійснення у Бюджетному 
кодексі України та Законі України «Про 
інвестиційну діяльність». Зважаючи на те, 
що в 2015 р. частково розпочато реформу-
вання системи бюджетного інвестування, 
доцільно продовжити дії уряду в цьому 
напрямі. Зокрема, пропоную створити спе-
ціальний підрозділ у структурі Міністерства 
фінансів України та місцевих фінансових 
органів, який відповідатиме за бюджетні 
інвестиції, що дасть змогу отримувати комп-
лексну інформацію про їх здійснення та вста-
новлювати оптимальне співвідношення між 
поточними і капітальними видатками. 
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Mariia Blikhar. Legal approaches to the definition of the concept of “budget investments”
The article is devoted to the study of legal approaches to the definition of "budget investment". 

Theoretical principles of budget investment are considered, the essence of budget investments, their specific 
features and directions of their use are defined. The role of budget investments in ensuring the socio-
economic development of the state is determined. The characteristic features of this concept are formulated, 
in particular: the special role of the state as an investor - owner and manager of funds (investments); 
the highest degree of independence in the implementation of investments, because the state has the right 
of ownership of the appropriate amount of budget funds; high social significance, because they are carried 
out for the purpose of economic, scientific, technical and social development of society; features of the legal 
regulation of participants in budgetary relations that arise during the implementation of budget investments, 
determine the specific procedure for their implementation. The classification of budget investments is 
offered, namely: investments in the budget sector; infrastructure investments; investments to provide 
social protection; investment in the real sector of the economy; social investment. It is analysed that budget 
investments as a legal category can be used both at the intersectoral level (for example, relations concerning 
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profit (income) or achieving a social effect are regulated by civil, labor, commercial law, social security law, 
etc.) and at the financial and legal levels ( here all concepts acquire a narrow sectoral financial and legal 
significance). It is substantiated that the successful choice of forms and directions of budget investment 
determines their success and achievement of the desired result, because budget investments should play 
a systemic role in the overall problem of intensifying the investment process and help maximize the effect 
of investment, even taking a small share of total investment. Proposals were made to improve the current 
legislation and the need to enshrine the concept of "budget investment".

Key words: budget investments, investment legal relations, legal regulation, budget financing, 
investment provision.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Метою статті є науково-правове дослідження сутності чинного законодавства та нормативно-
правових актів України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України органами системи МВС 
від внутрішніх загроз невоєнного характеру, а також формулювання обґрунтованих пропозицій 
з удосконалення законодавства в зазначеній сфері. У статті досліджено сутність та зміст право-
вого регулювання діяльності органів системи МВС у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України 
як одному з базових державних інститутів, яке здійснюється за допомогою створеного державного 
механізму. Проаналізовано основні наукові доробки й положення, чинного законодавства та норма-
тивно-правових актів адміністративного та інших галузей права у зазначеній сфері, які базуються 
на положеннях правових норм Конституції та законах України. Встановлено, що сутністю право-
вого регулювання у сфері внутрішньої безпеки України є система суспільних відносин, здійснюва-
них державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона 
і розвиток. За своїм змістом внутрішня безпека передбачає, з одного боку, відсутність небезпеки, 
а з іншого – наявність стану захищеності життєво важливих інтересів: 1) людини та громадянина, 
що виявляються в її правах і свободах, соціальній захищеності; 2) суспільства, що сконцентровані 
в його матеріальних і духовних цінностях, а виявляються у можливості громадян виступати єди-
ним джерелом влади; 3) держави та її інститутів, що виражені в її конституційному ладі, сувере-
нітеті, територіальній цілісності, а також забезпеченні громадської безпеки та порядку, захисту 
суспільства та особи інтересів, прав і основоположних свобод людини, держави та її інститутів від 
внутрішніх реальних і потенційних загроз невоєнного характеру. Визначено, що внутрішня безпека 
держави має відповідати двом вимогам: по-перше, бути надійною, що гарантує своєчасне та в повно-
му обсязі виконання функцій правоохоронними та іншими органами держави у цій сфері; по-друге, 
бути достатньою, зумовленою справжніми потребами й відповідними матеріальними та фінансови-
ми ресурсами держави. Викладено авторські поняття: «внутрішня безпека України», «забезпечення 
внутрішньої безпеки держави органами системи МВС», а також сформульовано обґрунтовані про-
позиції з удосконалення законодавства у сфері внутрішньої безпеки України.

Ключові слова: право, регулювання, діяльність, органи, система, МВС, забезпечення, безпека, 
внутрішня, людина, держава.

У природному стані відбувається 
війна усіх проти всіх, яка породжує 
в людині страх перед загрозами власній 
безпеці, що змушує людину жити в сус-
пільстві й шукати в ньому засоби колек-
тивного захисту від вказаних загроз, 
створюючи для цього державу.

Т. Гоббс

Постановка проблеми. Сьогодні вну-
трішня безпека України є своєрідною харак-
теристикою і необхідною умовою життєді-
яльності людини, суспільства, держави та її 
інститутів, а забезпечення цієї безпеки має 
розглядатися як невіддільна частина дер-
жавної політики, тобто як одна з найбільш 
важливих функцій діяльності держави 
та один з основних напрямів діяльності її 

правоохоронних органів, який ґрунтується 
на загальних принципах, методах та формах 
управління внутрішньої безпеки держави. 
Проте правове регулювання діяльності 
органами системи Міністерства внутрішніх 
справ України (далі – МВС) у сфері забез-
печення внутрішньої безпеки держави має 
свої особливості, що залежать насамперед від 
характеру завдань та функцій, які уповнова-
жені здійснювати відповідні структурні під-
розділи органів системи МВС щодо захисту 
людини та громадянина, суспільства, дер-
жави та її інститутів від внутрішніх загроз 
невоєнного характеру.

Закріплене у статті 3 Конституції Укра-
їни положення про те, що людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 
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і безпека визначаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю [1], вимагає 
від держави створення відповідної сис-
теми державних та правоохоронних орга-
нів, діяльність яких була б безпосередньо 
пов’язана із забезпеченням захисту вну-
трішньої безпеки України.

Наразі європейська інтеграція є стра-
тегічним напрямом нашої держави, яка дає 
можливість тісного співробітництва у сфері 
юстиції, свободи та безпеки [2]. Вона також 
зобов’язує Україну забезпечити ефективне 
функціонування правових інституцій, що 
гарантують утвердження верховенства права 
та поваги до прав людини і основоположних 
свобод. Водночас асоціація з Європейським 
Союзом є важливим кроком до вирішення 
однієї з найактуальніших проблем держав-
ної безпеки щодо суверенітету й територі-
альної цілісності, непорушності кордонів 
і незалежності України, в тому числі у сфері 
забезпечення внутрішньої безпеки як право-
охоронними органами держави загалом, так 
і органами системи МВС1 зокрема.

Виникнення суттєвих ризиків суверені-
тету та територіальної цілісності держави на 
Сході України внаслідок військової агресії 
Російської Федерації, яка триває уже понад 
шість років, та окупації нею Автономної 
Республіки Крим, зумовлюють зростання 
реальної загрози державній безпеці, до якої 
входить і внутрішня безпека України. Вод-
ночас низький рівень соціального захисту 
населення спонукає керівництво держави 
та її органи на удосконалення правового меха-
нізму діяльності сектору безпеки України.

Слід зазначити, що відомий китайський 
філософ Сунь-Цзи у своїх філософських 
поглядах говорив: «Ніколи ще не бувало, 
щоби війна тривала довго, і це було б вигідно 
державі. Ось чому той, хто не розуміє до 
кінця всієї шкоди від війни, не може збагнути 

1 До загальної структури системи МВС вхо-
дять: 1) апарат МВС; 2) Головний сервісний 
центр МВС та територіальні сервісні центри 
МВС як територіальні органи МВС; 3) навчальні 
заклади та науково-дослідні установи, що нале-
жать до сфери управління МВС; 4) Національна 
гвардія України (далі – НГ) як військове форму-
вання з правоохоронними функціями; 5) заклади 
охорони здоров’я та підприємства, що належать 
до сфери управління МВС.

До органів системи МВС належать: 1) МВС; 
2) Центральні органи виконавчої влади 
(далі – ЦОВВ) – Національна поліція України 
(далі – НП), Державна прикордонна служба Укра-
їни (далі – ДПС), Державна служба України з над-
звичайних ситуацій (далі – ДСНС), Державна 
міграційна служба України (далі – ДМС), діяль-
ність яких спрямовується та координується Кабі-
нетом Міністрів України через Міністра внутріш-
ніх справ України згідно з законом.

до кінця і всієї вигоди од війни» [3, с. 16–17]. 
Війна полюбляє перемогу і не любить 
тяглості. Ось чому полководець, який розу-
міє війну, є володарем долі народу, є госпо-
дарем безпеки держави [3, с. 20].

У сучасних умовах особливого значення 
набуває нормативно-правове регулювання 
діяльності органів системи МВС у сфері 
забезпечення внутрішньої безпеки України 
як одному з базових державних інститутів 
правоохоронних та інших органів держави. 
Натепер складні процеси геополітичних 
змін у сучасному світі, а також зростання 
кількості правопорушень, поява нових видів 
злочинів у державі зумовлюють виконання 
нових, складних, багатопланових завдань, які 
покладені державою на органи системи МВС.

Варто зазначити, що наявні теоре-
тичні розробки проблем забезпечення 
захисту внутрішньої безпеки держави 
були предметом досліджень таких провід-
них вітчизняних вчених в галузях адмі-
ністративного права, як В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, 
І.П. Голосніченко, С.М. Гусаров, Є.В. Додін, 
Р.А. Калюжний, Л.В. Коваль, В.А. Колпаков, 
А.Т. Комзюк, В.А. Ліпкан, В.Ф. Опришко, 
О.І. Остапенко, І.М. Пахомов, Г.О. Понома-
ренко, В.П. Пєтков, В.І. Шакун, В.К. Шка-
рупи, Х.П. Ярмакі та інші. Однак, попри 
інтенсивність досліджень, присвячених 
різним аспектам проблем нормативно-пра-
вового регулювання діяльності органів 
системи МВС у сфері забезпечення вну-
трішньої безпеки України, ці проблеми 
досліджувалися фрагментарно та недостат-
ньо та багато важливих питань залишилося 
поза увагою вчених та практиків у галузі 
адміністративного та інших галузей права, 
що і зумовлює актуальність та важливість 
дослідження цієї проблеми.

Стаття має характер теоретичного дослі-
дження, емпіричну базу якого становить 
Конституція та закони України, чинні між-
народні договори, ратифіковані нашою дер-
жавою у сфері державної безпеки, до якої 
входить і внутрішня безпека України й інші 
нормативно-правові акти, а також наукові 
праці фахівців-правознавців у галузі адміні-
стративного та інших галузях права.

Метою статті є науково-правове дослі-
дження сутності чинного законодавства 
та нормативно-правових актів України 
у сфері забезпечення внутрішньої без-
пеки України органами системи МВС від 
внутрішніх загроз невоєнного характеру, 
а також формулювання обґрунтованих 
пропозицій з удосконалення законодав-
ства в зазначеній сфері.
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Виклад основного матеріалу. Прагнення 
природи до виживання, безпеки набагато 
давніше за право, бо джерелами права є зви-
чаї, судова практика, принципи справедли-
вості. Люди зрозуміли, що тільки завдяки 
праву можна забезпечити «порядок і без-
пеку, яких вимагає божественний задум і які 
необхідні для прогресу» [4, с. 329]. Сьогодні 
теорія права розглядає й оцінює Конститу-
цію України [1] як основу, фундамент всієї 
системи законодавства, як юридичну базу 
нормативно-правового регулювання. Це 
трактування підкреслює властивість Осно-
вного Закону України [1] спрямовувати 
в єдине джерело, щоб об’єднувати, надавати 
цілеспрямованості й узгодженості розвитку 
різних форм законодавства, а також обґрун-
товує необхідність вивчення правових норм 
з метою встановлення загальних правил, що 
є принциповими основами вже конкретні-
шого правового регулювання. Правові норми 
Конституції України [1] є нормами прямої дії.

Як слушно зазначає у своєму дослідженні 
Ю.О. Волошин, у процесі конституціоналі-
зації фактична сукупність нормативно-пра-
вових актів різних видів та рівнів повинна 
набути якостей системності та цілісності, 
а кожен з таких актів – стати справжньою пра-
вовою формою, місцем локалізації та закрі-
плення правових норм, принципів, цілей 
та цінностей. Це означає процес проник-
нення правових норм Конституції України 
та конституційного права в різні компоненти 
правової системи. Таке понятійно-категорі-
альне оновлення потребує зміни уявлень про 
взаємодію конституції та правової системи 
й в умовах сталого розвитку, і в період карди-
нальної трансформації держави і суспільства 
[5, с. 19]. Сутністю правотворчої практики 
є перманентна, послідовна конкретизація 
тексту Конституції України [1].

Розглядаючи механізм правового регу-
лювання у відповідній галузі права, необ-
хідно сказати, що він підпорядковується 
специфіці предмета правового регулювання. 
Норми адміністративного права регламен-
тують різноманітні суспільні відносини, які 
виникають та формуються у сфері соціаль-
них відносин. Водночас предметом адміні-
стративно-правового регулювання є чинні 
положення правових норм адміністратив-
ного права, які регламентують суспільні 
відносини діяльності державних органів 
у сфері забезпечення внутрішньої безпеки 
України. Одночасно механізми правового 
регулювання у зазначеній сфері виступають 
юридичними засобами адміністративно-пра-
вового впливу на суспільні відносини, що 
виникають у зв’язку з організацією та здій-
сненням цієї діяльності.

Слід зазначити, що в науковій юридич-
ній літературі під правовим регулюванням 
розуміється (від лат. regulare – спрямову-
вати, впорядковувати) один з основних засо-
бів державного впливу на суспільні відно-
сини з метою їх упорядкування в інтересах 
людини, суспільства, держави та її інститу-
тів. Тому правове регулювання є різновидом 
соціального регулювання, що забезпечується 
за допомогою спеціально створеного держав-
ного механізму. Головними складовими еле-
ментами цього механізму є: а) норми права, 
зафіксовані в законах та інших правових 
актах, якими визначається модель можливої 
та необхідної поведінки суб’єкта суспіль-
них відносин (норми права основа меха-
нізму правових норм); б) юридичні факти, 
тобто конкретні життєві обставини, з якими 
пов’язані виконання, зміна чи припинення 
правових відносин; в) власне правові відно-
сини, тобто суспільні відносини, опосеред-
ковані норми права; г) акти реалізації прав 
та обов’язків суб’єктів суспільних відносин, 
тобто дії цих суб’єктів у межах приписів від-
повідних правових норм; г) правові санк-
ції щодо порушників норм права [6, с. 692]. 
Слово регулювати тлумачиться як впоряд-
кування чого-небудь, керувати чимось, під-
коряти його відповідним правилам, певній 
системі [7, с. 1020–1021]. Варто нагадати, що 
слово регулювання походить від латинського 
слова regula (норма, мірило) і означає процес 
свідомого впорядкування, установлення пев-
ного порядку, обов’язків.

Предметом правового регулювання 
є певна форма суспільних відносин, яка 
закріплюється відповідною групою юридич-
них норм. Під предметом правового регулю-
вання розуміється спосіб впливу юридичних 
норм на громадські стосунки [8, с. 473]. Деякі 
автори під правовим регулюванням здебіль-
шого розуміють дію права на суспільні від-
носини з допомогою використання певних 
юридичних засобів. В умовах формування 
в Україні основ правової держави роль і зна-
чення правового регулювання суспільних 
відносин набувають особливої актуальності. 
Адже головною ознакою моделі держави, що 
характеризується як правова, виступає саме 
ознака високої правової урегульованості сус-
пільних відносин [9, с. 290].

Про місце права та правового регулю-
вання в організації будь-якої діяльності 
в державі та суспільстві, неодноразово зазна-
чалось у науковій літературі. Так, О.Ф. Ска-
кун розуміє правове регулювання як впоряд-
кування суспільних відносин, їх юридичне 
закріплення, охорона і розвиток, що здійсню-
ються за допомогою права і сукупності пра-
вових засобів [10, с. 529]. Натомість А.Т. Коз-
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мюк зазначає, що правове регулювання – це 
специфічний вплив, який здійснюється 
правом як особливим нормативним інсти-
туційним регулятором. Своєрідність право-
вого регулювання полягає в тому, що воно, 
по-перше, відповідно до своєї соціальної при-
роди є таким різновидом соціального регулю-
вання, який має цілеспрямований, організо-
ваний, результативний характер, а, по-друге, 
здійснюється за допомогою цілеспрямованої 
системи засобів, що реально виражають саму 
матерію права як нормативного інститу-
ційного утворення – регулятора [11, с. 59].

Отже, правове регулювання – це дія 
права на суспільні відносини за допомо-
гою певних юридичних засобів, насамперед 
норм права [12, с. 217]. Однією з початко-
вих, вихідних ланок правового регулювання 
є юридичні норми, які складають норма-
тивну основу, серцевину механізму право-
вого регулювання. [13, с. 19].

Таким чином, розглянувши наведені 
дефініції правового регулювання, ми дійшли 
висновку, про те, що під поняттям правового 
регулювання ми розуміємо систему упоряд-
кування суспільних відносин, здійснюваних 
державою за допомогою права і сукупності 
правових засобів, їх юридичне закріплення, 
охорона і розвиток. Держава забезпечує жит-
тєдіяльність суспільства як системи через 
використання влади, а право – через норма-
тивне регулювання.

Слід зазначити, що рівень внутрішньої 
безпеки України залежить від здатності сил 
безпеки протистояти реальним і потенцій-
ним загрозам невоєнного характеру. Водно-
час ефективне та якісне виконання органами 
системи МВС завдань та функцій щодо забез-
печення внутрішньої безпеки України зна-
чною мірою залежить від добре розвиненої 
правої бази, тобто від наявності чіткого пра-
вового регулювання цієї діяльності. Отже, 
таке правове регулювання діяльності органів 
системи МВС у сфері забезпечення внутріш-
ньої безпеки України повинно здійснюватися 
з метою: 1) визначення питань внутрішньої 
безпеки України, що потребують її забезпе-
чення органами системи МВС; 2) розмеж-
ування повноважень (прав та обов’язків) між 
МВС та органами системи МВС їх посадових 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави щодо забезпечення внутрішньої 
безпеки країни, людини та громадянина, сус-
пільства, держави та її інститутів. Необхідне 
чітке визначення прав та обов’язків конкрет-
них посадових осіб органів системи МВС 
щодо забезпечення верховенства права, гро-
мадської безпеки та правопорядку в державі 
для правової регламентації превентивних 
заходів та засобів переконання та примусу, 
умов і підстав щодо їх застосування; 3) закрі-

плення в Конституції та законах України 
нормативно-правових актів України видів 
та заходів відповідальності посадових осіб 
органів системи МВС за невиконання або 
неналежне виконання тих чи інших повно-
важень у забезпеченні внутрішньої безпеки 
держави тощо.

Поряд з цим суттєвим складником вну-
трішньої безпеки суспільства є інтерес, який 
уособлюється з певними життєво важливими 
матеріальними благами та інтелектуальними 
і духовними цінностями. При цьому є воля 
вибору засобів їх запобігання, бо вольовий 
аспект, як елемент поняттєвої категорії без-
пека, може використовуватися суб’єктами 
безпеки без будь-яких обмежень. Критерієм 
його всеосяжності може слугувати тільки 
право. Необхідно констатувати, що право 
призначене регламентувати й ті негативні 
явища (загрози), від яких варто убезпечити 
людину, суспільство, державу та її інститути 
від внутрішніх загроз невоєнного характеру.

Розглянемо семантику досліджуваних 
нами та близьких до них категорій. Так, у нор-
мативних актах і науковій літературі часто 
вживається категорія забезпечення безпеки. 
В одному із тлумачних словників україн-
ської мови забезпечення визначається таким 
чином: надання достатніх для життя матері-
альних засобів, необхідних для діяльності, 
функціонування чого-небудь; гарантування 
чогось [14, с. 202]. У нормативних актах 
можна зустріти визначення таких понять, 
як забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, тобто 
у виявленні, попередженні, припиненні, роз-
критті або розслідуванні кримінальних пра-
вопорушень, а також у судовому розгляді 
кримінальних проваджень щодо здійснення 
правоохоронними органами правових, орга-
нізаційно-технічних та інших заходів, спря-
мованих на захист життя, житла, здоров’я 
та майна цих осіб від протиправних пося-
гань, з метою створення необхідних умов для 
належного відправлення правосуддя [15].

Слід зазначити, що у тлумачних словни-
ках сучасної української мови слово безпека 
трактується як безпечність, технічні умови 
й засоби, які усувають небезпеку, запобі-
гають небезпеці [16, с. 34], або стан, коли 
кому-небудь чи чому-небудь ніщо не загро-
жує [14, с. 435]. За своєю юридичною приро-
дою безпека являє собою стан врегулювання 
правом суспільних відносин, що виникають 
щодо реалізації життєво важливих інтересів 
особи, суспільства та держави, адекватно 
чинникам та умовам потенційних і реальних 
загроз, створених: протиправними діями, 
шкідливими подіями (явищами) техноген-
ного, природного, соціального характеру, 
наслідками шкідливих подій (явищ).
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Аналізуючи наукові праці фахівців-прав-
ників у галузі адміністративного права, варто 
зазначити про наявність таких підходів до 
визначення категорії безпека: 1) як стан захи-
щеності від будь-яких загроз; 2) відсутність 
загроз і небезпек; 3) як діяльність (система 
заходів, спрямованих на створення певних 
умов); 4) дотримання чинних правових норм 
під час забезпечення безпеки. Отже, за своїм 
змістом безпека передбачає, з одного боку, 
відсутність небезпеки, а з іншого – наявність 
стану захищеності життєво важливих інтере-
сів людини та громадянина, суспільства, дер-
жави та її інститутів від внутрішніх загроз. 

На нашу думку, під категорією забезпе-
чення безпеки держави слід розуміти систему 
правових, організаційних, кадрових, інфор-
маційних та інших заходів, які здійснюються 
(реалізуються) спеціальними суб’єктами, 
зазвичай військових формувань, державних 
правоохоронних та розвідувальних органів, 
органів спеціального призначення з право-
охоронними функціями, сил цивільного 
захисту з метою охорони та захисту людини 
та громадянина, суспільства, держави та її 
інституцій від внутрішніх і зовнішніх загроз.

І саме характер загроз, які можуть бути 
як внутрішніми, так і зовнішніми, слугує 
основним критерієм розмежування таких 
категорій, як зовнішня чи внутрішня безпека 
держави. У тлумачному словнику сучасної 
української мови слово внутрішній тлума-
читься так: який є, міститься в середині чого-
небудь, який стосується життя та діяльності 
в середині держави [17, с. 152].

Слід зазначити, що сфера забезпечення 
внутрішньої безпеки України має вклю-
чати законодавство у вигляді комплексного 
міжгалузевого законодавства, яке об’єднує 
та регулює різні види суспільних відносин 
певних галузей права. Серед них необхідно 
виокремити, такі види права: адміністра-
тивне, конституційне, кримінальне, цивільне, 
фінансове тощо.

Але основне серед цих прав буде адміні-
стративне. Оскільки йдеться про суспільні 
відносини (а саме: адміністративно-правові 
відносини), що виникають в результаті участі 
у цих відносинах обов’язкового суб’єкта, що 
наділений відповідними юридично-влад-
ними повноваженнями (орган виконавчої 
влади, його посадова особа) [18, с. 23]. Своєю 
чергою, як відомо, адміністративне право 
традиційно належить до галузей публічного 
права як сукупності правових норм, що регу-
лює відносини, що побудовані на засадах 
влади й підпорядкування їх учасників влад-
ним інституціям, і пов’язані з державними 
або суспільними інтересами [19, с. 7]. Отже, 
залучення такого широкого спектра галузей 

права, яке регулює (організацію управління) 
діяльність органів системи МВС у сфері 
забезпечення внутрішньої безпеки України, 
зумовлене широким спектром їх діяльності, 
які мають важливе значення у зазначеній 
сфері. Крім того, необхідність взаємоузго-
дження різних галузей права й комплексність 
і системність є найважливішими характе-
ристиками положень правових норм у сфері 
забезпечення внутрішньої безпеки держави.

Досліджуючи правове регулювання 
діяльності органів системи МВС у сфері 
забезпечення внутрішньої безпеки України, 
доцільно визначити основні функції дер-
жави загалом. Так, вчений В.С. Нерсесянц 
пропонує віднести до основних функцій 
держави правотворчу, правозастосовчу, пра-
воохоронну та зовнішньодержавну функції. 
До того ж три перших вважаються внутріш-
німи функціями, пов’язаними із забезпечен-
ням внутрішньої безпеки, суверенітету дер-
жави, а четверта – зовнішньою функцією, 
яка характеризує забезпечення зовнішнього 
суверенітету держави. Він також зазначає, що 
внутрішні й зовнішні функції держави тісно 
взаємопов’язані між собою, вони доповню-
ють і підкріплюють одна одну [20, с. 67–68]. 
Зрозуміло, що ми погоджуємося з таким 
твердження. Оскільки, неможливо уявити 
розвиток і функціонування держави хоча б 
без однієї із запропонованих автором осно-
вних функцій держави.

Зупинимось на внутрішніх функціях 
держави як об’єкта нашого дослідження 
під час організації функціонування апарату 
державних органів влади всередині кра-
їни щодо запобігання внутрішнім загрозам 
невоєнного характеру, на нашу думку, без-
умовним пріоритетом у сфері внутрішньої 
безпеки держави має бути: підвищення рівня 
соціального захисту населення; забезпе-
чення охорони здоров’я медичної допомоги 
та медичного страхування державним фінан-
суванням відповідно до соціально-економіч-
них, медико-санітарних і оздоровчо-профі-
лактичних програм та медичних гарантій для 
громадян України; ефективна робота у сфері 
розвитку освіти та науки, надання преферен-
цій талановитій молоді з отримання вищої 
освіти та першого робочого місця; політична 
стабільність і рівновага в державі; єдина 
національна ідеологія, що об’єднує людей 
та суспільство; сталий та ефективний роз-
виток інститутів держави без закордонного 
втручання в їх управління; стабільне функці-
онування законодавчого та виконавчих орга-
нів державної влади; незалежна та ефективна 
судова система як окрема гілка державної 
влади; сталий економічний розвиток дер-
жави, фінансово-банківської системи, циф-
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рової економіки, айті-технологій, віар-тех-
нологій, прогресивної цифрової фіскальної 
системи, що забезпечують достойне життя 
людей; відмова від запозичень Міжнарод-
ного валютного фонду, який нав’язує нашій 
державі виконання невигідних «кабальних» 
умов як в економіці, фінансовій сфері, так 
і в соціальній політиці. Україна повинна бути 
суб’єктом, який сам визначає напрями і спо-
соби розвитку держави; дієва інформаційна 
безпека; ефективна діяльність правоохорон-
них органів; жорстка протидія корупційним 
правопорушенням або правопорушенням, 
пов’язаним з корупцією, особливо у держав-
них органах влади та судовій системі.

Водночас до пріоритетів загроз у сфері 
забезпечення державної безпеки, до якої вхо-
дить і внутрішня безпека держави згідно зі 
ст. 1 Закону України «Про національну без-
пеку України» від 21.06.2018. № 2469-VIII  
[21], на нашу думку, слід віднести: 1) дер-
жавну безпеку як захищеність державного 
суверенітету, територіальної цілісності 
й демократичного конституційного ладу 
та інших життєво важливих національних 
інтересів від реальних і потенційних загроз 
невоєнного характеру; 2) громадську безпеку 
і порядок як захищеність життєво важливих 
для суспільства та особи інтересів, прав і сво-
бод людини та громадянина, забезпечення 
яких є пріоритетним завданням діяльності 
сил безпеки, інших державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб та громадськості, які здійснюють узго-
джені заходи щодо реалізації й захисту наці-
ональних інтересів від впливу загроз.

Отже, на нашу думку, сутність правового 
регулювання діяльності органів системи 
МВС у сфері забезпечення внутрішньої без-
пеки України полягає у системі суспільних 
відносин, здійснюваних державою за допо-
могою права і сукупності правових засобів, їх 
юридичне закріплення, охорона і розвиток, 
з метою захищеності життєво важливих інтер-
есів людини та громадянина суспільства, дер-
жави та її інститутів від реальних і потенцій-
них внутрішніх загроз невоєнного характеру.

Наразі відповідно до ст. 12 зазначеного 
Закону сектор безпеки й оборони України 
складається з чотирьох взаємопов’язаних 
складників: сили безпеки; сили оборони; 
оборонно-промисловий комплекс; грома-
дяни та громадські об’єднання, які добро-
вільно беруть участь у забезпеченні націо-
нальної безпеки [21]. Суб’єктами сектору 
безпеки наряду з іншими органами держави 
є сили безпеки, зокрема: 1. МВС та Наці-
ональна Гвардія України, що входить до 
структури МВС; 2. Національна поліція 
України; 3. Державна прикордонна служба 

України), а також розвідувальний орган 
України у складі ДПС. 4. Державна мігра-
ційна служба України; 5. Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій. Отже, на 
вказані суб’єкти сектору безпеки, Конститу-
цією та законами України покладено функції 
забезпечення державної безпеки, до якої вхо-
дить і внутрішня безпека України.

Водночас забезпечення внутрішньої 
безпеки держави нині згідно зі ст. 18 зазна-
ченого вище Закону [21] здійснює: 1. МВС 
як ЦОВВ та НГ, що входять до сил без-
пеки України. Водночас МВС забезпечує 
формування та реалізує державну політику 
у сферах: діяльності НГ як військового фор-
мування з правоохоронними функціями, 
призначеного для виконання завдань щодо 
захисту та охорони життя, прав, свобод 
і законних інтересів громадян, суспільства 
і держави від злочинних та інших проти-
правних посягань, охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської без-
пеки, а також у взаємодії з іншими органами 
із забезпечення державної безпеки й захисту 
державного кордону України, припинення 
терористичної діяльності, діяльності неза-
конних воєнізованих або збройних форму-
вань, організованих злочинних груп та орга-
нізацій. У мирний час НГ входить до складу 
сил безпеки й виконує правоохоронні функ-
ції, а також розвиває спроможності, необ-
хідні для виконання завдань у складі сил 
оборони тощо; діяльності НП, ДПС, ДСНС 
та ДМС, що спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра 
внутрішніх справ України згідно із законом.

Крім того, діяльність у сфері забезпе-
чення внутрішньої безпеки держави здій-
снюють правоохоронні органи системи МВС, 
що входять до сил безпеки, зокрема: 1. НП як 
ЦОВВ, що забезпечує громадську безпеку 
і порядок, охорону прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави, протидію 
злочинності, а також надає визначені законом 
послуги з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або вна-
слідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги. 2. ДПС як правоохоронний 
орган спеціального призначення, що реалізує 
державну політику у сфері безпеки держав-
ного кордону України та охорони суверен-
них прав України в її виключній (морській) 
економічній зоні. 3. ДСНС як ЦОВВ, що 
реалізує державну політику у сферах цивіль-
ного захисту, захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій, запобігання їх 
виникненню, ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій, проведення аварійно-ряту-
вальних робіт, пожежогасіння, пожежної 
та техногенної безпеки, роботи рятувальних 



111

9/2020
А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

служб під час аварій, а також гідрометеоро-
логічної діяльності. 4. ДМС як ЦОВВ, що 
реалізує державну політику у сферах мігра-
ції (імміграції та еміграції), зокрема, проти-
дії нелегальній (незаконній) міграції, грома-
дянства, реєстрації фізичних осіб, зокрема 
біженців та інших визначених законодав-
ством категорій мігрантів.

Водночас, відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про розвідувальні органи Укра-
їни» від 22 березня 2001 р. № 2331-ІІІ, роз-
відувальні органи України – це спеціально 
уповноважені законом органи на здійснення 
розвідувальної діяльності. Розвідуваль-
ний орган України може функціонувати 
і як самостійний державний орган, і у складі 
ЦОВВ [22]. Наразі розвідувальний орган 
України (ДПС) спеціально уповноваженого 
ЦОВВ у справах охорони державного кор-
дону, що входить до органів системи МВС, 
здійснює розвідувальну діяльність у сферах 
прикордонної та імміграційної політики, 
а також в інших сферах, що стосуються 
питань захисту державного кордону України 
та її суверенних прав у виключній (морській) 
економічній зоні.

Сьогодні, на нашу думку, основні правові 
акти, які регулюють діяльності органів сис-
теми МВС у сфері забезпечення внутріш-
ньої безпеки України, слід поділити на шість 
взаємопов’язаних груп:

1. Основні конституційні: Деклара-
ція про державний суверенітет України 
від 16.07.1990 № 55-ХІІ [23], яка стала 
основою для нової Конституції та зако-
нів України й визначала правові напрями 
нашої держави під час укладання між-
народних угод; Конституція України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР[1], у статтях 3, 
17 якої містяться норми щодо охорони 
та захисту права і свободи людини та їх 
гарантії, що складають конституційно-право-
вий інститут основ забезпечення державної 
безпеки України. Саме ці норми є найважли-
вішою функцією держави, а також правовою 
основою діяльності правоохоронних органів 
системи МВС і, зокрема, органів, які наділені 
державою окремими функціями, щодо забез-
печення внутрішньої безпеки держави. 

2. Міжнародно-правові акти, ратифі-
ковані Україною в установленому законом 
порядку. Слід зазначити, що чинні між-
народні правові акти (конвенції, деклара-
ції, кодекси, договори тощо) ратифіковані 
Україною є частиною національного зако-
нодавства нашої держави, які є правовими 
нормами, що регулюють діяльність у сфері 
забезпечення внутрішньої безпеки держави. 

3. Кодифіковані закони України та закони 
України. Водночас під поняттям кодифікація 

законодавства слід розуміти сукупність при-
йнятих законодавчою владою України зако-
нів, кодексів, підзаконних актів, що є осно-
вою певного виду діяльності органів системи 
МВС у сфері внутрішньої безпеки України. 
Наприклад, Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення від 7 грудня 1984 р. 
№ 8073-X [24]; Кодекс цивільного захисту 
України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI [25] 
тощо. Своєю чергою закони України – це 
нормативно-правові акти вищої юридич-
ної сили, що регулюють найважливіші сус-
пільні відносини шляхом встановлення 
загальнообов’язкових правил, прийнятих 
в особливому порядку (законодавчим орга-
ном влади). Наприклад, правовими нормами 
Закону України «Про національну безпеку 
України» від 21 червня 2018 р. [21] урегульо-
вано діяльності сил безпеки, до яких входять 
і органи системи МВС. 

4. Укази Президента України. Це норма-
тивно-правові акти Глави держави України, 
які видаються щодо найважливіших питань 
національної безпеки України, віднесених 
до його компетенції. Укази можуть мати як 
нормативний, так і ненормативний (право-
застосовний характер). 

5. Постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України. Це нормативно-правові 
акти Уряду України, які він видає в межах 
своєї компетенції, що є обов’язковими до 
виконання згідно зі ст. 117 Конституції 
України [1]. Наприклад, положеннями пра-
вових норм постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про 
Міністерство внутрішніх справ України» 
від 28 жовтня 2015 р. № 878 [26] визначено 
завдання та функції МВС у сфері забезпе-
чення громадського порядку та громадської 
безпеки тощо. 

6. Накази та розпорядження МВС 
та НГ України, ЦОВВ – НП, ДПС, ДСНС, 
ДМС України. Це нормативно-правові акти 
зазначених ЦОВВ, які є обов’язковими до 
виконання органами, підпорядкованими цим 
ЦОВВ, підрозділами та посадовими особами.

Таким чином, правове регулювання 
діяльності органів системи МВС у сфері 
внутрішньої безпеки України забезпечу-
ється за допомогою спеціально створеного 
державного механізму, який базується на 
Основному Законі України, складовим еле-
ментом якого є чинні норми права, закрі-
плені в законах та інших правових актах, 
які регламентуються значною кількістю 
нормативних актів, що відрізняються один 
від одного за багатьма ознаками: назвою, 
юридичною силою, порядком прийняття, 
набрання чинності тощо. Держава за допомо-
гою права наділяє суб’єктів органів системи 
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МВС та її працівників певними повноважен-
нями (обов’язками й конкретними правами), 
у межах яких вони реалізують діяльність 
у сфері внутрішньої безпеки України.

Висновки

По-перше, на сучасному етапі розвитку 
України однією з основних функцій дер-
жави вважається правоохоронна. Органи 
системи МВС наряду з іншими право-
охоронними органами країни забезпечують 
внутрішню безпеку від внутрішніх загроз 
невоєнного характеру. По-друге, на нашу 
думку, під поняттям внутрішня безпека 
України слід розуміти захищеність життєво 
важливих інтересів людини та громадянина 
суспільства, держави та її інститутів від 
реальних і потенційних внутрішніх загроз 
невоєнного характеру. По-третє, вважаємо, 
що під поняттям забезпечення внутрішньої 
безпеки держави органами системи МВС 
слід розуміти систему правових, організа-
ційних, оперативно-розшукових, інформа-
ційних та інших заходів, які здійснюються 
силами й засобами органів системи МВС 
України стосовно забезпечення захищеності 
державного суверенітету, демократичного 
конституційного ладу, громадської безпеки 
й порядку та інших життєво важливих для 
суспільства та особи інтересів, прав і свобод 
людини та громадянина, держави та її інсти-
тутів від внутрішніх реальних і потенційних 
загроз невоєнного характеру. По-четверте, 
згідно з ч. 1 ст. 11 Закону України «Про 
національну безпеку України» від 21 червня 
2018 р. «посадові особи, винні у невико-
нанні або порушенні законодавства про 
національну безпеку України, несуть від-
повідальність згідно із законом». Але яку 
саме відповідальність несуть посадові особи, 
законодавець у цій нормі не зазначив. Крім 
того, у ч. 3 ст. 18 зазначеного Закону вка-
зано, що «Діяльність <…>, Національної 
гвардії України, <…>, спрямовується і коор-
динується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ України». 
Але відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про Національну гвардію України» від 
13 березня 2014 р. НГ є військовим форму-
ванням з правоохоронними функціями, що 
входить до системи МВС, і є у прямому під-
порядкуванні МВС.

На нашу думку, сьогодні необхідно 
внести зміни та доповнення до частини 1  
статті 11 та частини 3 статті 18 Закону Укра-
їни «Про національну безпеку України» 
від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. (Відо-
мості Верховної Ради України від 03.08.2018.  
№ 31. Ст. 241). Так, слід частину 1 статті 11  
викласти такій редакції:

«1. Посадові особи, винні у невиконанні 
або порушенні законодавства про наці-
ональну безпеку України, несуть кримі-
нальну, адміністративну, цивільно-правову, 
матеріальну та дисциплінарну відповідаль-
ність відповідно до закону».

А з частини 3 статті 18 зазначеного 
Закону, після слів «…діяльність Націо-
нальної поліції України…» вилучити слова  
«… Національної гвардії України…» і далі 
за текстом.
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Ivan Boiko. Legal regulation of the activities of law enforcement agencies in the area 
of ensuring the internal security of Ukraine

The purpose of the article is a scientific and legal study of the essence of current legislation 
and regulations of Ukraine in the field of internal security of Ukraine by the Ministry of Internal 
Affairs from internal threats of non-military nature, as well as formulating sound proposals to improve 
legislation in this area. The article examines the essence and content of legal regulation of the system 
of the Ministry of Internal Affairs in the field of internal security of Ukraine as one of the basic state 
institutions, which is carried out through the established state mechanism. The main scientific achievements 
and provisions, current legislation and regulations of administrative and other branches of law in this 
area, which are based on the provisions of the legal norms of the Constitution and laws of Ukraine, are 
analyzed. It is established that the essence of legal regulation in the field of internal security of Ukraine 
is the system of public relations carried out by the state through law and a set of legal means, their legal 
consolidation, protection and development. In its content, internal security implies, on the one hand, 
the absence of danger, and on the other – the presence of a state of protection of vital interests: 1) man 
and citizen, manifested in its rights and freedoms, social protection; 2) societies that are concentrated 
in its material and spiritual values, and are manifested in the ability of citizens to act as the sole source 
of power; 3) the state and its institutions, expressed in its constitutional order, sovereignty, territorial 
integrity, as well as ensuring public safety and order, protection of society and individual interests, 
human rights and fundamental freedoms, the state and its institutions from internal real and potential 
threats of non-military character. It is determined that the internal security of the state must meet two 
requirements: first, to be reliable, which guarantees timely and full performance of functions by law 
enforcement and other state bodies in this area; secondly, to be sufficient, conditioned by the real needs 
and appropriate material and financial resources of the state. The author’s notions are stated: “internal 
security of Ukraine”, “ensuring the internal security of the state by the bodies of the Ministry of Internal 
Affairs”, and seasonable formulations on improvement of the legislation in the field of internal security 
of Ukraine are also formulated. The author’s concepts: “internal security of Ukraine”, “ensuring 
the internal security of the state by the bodies of the Ministry of Internal Affairs” are stated, and also 
formulated substantiated proposals for improving the legislation in the field of internal security of Ukraine.

Key words: law, regulation, activity, bodies, system, Ministry of Internal Affairs, provision, 
security, internal, person, state.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
В ГАЛУЗІ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Обґрунтовано, що ефективність державного регулювання в галузі авіаційного транспорту безпо-
середньо залежить від стану правового забезпечення такого регулювання. У результаті аналізу зміс-
ту понять «регулювання», «забезпечення», «правове регулювання», «правове забезпечення», «адміні-
стративно-правове регулювання» зроблено висновок, що: а) у загальному вигляді правове регулювання 
являє собою сукупність різноманітних засобів, під впливом яких упорядковуються суспільні відносини;  
б) правове забезпечення є складником правового регулювання, оскільки саме у рамках правового забезпе-
чення відбувається розробка, прийняття та реалізація відповідних нормативно-правових актів. Роз-
крито зміст правового забезпечення державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Проаналізовано сукупність нормативно-правових актів, які становлять основу правового забез-
печення державного регулювання в галузі авіаційного транспорту, одночасно за двома критеріями: 
1) за предметом правового регулювання (в галузі діяльності підприємств авіаційного транспорту, 
діяльності аеропортів та цивільних аеродромів, використання повітряних суден, організації пові-
тряного руху та використання повітряного простору, забезпечення публічного порядку і безпеки на 
авіаційному транспорті, підготовки авіаційного персоналу) та 2) за юридичною силою (Конституція 
України; чинні міжнародні договори України; закони України, в тому числі систематизовані способом 
кодифікації; підзаконні нормативно-правові акти – акти Президента України та Кабінету Міні-
стрів України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства оборони України, Державної 
авіаційної служби України).

Встановлено, що особливе місце норм адміністративного законодавства в системі правового 
забезпечення державного регулювання в галузі авіаційного транспорту зумовлено тим, що таке регу-
лювання здійснюється у ході формування та реалізації державної політики у сфері авіаційного тран-
спорту, яка одночасно виступає складником економічної, соціальної та екологічної політики.

Ключові слова: галузь авіаційного транспорту, державне регулювання, правове забезпечення, 
адміністративне законодавство, державна політика.

Постановка проблеми. Безумовно, 
важливою передумовою існування дійсно 
конкурентоспроможної галузі авіаційного 
транспорту в Україні є визначення чітких 
векторів її функціонування та розвитку, 
досягти чого можливо у результаті виро-
блення нормативно закріплених правил 
поведінки для всіх учасників авіаційних пра-
вовідносин. Отже, ефективність державного 
регулювання в галузі авіаційного транспорту 
безпосередньо залежить від стану правового 
забезпечення такого регулювання. 

У зв’язку з цим важливого значення набу-
ває з’ясування системи нормативно-право-
вих актів, сукупність яких становить від-
повідне правове забезпечення, вироблення 
авторського підходу до класифікації від-
повідних нормативно-правових актів 
та з’ясування місця в них положень адмі-
ністративного законодавства. Вищевикла-
дене становить мету даної статті.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж 
перейти безпосередньо до вирішення постав-
лених завдань, необхідно, на нашу думку, 
розкрити сутність категоріального апарату, 
а саме змісту таких понять, як: «регулю-
вання», «забезпечення», «правове регулю-
вання», «правове забезпечення», «адміні-
стративно-правове регулювання». 

Відповідно до позиції авторів Великого 
тлумачного словника української мови тер-
мін «регулювання» слід тлумачити як «дію 
за значенням регулювати, тобто: впорядко-
вувати що-небудь, керувати чимось, підкоря-
ючи його відповідним правилам, певній сис-
темі; домагатися нормальної роботи машини, 
установки, механізму тощо, забезпечуючи 
злагоджену взаємодію складових частин, 
деталей; зменшуючи або збільшуючи швид-
кість, величину тощо, досягати потрібної 
сили, належного ступеня вияву чого-небудь» 
[1, с. 1207]. Отже, в контексті нашого дослі-
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дження йдеться про те, що галузь авіаційного 
транспорту упорядковується завдяки відпо-
відному регулюючому впливу з метою забез-
печення її відповідності наперед визначеним 
критеріям. Вказані критерії містяться у поло-
женнях національного законодавства, що, 
у свою чергу, дозволяє говорити про те, що 
таке регулювання є правовим, тобто здійсню-
ється на основі права з метою підтримання 
стану відповідності правил поведінки учас-
ників авіаційних правовідносин санкціоно-
ваним державою правилам поведінки. Тобто 
саме право виступає основним регулятором 
суспільних відносин, перетворюючи їх тим 
самими у правові відносини. Таким чином, 
можна дійти висновку, що категорії «право» 
та «регулювання» перебувають у безпосеред-
ньому взаємозв’язку. 

Схожим за змістом є поняття «забез-
печувати», тобто «постачати щось у достат-
ній кількості, задовольняти певні потреби, 
створювати надійні умови для здійснення 
чого-небудь, гарантувати щось, захищати, 
охороняти кого-небудь, що-небудь від небез-
пеки» [2, с. 19], «надавати все необхідне» 
[3, с. 577]. У зв’язку з цим слушною є пози-
ція О. І. Безпалової, яка зазначає, що «вико-
ристання поняття «забезпечення» передба-
чає здійснення діяльності, спрямованої на 
створення належних умов функціонування 
будь-чого чи будь-кого» [4, с. 154]. Варто 
звернути увагу, що, незважаючи на схожість, 
на перший погляд, термінів «регулювання» 
та «забезпечення», вони не є синонімічними. 
У рамках регулювання відбувається засто-
сування сукупності прийомів та способів, за 
допомогою яких здійснюється упорядковую-
чий вплив на суспільні відносини, одним із 
яких і може виступати власне забезпечення, 
тобто створення належних умов.

Як ми вже зазначали, саме право є осно-
вним регулятором суспільних відносин, що 
набуває особливої актуальності в умовах 
формування України як дійсно правової дер-
жави. Отже, далі перейдемо до з’ясування 
змісту термінів «правове регулювання» 
та «правове забезпечення». 

Що стосується розуміння правового регу-
лювання, то позиції науковців з цього при-
воду є практично одностайними. Так, наве-
демо точки зору окремих науковців з приводу 
тлумачення правового регулювання, які про-
понують розуміти цей термін як:

 – здійснюваний за допомогою юридич-
них засобів процес упорядкування суспіль-
них відносин з метою забезпечення певної 
сукупності соціальних інтересів, які вимага-
ють правового гарантування [5, с. 27-28];

 – здійснюване громадянським суспіль-
ством і державою за допомогою усієї сукуп-

ності юридичних засобів упорядкування сус-
пільних відносин, їх закріплення, охорона, 
захист і розвиток [6, с. 248];

 – здійснюваний усією системою юридич-
них засобів державно-владний вплив на сус-
пільні відносини з метою їх упорядкування, 
закріплення, охорони та розвитку [7, с. 31];

 – певне упорядкування суспільних від-
носин, їх юридичне закріплення, охоро-
на і розвиток, що здійснюється державою  
за допомогою права і сукупності правових 
засобів [8];

 – процес дії за допомогою правових норм 
та інших юридичних засобів на поведінку 
людей, який здійснюється з метою упорядку-
вання, охорони та розвитку суспільних від-
носин [9, с. 404; 10, с. 448];

 – специфічна діяльність держави (нор-
мотворчих органів), пов’язана з опрацю-
ванням юридичних настанов і визначенням 
юридичних засобів забезпечення їхньої ді-
яльності, а також діяльність безпосередніх 
учасників суспільних відносин, спрямована 
на пошук і застосування засобів юридичного 
регулювання, для узгодження своєї поведін-
ки з правом (його принципами, цілями, при-
значенням) [11, с. 145-146].

У результаті аналізу наведених вище 
визначень поняття «правове регулювання» 
можна дійти висновку, що більшість науков-
ців розуміє його як вплив, що здійснюється 
державою за допомогою норм права та відпо-
відних правових засобів. Таким чином, уза-
гальнюючи наведені вище підходи науковців 
щодо тлумачення правового регулювання, 
можна дійти висновку, що у загальному 
вигляді воно являє собою сукупність різно-
манітних засобів, під впливом яких упоряд-
ковуються суспільні відносини. У системі 
вказаних засобів право займає визначальне 
(але не єдине) місце, оскільки саме завдяки 
йому відбувається нормативне закріплення 
правил та стандартів поведінки учасників 
авіаційних правовідносин. Тобто у даному 
випадку йдеться вже про суто правове забез-
печення. Таким чином, правове забезпе-
чення є складником правового регулювання, 
оскільки саме у рамках правового забез-
печення відбувається розробка, прийняття 
та реалізація відповідних нормативно-право-
вих актів. Підтвердженням доцільності такої 
точки зору є позиція окремих науковців щодо 
трактування правового забезпечення як: 
а) сукупності законів та підзаконних норма-
тивних актів, які створюють правове поле для 
функціонування органів внутрішніх справ 
[12, с. 591]; б) діяльності держави й суспіль-
ства з підготовки й прийняття нормативно-
правових актів [13, с. 29]. З урахуванням 
цього можна зазначити, що правове забезпе-
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чення державного регулювання в галузі авіа-
ційного транспорту здійснюється на основі 
відповідних нормативно-правових актів.

Таким чином, на нашу думку, під право-
вим забезпеченням державного регулювання 
в галузі авіаційного транспорту слід розу-
міти сукупність нормативно-правових актів, 
положення яких здійснюють регуляторний 
вплив на публічно-правові відносини, що 
виникають між суб’єктами та об’єктами авіа-
ційної діяльності, встановлюють загальні 
правила поведінки під час перевезення за 
допомогою повітряного транспорту паса-
жирів та вантажів, надання інших авіацій-
них послуг, проектування, виробництва 
та обслуговування авіаційного транспорту. 
Положення вказаних нормативно-правових 
актів повинні бути орієнтовані на створення 
в Україні конкурентоспроможної авіатран-
спортної системи, забезпечення інновацій-
ного розвитку авіаційної галузі, розширення 
доступу до авіатранспортних послуг (забез-
печення безперешкодної мобільності).

При цьому слід зазначити, що нині можна 
говорити про значну кількість нормативно-
правових актів, якими врегульовано відпо-
відну сферу суспільних відносин. Саме тому 
їх аналіз необхідно робити з урахуванням 
наперед вибраного критерію їх класифікації. 
У науковій літературі такими критеріями 
називають, зокрема: диференційованість за 
видами органів, які їх видають; предмет право-
вого регулювання; юридичну силу [5, с. 191]. 
На нашу думку, за основу здійснюваного 
нами аналізу найбільш доречно вибрати 
одночасно критерій юридичної сили та пред-
мета правового регулювання, оскільки саме 
це буде найбільше розкривати особливості 
здійснення правового забезпечення дер-
жавного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту за напрямом державного регулю-
вання. А зважаючи на їх численність та обме-
женість меж нашого дослідження, вважаємо 
за можливе у рамках даної статті не прово-
дити ґрунтовний аналіз вказаних актів, а вже 
навести власну позицію стосовно місця норм 
адміністративного законодавства в системі 
правового забезпечення державного регу-
лювання в галузі авіаційного транспорту. 

Висновки

Наведене вище дозволяє дійти висновку 
про доцільність аналізу сукупності норма-
тивно-правових актів, які становлять основу 
правового забезпечення державного регулю-
вання в галузі авіаційного транспорту, одно-
часно за двома критеріями: 

1) за предметом правового регулювання 
(в галузі діяльності підприємств авіацій-
ного транспорту, діяльності аеропортів 

та цивільних аеродромів, використання 
повітряних суден, організації повітряного 
руху та використання повітряного простору, 
забезпечення публічного порядку і безпеки 
на авіаційному транспорті, підготовки авіа-
ційного персоналу);

2) за юридичною силою (Конституція 
України; чинні міжнародні договори Укра-
їни; закони України, в тому числі система-
тизовані способом кодифікації; підзаконні 
нормативно-правові акти – акти Прези-
дента України та Кабінету Міністрів Укра-
їни, Міністерства інфраструктури України, 
Міністерства оборони України, Державної 
авіаційної служби України ).

Наявність такої великої кількості про-
фільних нормативно-правових актів свід-
чить, що галузь авіаційного транспорту: 

а) є однією із найбільш капітало- та нау-
комістких галузей економіки та однією із 
провідних галузей промисловості, яка одно-
часно орієнтована на створення конкурен-
тоздатної продукції та виведення її на світо-
вий ринок; 

б) здійснює безпосередній вплив на стан 
національної безпеки держави, оскільки 
орієнована, окрім іншого, на проектування 
та виробництво продукції оборонного при-
значення; 

в) орієнтована на розширення доступу до 
авіатранспортних послуг.

У системі нормативно-правових актів, 
положення яких визначають ключові засади 
державного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту, вагома роль відводиться нормам 
адміністративного законодавства. Отже, осо-
бливе місце норм адміністративного зако-
нодавства в системі правового забезпечення 
державного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту зумовлено тим, що таке регу-
лювання здійснюється у ході формування 
та реалізації державної політики у сфері авіа-
ційного транспорту, яка одночасно виступає 
складником економічної, соціальної та еко-
логічної політики. 

Саме положення норм адміністративного 
законодавства: 

1) забезпечують інноваційний розвиток 
авіаційної галузі та створюють умови для 
розвитку інфраструктури авіаційного тран-
спорту; 

2) сприяють створенню конкурентоспро-
можної авіатранспортної системи; 

3) виключають превалювання комерцій-
них інтересів під час здійснення державними 
суб’єктами регулюючої діяльності з одночас-
ним упорядкуванням такої діяльності відпо-
відно до економічних інтересів держави; 

4) упорядковують публічно-правові від-
носини в авіаційній галузі відповідно до єди-
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ної мети та стратегічних завдань, які вод-
ночас синхронізовані з основним вектором 
розвитку держави; 

5) встановлюють загальні правила пове-
дінки під час перевезення за допомогою пові-
тряного транспорту пасажирів та вантажів, 
надання інших авіаційних послуг; 

6) створюють правові, економічні та орга-
нізаційні передумови для підвищення ефек-
тивності діяльності авіакомпаній, які базу-
ються в аеропортах, а також залучення 
інвесторів до розвитку аеропортів та їх інф-
раструктури; 

7) мінімізують ймовірність виникнення 
корупційних ризиків в авіаційній галузі; 

8) створюють умови для дотримання рів-
ності прав усіх суб’єктів авіаційної діяльності; 

9) визначають критерії ефективності 
реалізації державної транспортної політики 
у тому числі в авіаційній сфері.

При цьому варто звернути увагу, що най-
більша кількість наведених нормативно-пра-
вових актів зосереджена на підзаконному 
рівні нормативно-правового регулювання. 
Порівняно з іншими рівнями нормативно-
правового регулювання, підзаконний дозво-
ляє найбільш швидко регламентувати від-
повідні суспільні відносини. Проте значна 
кількість таких актів, у тому числі виданих 
різними суб’єктами нормотворення, значно 
ускладнює їх сприйняття та в цілому право-
застосування, а тому, на нашу думку, потре-
бує свого перегляду, що може бути здійснено 
шляхом систематизації законодавства.

Висновки. Підсумовуючи, слід ще раз 
наголосити, що положення адміністратив-
ного законодавства, що входять до системи 
правового забезпечення державного регулю-
вання в галузі авіаційного транспорту: 

а) окреслюють стратегічні орієнтири дер-
жавної політики в галузі авіації та викорис-
тання повітряного простору; 

б) визначають коло суб’єктів державного 
регулювання в галузі авіаційного транспорту 
та їхній адміністративно-правовий статус; 

в) встановлюють перелік інструмен-
тів державного регулювання (це, зокрема, 
ліцензування авіаційних робіт, сертифікація 
суб’єктів і об’єктів авіаційної діяльності, реє-
страція повітряних суден, аеропортів та аеро-
дромів, прийняття загальнообов’язкових 
авіаційних правил) та процедурні питання їх 
застосування; 

г) закріплюють механізм виконання між-
народних авіаційних стандартів; 

д) регламентують процедурні питання, 
пов’язані зі здійсненням контрольних 
заходів щодо виконання та дотримання 
загальнообов’язкових авіаційних правил; 

е) регулюють особливості застосування 
заходів безпеки авіації; 

є) визначають механізм притягнення до 
адміністративної відповідальності за право-
порушення на авіаційному транспорті.
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Oksana Brusakova. Legal support of the state regulation in the area of airlift
It is substantiated that the effectiveness of state regulation in the field of air transport directly depends 

on the state of legal support of such regulation. As a result of the analysis of the content of the concepts 
"regulation", "provision", "legal regulation", "legal provision", "administrative-legal regulation" it is 
concluded that: a) in general legal regulation is a set of various means under the influence of which 
public relations; b) legal support is a component of legal regulation, because it is within the framework 
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of legal support is the development, adoption and implementation of relevant regulations. The content 
of legal support of state regulation in the field of air transport is revealed

The set of normative legal acts, which form the basis of legal support of state regulation in the field 
of air transport, is analyzed simultaneously by two criteria: 1) on the subject of legal regulation (in 
the field of air transport enterprises, airports and civil airfields, use of aircraft, air organization 
movement and use of airspace, ensuring public order and safety in air transport, training of aviation 
personnel) and 2) by legal force (Constitution of Ukraine; current international treaties of Ukraine; 
laws of Ukraine, including systematized by codification; bylaws - acts of the President of Ukraine 
and the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Infrastructure of Ukraine, the Ministry 
of Defense of Ukraine, the State Aviation Service of Ukraine).

It is established that the special place of administrative legislation in the system of legal support 
of state regulation in the field of air transport is due to the fact that such regulation is carried out during 
the formation and implementation of state policy in air transport, which is a component of economic, 
social and environmental policy.

Key words: air transport industry, state regulation, legal support, administrative legislation, 
state policy.
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У статті показано виправданість втручання суду як незалежного та неупередженого учасника 
в адміністративно-правові відносини щодо реалізації концепції соціальної держави задля подолання 
соціальних конфліктів і відновлення соціальної справедливості. При цьому як публічна адміністрація 
чи інші суб’єкти публічного права, так і споживачі соціальних послуг (передусім суб’єкти приватного 
права) є рівними між собою перед судом, який має виступати «медіатором» між ними з метою зба-
лансування нерівних можливостей сторін соціального конфлікту. Такий стан справ справляє вплив на 
соціальну спрямованість компетенції органів судової влади, адміністративно-процесуальний поря-
док вирішення спорів, а також заходи, які повинні вживатися адміністративними судами.

З’ясовано особливості судової практики в соціальних спорах, а також наявні проблеми в діяльнос-
ті адміністративних судів щодо неузгодженого застосування норм процесуального та матеріально-
го права та неправильного розуміння суддями сутності відповідних відносин. Передумовою описаної 
ситуації є суттєва вада чинного адміністративного матеріального законодавства в частині оскар-
ження протиправних діянь і рішень посадових осіб публічної адміністрації та інших суб’єктів публіч-
ного права, які реалізують концепцію соціальної держави.

Вказано, що навіть після ініціювання процедури розгляду та вирішення адміністративної спра-
ви щодо порушення, невизнання чи оспорювання соціальних прав, свобод чи інтересів особи все одно 
мають місце серйозні проблеми, але вже в частині недотримання процесуальних норм (правил юрис-
дикції та підсудності, строків, відкриття та розгляду справи, визначення правового становища 
учасників процесу, порядку набрання рішенням законної сили) і матеріальних норм (встановлення 
та дотримання нормативів у сфері соціального захисту, здійснення соціальних виплат і платежів). 
Найбільше проблем у процесуальному контексті виникає щодо строків розгляду та вирішення соці-
альних спорів адміністративними судами.

Доведено, що аксіологічне призначення адміністративного судочинства в соціальній сфері дає 
змогу на основі історичних традицій та публічного інтересу і з урахуванням суспільної думки щодо 
категорії «правильне» – «неправильне» зняти напруження між сторонами конфлікту в межах вста-
новленої законом судової процедури для вирішення суперечностей у відносинах із надання соціальних 
послуг і здійснення соціального захисту. Відтак можна усунути конфлікти матеріального та про-
цесуального плану під час реалізації концепції соціальної держави в частині розгляду та вирішення 
соціальних спорів. Сформульовано позицію, що це можливо зробити використовуючи герменевтичні 
засади інтерпретації. По-перше, потрібно правильно вирішити «питання права», по-друге, корек-
тно його застосувати щодо «питання факту», а по-третє, узгодити їх між собою та з морально-
психологічними установками конкретного судді. 

Ключові слова: концепція соціальної держави, адміністративне судочинство, соціальна сфера, 
соціальний спір, адміністративна справа.

Постановка проблеми. Забезпечення 
соціальних прав і свобод людини відіграє 
важливу роль у діяльності будь-якої циві-
лізованої держави, яка впроваджує правові 
стандарти у своїй діяльності. Безумовно, 
корисним для прогресивного суспільного 
розвитку є ідеальний стан безконфліктної їх 
реалізації в межах адміністративно-правового 
механізму практичного втілення концепції 
соціальної держави. Разом із тим ця ідеальна 

ситуація дуже рідко має місце в реальному 
житті, у тому числі (та насамперед) в Україні. 
Часто мають місце делікти в галузі соціаль-
ного захисту, які виникають у зв’язку з проти-
правною поведінкою публічної адміністрації 
та окремих суб’єктів приватного права, інших 
учасників таких відносин. Навіть парламент 
може порушувати соціальні права, обмеж-
уючи їх зміст та обсяг. Очевидно, що цю ситу-
ацію необхідно змінювати на краще. 
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Відтак слушними є слова В.В. Вєнніко-
вої: «адміністративний спосіб відновлення 
порушеного права на соціальний захист 
є найбільш наближеним та спрощеним для 
громадян, однак неефективним, оскільки 
державний орган, який надає соціальний 
захист, не зацікавлений приймати скарги 
та вирішувати їх на користь особи. У зв’язку 
з цим видається, що найбільш неупередже-
ним органом у вирішенні спору, що виникає 
між громадянами та посадовими особами 
щодо відновлення порушеного права на 
соціальний захист, є суд» [1]. З огляду на це 
ми погоджуємося з Н.В. Александровою, що 
активна роль суду у вирішенні соціальних 
спорів зумовлена тим, що переважно саме 
з вини публічної адміністрації виникають 
конфлікти, які змушують особу звертатися до 
суду, оскільки адміністрація не вжила достат-
ніх заходів, щоб їм запобігти [2, с. 12, 13].  
Тому виправданим є втручання суду як неза-
лежного та неупередженого учасника в такі 
відносини задля подолання соціальних кон-
фліктів і відновлення соціальної справед-
ливості. При цьому як публічна адміністра-
ція чи інші суб’єкти публічного права, так 
і споживачі соціальних послуг (передусім 
суб’єкти приватного права) є рівними між 
собою перед судом, який має виступати 
«медіатором» між ними з метою збалансу-
вання нерівних можливостей сторін соціаль-
ного конфлікту. Такий стан справ справляє 
вплив на соціальну спрямованість компетен-
ції органів судової влади, адміністративно-
процесуальний порядок вирішення спорів, 
а також заходи, які повинні вживатися адмі-
ністративними судами.

Метою статті є дослідження адміністра-
тивного судочинства як процесуального 
засобу вирішення соціальних спорів.

 Виклад основного матеріалу. Зупинимося 
більш детально на з’ясуванні особливос-
тей судової практики в соціальних спорах, 
а також наявних проблемах у діяльності 
адміністративних судів щодо неузгодженого 
застосування норм процесуального і матері-
ального права та неправильного розуміння 
суддями сутності відповідних відносин. 
Передумовою описаної ситуації є суттєва 
вада чинного адміністративного матеріаль-
ного законодавства в частині оскарження 
протиправних діянь і рішень посадових осіб 
публічної адміністрації та інших суб’єктів 
публічного права, які реалізують концеп-
цію соціальної держави. Зазвичай вказані 
вище поодинокі норми без достатнього 
рівня деталізації містяться в окремих зако-
нодавчих актах соціальної спрямованості, 
зокрема, у ст. 105 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» [4], ст. 10 Закону України 
«Про державну соціальну допомогу мало-
забезпеченим сім’ям» [430] тощо. Наведені 
правові норми мають матеріально-правовий 
характер і жодним чином не деталізують спе-
цифіку оскарження, у тому числі судового, 
у частині вирішення соціальних спорів. 

До того ж навіть після ініціювання про-
цедури розгляду та вирішення адміністра-
тивної справи щодо порушення, невизнання 
чи оспорювання соціальних прав, свобод чи 
інтересів особи все одно мають місце сер-
йозні проблеми, але вже в частині недотри-
мання процесуальних норм (правил юрис-
дикції та підсудності, строків, відкриття 
та розгляду справи, визначення правового 
становища учасників процесу, порядку 
набрання рішенням законної сили) і матері-
альних норм (встановлення та дотримання 
нормативів у сфері соціального захисту, 
здійснення соціальних виплат і платежів). 
У процесуальному плані проблеми, пов’язані 
з визначенням юрисдикції та підсудності, 
проявляються, наприклад, у тому, що під 
час застосування ст.ст. 19, 20 Закону Укра-
їни «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» адміністративні суди не 
можуть розмежувати адміністративну та гос-
подарську юрисдикцію щодо сплати штраф-
них санкцій у строк, встановлений зако-
нодавством, у разі невиконання обов’язку 
працевлаштування інвалідів; визначення 
юрисдикції справ за участю відділень Фонду 
соціального захисту інвалідів [5]. На користь 
господарської юрисдикції цих спорів судді 
наводять положення ч. 1 ст. 17; ч. 3 ст. 50; 
ч. 4 ст. 50 Кодексу адміністративного судо-
чинства України [6]. Прикладом такого 
вирішення є справа за позовом прокурора 
м. Одеси в інтересах держави в особі Одесь-
кого обласного відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів до Відкритого акціонер-
ного товариства «Одесагаз» про стягнення 
штрафних санкцій [5]. На наше переконання, 
у цих спорах потрібно орієнтуватися на 
те, що Фонд соціального захисту інвалідів 
є фондом публічного права, який може здій-
снювати й функції публічного управління. 
У такому разі за умови регулювання згада-
них соціальних відносин нормами адміні-
стративного права та існування можливості 
споживачам соціальних послуг попередньо 
звернутися до вказаного органу в адміні-
стративному порядку спір має розглядатися 
в порядку адміністративного судочинства.

Зазначимо, що найбільше проблем 
у процесуальному контексті виникає щодо 
строків розгляду та вирішення соціальних 
спорів адміністративними судами. Напри-
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клад, у Житомирській області неоднако-
вою є практика щодо визначення меж часу, 
за який підлягають задоволенню позовні 
вимоги громадян: мають місце випадки, коли 
позови задовольняються за тривалий період 
часу (кілька років) за умови безпідстав-
ного поновлення строку звернення до суду, 
або це питання взагалі замовчується; різ-
ною є практика визначення початкової дати 
задоволення вимог громадян за позовами, 
на підставі ст. 6 Закону України «Про соці-
альний захист дітей війни» та ст. 54 Закону 
України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи»: у межах визначе-
ного ч. 2 ст. 99 Кодексу адміністративного 
судочинства України шестимісячного строку 
звернення до суду або з «прив’язкою» до 
першого числа відповідного календарного 
місяця (тим самим виходячи за межі шести-
місячного строку) [7]. На загальнодержав-
ному рівні проблема щодо шестимісячного 
строку найбільш гостро постала в практиці 
розгляду спорів у частині зобов’язань дер-
жави перед дітьми війни, на чому наголошено 
в постанові Пленуму Вищого адміністратив-
ного суду України «Про судову практику 
вирішення адміністративними судами спо-
рів, що виникають у зв’язку із застосуванням 
статті 6 Закону України «Про соціальний 
захист дітей війни»» від 19 грудня 2011 р. № 8 [8]. 

Інший приклад, який відображає про-
блему щодо процесуальних строків під час 
вирішення соціальних спорів, стосується 
можливості поширення іншого (непроцесу-
ального, приватно-правового) законодавства 
на регламентацію відносин із оскарження 
протиправних діянь і рішень публічної адмі-
ністрації та інших суб’єктів публічного права 
в галузі соціального захисту. Для ілюстрації 
цієї позиції можна навести практику Вер-
ховного Суду України, зокрема, в справі за 
позовом Запорізького обласного відділення 
Фонду соціального захисту інвалідів до 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Науково-виробниче товариство «Темп Лтд 
Ко» про стягнення штрафних санкцій за 
невиконання нормативу робочих місць для 
забезпечення працевлаштування інвалідів; 
справу за позовом прокурора м. Севастополя 
в інтересах Севастопольського міського від-
ділення Фонду соціального захисту інвалідів 
до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Торгтехніка» тощо [5]. У цих та інших спра-
вах було встановлено поширення положень 
ст. 250 Господарського кодексу України для 
обчислення строку права на оскарження 
у соціальних спорах, які підпадають під пред-
мет дії цієї статті (стосовно санкцій у разі 
невиконання соціальних зобов’язань). Вод-

ночас коректніше було б поширювати норми 
цієї статті лише на відносини, де такі норми 
мають більш сприятливий характер для 
потерпілої сторони та відповідають публіч-
ному інтересу. Водночас потрібно зважати, 
що Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
професійної і трудової реабілітації інвалі-
дів» з 1 січня 2006 р. відмінено дію положень 
ст. 250 Господарського кодексу України 
щодо строків стягнення штрафних санкцій за 
недотримання нормативу зі створення робо-
чих місць для інвалідів [9], тому переважно 
суди зазначають, що вказана норма не має 
зворотної дії в часі (адміністративна справа 
за позовом Волинського обласного відді-
лення Фонду соціального захисту інвалідів 
до Волинської обласної дирекції акціонер-
ного поштово-пенсійного банку «Аваль» про 
стягнення штрафних санкцій за нестворені 
робочі місця для інвалідів у 2002 р. [5]).

Іншим проблемним питанням проце-
суального характеру щодо строків є неви-
значення чи формулювання темпоральних 
меж у перспективному варіанті. Зокрема, 
йдеться про практику судів постановляти 
про стягнення платежів на майбутній період 
або зобов’язувати відповідача здійснювати 
платежі у вказаному розмірі на майбутнє; 
невстановлення кінцевих дат перерахунку 
(за період «з» … «до»); неврахування вимог 
ч. 2 ст. 99 Кодексу адміністративного судо-
чинства України і задоволення вимог пози-
вачів за кілька років на підставі норм матері-
ального права, наприклад, ч. 2 ст. 46 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» [7]. У контексті 
цих строків необхідно зважати на соціаль-
ний характер таких виплат, процесуальний 
характер відповідних питань і необхідність 
дотримання принципу юридичної визначе-
ності. Тому вказана вище практика адміні-
стративних судів неприпустима.

Не менш негативний ефект на забезпе-
чення реалізації концепції соціальної держави 
та встановлення соціальної справедливості 
під час вирішення соціальних спорів справ-
ляють судові помилки на етапі відкриття 
провадження та розгляду адміністративних 
справ соціального спрямування: в пору-
шення положень ч. 1 і 3 ст. 183-2 Кодексу 
адміністративного судочинства України на 
стадії відкриття провадження в адміністра-
тивній справі не постановляється ухвала 
про відкриття скороченого провадження; за 
наявності ухвали про відкриття скороченого 
провадження у постанові згадується про її 
постановлення у відкритому судовому засі-
данні; розглянувши справу у скороченому 
провадженні, у постанові зазначається секре-
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тар судового засідання; справа розглянута за 
загальними правилами, але відсутній журнал 
судового засідання [7]. Загалом ці недоліки 
є настільки явними та однозначними, що під 
час їх оцінки можна лише констатувати: вони 
прямо порушують приписи профільного 
кодифікованого акта в адміністративному 
судочинстві та скоріше за все зумовлені або ж 
недостатнім рівнем професійної підготовле-
ності суддів, або неуважністю, або свідомим 
порушенням вимог законодавства суддями 
з тих або інших мотивів. Водночас, попри 
причини таких істотних і грубих прорахун-
ків, судовій системі потрібно загалом орієн-
туватися на доцільність підвищення загаль-
ного рівня дотримання процесуальних вимог 
під час розгляду та вирішення соціальних 
спорів. Інакше соціальної справедливості не 
буде досягнуто, а баланс публічного та при-
ватних інтересів постійно порушуватиметься.

Даючи свою оцінку процесуальним про-
блемам у сфері розгляду та вирішення соці-
альних спорів, наголосимо, що навіть у час-
тині визначення процесуального становища 
учасників цього процесу між суддями немає 
узгодженості. Так, у судах склалася нео-
днакова практика щодо залучення органів 
Державного казначейства України до участі 
у справах за позовами фізичних осіб щодо 
стягнення соціальних виплат, передбаче-
них законами України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про жертви нацистських переслідувань», 
«Про соціальний захист дітей війни» [10]. 
У контексті такої ситуації зазначимо, що 
належним відповідачем має бути той суб’єкт 
владних повноважень, до повноважень якого 
входять розгляд і вирішення передбачених 
у позові вимог. У зв’язку з цим важливо 
належним чином інтерпретувати такі прояви 
правової дійсності. Цікавою в цьому плані 
є методологія юридичної герменевтики, 
зокрема судової. На думку А.В. Васюк, ця 
категорія означає конкретний метод інтер-
претації правової дійсності, особливий мето-
дологічний напрям, інтегруючий тип право-
розуміння сучасного правознавства [11, с. 14]. 
О.І. Овчинніков зауважує, що завдяки при-
йомам герменевтики відкривається можли-
вість узгодити одиничні та загальні, особисті 
та соціальні, ірраціональні та раціональні 
явища, що загалом становить призначення 
правового мислення [12, с. 90]. У ракурсі 
розгляду та вирішення соціальних спо-
рів це допоможе запобігти недолікам про-
цесуального характеру, причиною яких 
є недостатнє розуміння правової матерії 
в соціальній галузі, і сприятиме коректному 
розумінню суддями відносин із соціаль-
ного захисту та надання соціальних послуг.

При цьому не менш нагальною пробле-
мою процесуального характеру під час вирі-
шення соціальних спорів є порядок набрання 
рішенням законної сили. Так, під час здій-
снення адміністративного судочинства сто-
совно розгляду соціальних спорів за позовами 
фізичних осіб до органів Пенсійного фонду 
України щодо визнання неправомірними 
дій, зобов’язання здійснити перерахунок 
та виплатити підвищення до пенсії в пору-
шення положень Кодексу адміністративного 
судочинства України місцеві загальні суди, 
вирішивши спір у порядку скорочено про-
вадження, не зазначають порядок набрання 
даним рішенням законної сили, який вста-
новлено Кодексом адміністративного судо-
чинства України [13]. У такому ракурсі суди 
повністю ігнорують п. 2 ч. 1 ст. 256 Кодексу 
адміністративного судочинства України, 
де прямо зазначено, що негайно викону-
ються постанови суду, прийняті в порядку 
скороченого провадження [6]. Окрім цього, 
у ч. 6 ст. 183-2 Кодексу адміністративного 
судочинства України йдеться про те, що 
в постанові, прийнятій у порядку скоро-
ченого провадження, обов’язково зазнача-
ється висновок суду про задоволення позову 
та обов’язок відповідача виконати постанову 
негайно [6]. Відтак в адміністративному судо-
чинстві всі учасники процесу, у тому числі 
судді, зобов’язані керуватися нормами закону 
(положеннями Кодексу адміністративного 
судочинства України), а неврахування цих 
вимог тягне за собою порушення принципів 
верховенства права та законності, а також 
соціальних та інших пов’язаних із ними прав, 
свобод та інтересів потерпілої сторони. Запо-
діюється також шкода публічному інтер-
есу, оскільки до моменту виконання судо-
вого рішення у відносинах між учасниками 
спору немає соціальної справедливості, що 
не відповідає концепції соціальної держави.

Іншим питанням, яке ми поставили 
у ракурсі розуміння проблем здійснення 
адміністративного судочинства під час роз-
гляду та вирішення соціальних спорів, було 
питання про недоліки вказаної діяльності 
в матеріально-правовому розрізі та непра-
вильне розуміння суддями сутності соціаль-
них відносин. Відповідаючи на нього, зазна-
чимо, що, на наш погляд, значну загрозу для 
належного забезпечення судами реалізації 
концепції соціальної держави становлять 
прорахунки, пов’язані з неправильною інтер-
претацією порядку застосування нормативів 
у сфері соціального захисту. Так, суди не на 
належному рівні оцінюють процедуру вста-
новлення нормативів робочих місць для 
інвалідів та певні інструменти діяльності 
публічної адміністрації у контексті їх відпо-
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відності законодавчим приписам: прикла-
дом є справа за позовом Львівського облас-
ного відділення Фонду соціального захисту 
інвалідів до Дочірньої компанії «Укргазви-
добування» Національної акціонерної ком-
панії «Нафтогаз України» про стягнення 
штрафних санкцій за порушення встанов-
леного наказом Департаменту економічної 
політики та ресурсів виконавчого комі-
тету Львівської міської ради від 18 червня 
2001 р. № 27 нормативу робочих місць для 
працевлаштування інвалідів, у якій судами 
першої та апеляційної інстанцій не дослі-
джувалася обставина правомірності видання 
наказу Департаменту економічної політики 
та ресурсів виконавчого комітету Львівської 
міської ради від 18 червня 2001 р. № 27, 
оскільки не досліджено питання, чи деле-
гувала Львівська міська рада виконавчому 
комітету вказані повноваження [5]. У цьому 
сенсі як підприємство, так і органи місце-
вого самоврядування як учасники відповід-
них відносин із соціального захисту пови-
нні були залучатися до вказаної діяльності. 
Одразу зауважимо, що згідно з положеннями 
глави 2 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та п. 12 ст. 34 Закону 
України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні» до компетенції 
виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад належать власні (самоврядні) 
та делеговані повноваження, де до остан-
ніх із них належить прийняття рішень про 
створення на підприємствах, в установах 
та організаціях спеціальних робочих місць 
для осіб з обмеженою працездатністю, 
організація їх професійної підготовки, 
а також погодження ліквідації таких робо-
чих місць [14; 15]. Відповідно, судам важ-
ливо та потрібно було дослідити порядок 
використання правового інструменту діяль-
ності публічної адміністрації із делегування 
повноважень, адже невідомо, наскільки пра-
вомірним був вказаний наказ Львівської 
міської ради від 18 червня 2001 р. № 27.

Варто звернути увагу й на судову прак-
тику щодо платників єдиного податку, 
які входять до кола суб’єктів, задіяних 
у реалізації концепції соціальної держави, 
але не виконали своїх обов’язків у цій галузі. 
У межах адміністративної юрисдикції є два 
основні підходи щодо цього питання: суб’єкт 
малого підприємництва, який сплачує єди-
ний податок, не є платником, зокрема, вне-
сків до Фонду України соціального захисту 
інвалідів (позицію висловлено Вищим 
адміністративним судом України у справі 
за позовом Харківського обласного відді-
лення Фонду соціального захисту інвалідів 
до Інженерно-виробничого кооперативу 

«Енергія»); роботодавці, що обрали спро-
щену систему оподаткування, зобов’язані 
виконувати норматив робочих місць, при-
значених для працевлаштування інвалідів, 
а в разі його невиконання сплачувати адміні-
стративно-господарські санкції до відділень 
Фонду, якщо не доведуть, що ними вжито 
усіх належних заходів для недопущення гос-
подарського правопорушення (підхід наве-
дено в позиції Вищого адміністративного 
суду України, викладеній у справі за позовом 
Запорізького обласного відділення Фонду 
соціального захисту інвалідів до Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Аудитор-
ська фірма «Капітал» про стягнення суми 
штрафних санкцій за нестворені місця для 
працевлаштування інвалідів) [5]. На наше 
переконання, суди мали виходити з нормати-
вів створення робочих місць і кількості пра-
цюючих інвалідів на підприємстві, порядку 
виплати відрахувань до Фонду України 
соціального захисту інвалідів у разі недо-
тримання цих нормативів, а також встанов-
леної законом процедури накладення санк-
цій. Описані в запропонованих прикладах 
виплати є санкціями та не мають всіх ознак 
загальнообов’язкових платежів, а тому не 
можуть мати систематичний характер.

З огляду на описані вище проблеми адмі-
ністративного судочинства як засобу захисту 
соціальних прав і свобод зазначимо, що 
більшу частину з них може зняти герменев-
тичний підхід, у якому передбачається спіль-
ність історичного, теологічного, філологіч-
ного та юридичного аспектів, що дає змогу 
пояснити значення різних нормативно-пра-
вових форм і їх джерел з метою узгодження 
нормативних документів для вирішення 
нових юридичних казусів. Відтак можна 
усунути конфлікти матеріального та проце-
суального плану під час реалізації концеп-
ції соціальної держави в частині розгляду 
та вирішення соціальних спорів. За рахунок 
герменевтичних засад інтерпретації можна 
осягнути сутність нормативно-правових при-
писів і в єдиному процесі застосувати пра-
вові норми та виконати процедури для кон-
кретного випадку в межах фундаментальних 
правових принципів. Для цього, по-перше, 
потрібно правильно вирішити «питання 
права», по-друге, коректно його застосувати 
щодо «питання факту», а, по-третє, узгодити 
їх між собою та з морально-психологічними 
установками конкретного судді. Для цього 
слід здійснювати коректне тлумачення.

Слушною в ракурсі викладеного є пози-
ція В.С. Бігуна щодо можливих видів такого 
судового тлумачення: судовий активізм, 
судова летаргія (judicial lethargy), «судове 
стримання» (judicial restraint), текстуалізм 
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і контекстуалізм (історичний чи фактич-
ний), оригіналізм, суворе тлумачення (strict 
constructionism), функціоналізм, доктрина-
лізм, девелопменталізм (developmentalism), 
структуралізм, інші різновиди поєднання 
цих теорій [16]. З метою правомірного 
та справедливого вирішення соціальних 
спорів необхідно орієнтуватися на судовий 
консерватизм, у тому числі «суворий кон-
структивізм» із акцентом на текст (так як 
написано), під час визначення обов’язків 
публічної адміністрації та компетенції суду; 
судовий активізм під час надання суддями 
власного тлумачення з позицій соціальної 
справедливості в кожному конкретному 
спорі з дотриманням послідовності, демокра-
тичної процедури та відданості ідеалам соці-
альної держави; судової стриманості (обме-
ження) і мінімалізму щодо усвідомлення 
суддями пріоритетності рішень Європей-
ського суду з прав людини, позицій постанов 
Пленуму Верховного Суду України з можли-
вістю відхилень у бік забезпечення соціаль-
ної стабільності; правового реалізму щодо 
орієнтації на прагматичний результат (через 
прогнозування впливу рішення на практику 
відносин у соціальній сфері). При цьому 
запропоновані теорії виступають як обмеж-
уючий чинник сваволі з боку суддів, що дає 
змогу врахувати теорію поділу влади та усу-
нути більшість зловживань як об’єктивного, 
так і суб’єктивного характеру.

Концентруючи свою подальшу увагу 
на адміністративному судочинстві як про-
цесуальному засобі забезпечення реалізації 
концепції соціальної держави, зазначимо, 
що необхідно покращити правову регламен-
тацію щодо порядку розгляду та вирішення 
соціальних спорів. На цей час у літературі 
можна знайти доволі різні підходи до того, 
у який спосіб потрібно здійснювати рефор-
мування в частині адміністративно-судо-
вого захисту. Більшість науковців щодо 
цього питання сходяться на тому, що необ-
хідно розробити процедурне забезпечення 
стосовно вирішення соціальних спорів. 
Зокрема, Д.О. Єрмоленко та В.А. Рудик про-
понують прийняття кодифікованого норма-
тивного акта – Кодексу України про соціаль-
ний захист – де окремим розділом «Спори 
в сфері соціального захисту» слід закріпити 
основні положення щодо розгляду спорів 
в адміністративному та судовому порядку 
і деталізувати ці положення у підзаконному 
нормативному акті, який би конкретизував 
основні правила адміністративного оскар-
ження рішень чи дій (бездіяльності) поса-
дових осіб органів соціального захисту насе-
лення. Такий акт може бути відомчий, тобто 
прийнятий центральними органами соціаль-

ного захисту населення (Міністерство праці 
та соціальної політики України, Пенсійний 
фонд України), або надвідомчий – прийня-
тий Кабінетом Міністрів України [17, с. 152; 
18, с. 131]. Н.М. Стаховська виступає за при-
йняття нормативно-правового акта вищої 
юридичної сили – закону «Про захист прав 
громадян та вирішення спорів у сфері соці-
ального забезпечення» [19, с. 14]. 

На наше переконання, у наведених вище 
поглядах прикметним є те, що на доктри-
нальному рівні, по-перше, однозначно під-
тримується ідея про доцільність розробки 
спеціального законодавства щодо судового 
захисту в соціальній сфері, а по-друге, немає 
чітких пропозицій з удосконалення поло-
жень Кодексу адміністративного судочин-
ства в цьому аспекті. Безумовно, ми не оспо-
рюємо доцільність прийняття Соціального 
кодексу України, але у зв’язку з існуванням 
профільних процесуальних актів, які вре-
гульовують судові процедури під час здій-
снення соціального захисту, немає потреби 
в закріпленні відповідних положень у нор-
мативно-правовому акті, орієнтованому на 
досудові аспекти соціального захисту. 
До того ж ми категорично не погоджуємося 
з Н.М. Стаховською у тому, що для якісного 
нормативного забезпечення реалізації кон-
цепції соціальної держави вистачить лише 
одного закону. Відтак вважаємо за потрібне 
на рівні Соціального кодексу України перед-
бачити лише питання матеріального та про-
цедурного соціального права, а на рівні про-
цесуального законодавства ввести правові 
норми, присвячені особливостям судового 
захисту в соціальній галузі. 

Висновки

Отже, підбиваючи підсумки, необхідно 
наголосити на тому, що основою адміні-
стративного судочинства як процесуального 
засобу вирішення соціальних спорів повинна 
стати судова влада в межах соціальної адмі-
ністративної судової юрисдикції. Остання 
як верховний виключний інституціонально-
функціональний публічний соціальний 
феномен відображатиме загальні риси 
публічної влади, виступатиме належною 
формою публічного (державного) контр-
олю і повноцінно забезпечуватиме на основі 
принципів верховенства права та законності 
захист фундаментальних соціальних прав, 
свобод і законних інтересів людини, прав 
та інтересів юридичних осіб як учасників 
відносин із соціального захисту й надання 
соціальних послуг. Зумовлюючими факто-
рами трансформації адміністративного судо-
чинства в цій сфері з публічно-правового 
в соціальний формат є посилення публіч-
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ного інтересу щодо здійснення соціального 
захисту в судовому порядку задля гаран-
тування основоположних конституційних 
соціальних прав і свобод. На процес вказа-
ної модернізації значною мірою впливають 
демократичні ініціативи з покращення умов 
існування згідно з уявленнями про державу 
загального соціального добробуту, переза-
вантаження суспільної свідомості відповідно 
до європейського вектору розвитку та стан-
дартів життя й підвищення рівня право-
вої культури. Соціальна роль таких судів 
у межах адміністративної юрисдикції зумов-
лена передусім телеологічними орієнтирами 
їхньої діяльності.

Список використаних джерел:

1. Вєннікова В.В. До окремих питань розгляду 
спорів у сфері соціального забезпечення. Науко-
вий вісник Міжнародного гуманітарного універси-
тету. 2013. № 5. С. 84–87.

2. Александрова Н.В. Основи адміністра-
тивного судочинства в Україні : навч. посіб. для 
юрид. факультетів та юрид. клінік / за заг. ред. 
Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди. 2-ге вид., доп. 
і перероб. Київ : КНТ, 2009. 248 с.

3. Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування : Закон України від 9 липня 
2003 р. № 1058-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/1058-15#Text  (дата звернення: 
22.08.2020 р.).

4. Про державну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям : Закон України від 1 червня 
2000 р. № 1768-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/1768-14#Text (дата звернення: 
22.08.2020 р.).

5. Довідка про результати вивчення та уза-
гальнення судової практики застосування ста-
тей 19, 20 Закону України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в Україні». URL :  
h t t p : / / w w w . p o t e n c i a l . o r g . u a / d o w n l o a d / 
546/ZOSPPR-ZOFR-31072009-546.doc (дата 
звернення: 22.08.2020 р.).

6. Кодекс адміністративного судочинства 
України від 6 липня 2005 р. № 2747-ІV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15# 
Text (дата звернення: 22.08.2020 р.).

7. Інформаційний лист «Про практику роз-
гляду судами адміністративних справ про соціальні 
виплати». URL : http://apladm.zt.court.gov.ua/ 
sud9109/analitics/uzag1/ (дата звернення: 
22.08.2020 р.).

8. Про судову практику вирішення адмі-
ністративними судами спорів, що виникають 
у зв’язку із застосуванням статті 6 Закону України 

«Про соціальний захист дітей війни» : постанова 
Пленуму Вищого адміністративного суду України 
від 19 грудня 2011 р. № 8. URL: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/v0008760-11  (дата звернення: 
22.08.2020 р.).

9. Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо професійної і трудової 
реабілітації інвалідів : Закон України від 6 жов-
тня 2005 р. № 2960-IV. Відомості Верховної Ради 
України. 2006. № 2, 2–3. Ст. 35.

10. Довідка про вивчення та узагальнення 
практики застосування адміністративними судами 
законодавства про соціальний захист дітей війни, 
ветеранів війни, жертв нацистських пересліду-
вань від 1 травня 2009 р. URL: http://docs.dtkt.ua/
list/1077.1.179 (дата звернення: 22.08.2020 р.).

11. Васюк А.В. История возникновения и 
развития юридической герменевтики в Рос-
сии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. 
Москва : Российская правовая академия Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 2011. 24 с.

12. Овчинников А.И. Правовое мышление: 
аксиологический и герменевтический аспекты : 
дис. ... канд. юрид. наук : 09.00.10/ Ростов на Дону : 
Ростовский юридический институт, 2000. 169 с.

13. Методичні роз’яснення від 08 липня 
2011 року щодо розгляду справ по соціальним 
спорам у порядку скороченого провадження. 
URL: http://www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence/
yzagalnenna/metod_vaas/26.doc (дата звернення: 
22.08.2020 р.).

14. Про місцеве самоврядування в Україні : 
Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/ 
97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 
22.08.2020 р.).

15. Про основи соціальної захищеності інвалі-
дів в Україні : Закон України від 21 березня 1991 р. 
№ 875-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/875-12#Text (дата звернення: 22.08.2020 р.).

16. Бігун В.С. Філософія правосуддя: ідея 
та здійснення : монографія. Київ : Реферат,  
2011. 303 с.

17. Єрмоленко Д.О. Правовий статус людини 
і громадянина в Україні як соціальній державі : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків : Наці-
ональний університет внутрішніх справ МВС 
України, 2002. 175 с.

18. Рудик В.А. Юридичні гарантії права 
людини на соціальний захист в Україні : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків : Харківський 
національний університет внутрішніх справ, 
2007. 184 с.

19. Стаховська Н.М. Відносини у праві соці-
ального забезпечення : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.05. Київ : Б.в., 2000. 16 с.



126

9/2020
А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

Nataliia Halitsyna. Administrative judiciary as procedural means for resolution of social 
disputes 

The article shows the justification of court intervention as an independent and impartial participant 
in administrative and legal relations to implement the concept of the welfare state in order to overcome 
social conflicts and restore social justice. In this case, both public administration or other public law entities, 
and consumers of social services (especially private law entities) are equal before the court, which should 
act as a “mediator” between them in order to balance the unequal opportunities of the parties to the social 
conflict. This state of affairs has an impact on the social orientation of the competence of the judiciary, 
the administrative procedure for resolving disputes, as well as the measures to be taken by administrative courts.

The peculiarities of judicial practice in social disputes, as well as the existing problems in the activities 
of administrative courts regarding the inconsistent application of procedural and substantive law 
and misunderstanding by judges of the essence of the relationship are clarified. The precondition 
of the described situation is a significant defect of the current administrative substantive legislation in terms 
of appealing against illegal actions and decisions of public administration officials and other public law 
entities that implement the concept of the welfare state.

It is stated that after initiating the procedure of consideration and resolution of an administrative case 
on violation, non-recognition or contestation of social rights, freedoms or interests of a person, there are still 
serious problems, but in terms of non-compliance with procedural norms (rules of jurisdiction, deadlines, , 
determination of the legal status of the participants in the process, the order of entry into force of the decision) 
and material norms (establishment and observance of standards in the field of social protection, implementation 
of social benefits and payments). Most problems in the procedural context arise regarding the deadlines for 
consideration and resolution of social disputes by administrative courts.

It is proved that the axiological purpose of administrative proceedings in the social sphere allows 
on the basis of historical traditions and public interest, taking into account public opinion in the category 
of “right” – “wrong” to relieve tension between the parties to the conflict within the statutory judicial 
procedure. social services and the implementation of social protection. Therefore, it is possible to eliminate 
conflicts of material and procedural plan in the implementation of the concept of the welfare state in terms 
of consideration and resolution of social disputes. The position is formulated that this is possible due to 
the hermeneutic principles of interpretation. First, it is necessary to correctly solve the “question of law”, 
secondly, to apply it correctly to the “question of fact”, and, thirdly, to reconcile them with each other and with 
the moral and psychological attitudes of a particular judge.

Key words: concept of welfare state, administrative proceedings, social sphere, social dispute, 
administrative case.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У статті сформульовані основні завданнями Державної фіскальної служби України, а саме: реа-
лізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної 
політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного зако-
нодавства; здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до 
бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів; здійснен-
ня державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв 
і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску; боротьба з правопору-
шеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснення державної 
політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установ-
лений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послу-
ги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів. З’ясовано, що Законом України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» технічно 
виключено розділ Податкового кодексу про податкову міліцію, що позбавило останню повноважень, 
яка, незважаючи на це, продовжувала функціонувати. Наголошується на недосконалості сучасно-
го адміністративно-правового регулювання організації та функціонування слідчих органів у струк-
турі Державної фіскальної служби України, яку має бути позбавлено невластивої їй правоохоронної 
функції. З метою упорядкування кількості правоохоронних органів, що уповноважені розслідувати 
економічні злочини у сфері публічних фінансів та взаємодіяти з цих питань із бізнесом, аргументо-
вано доцільність прийняття Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України» із 
чітким унормуванням правового статусу, основ співпраці такого суб’єкта з державними органами, 
підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав і міжнарод-
ними організаціями, юридичними та фізичними особами.

Ключові слова: юридична особа, службова особа, адміністративні послуги, державна політика.

Актуальність теми. Відповідно до 
положень Кримінального процесуального 
кодексу України, одним з органів досудо-
вого розслідування (органів, що здійсню-
ють дізнання і досудове слідство) є слідчі 
підрозділи органів, що здійснюють контр-
оль за додержанням податкового зако-
нодавства. Проте в Кримінальному про-
цесуальному кодексі України нині немає 
жодної вказівки, які саме це органи. Чіткої 
відповіді на це питання не можна знайти 
й у Податковому кодексі України, у якому 
хоча й міститься розділ, присвячений 
функціонуванню податкової міліції, проте 
змінами до Кримінального процесуального 
кодексу та власне податкового законодав-
ства у відповідних перехідних положен-
нях його планувалося загалом виключити, 
не узгодивши належним чином при цьому 
адміністративно-правову базу регулювання  

організації та функціонування слідчих 
органів, що здійснюють контроль за додер-
жанням податкового законодавства. 

Стан дослідження. Окремі аспекти 
регулювання діяльності слідчих органів, 
що здійснюють контроль за додержанням 
податкового законодавства, висвітлювали 
О. А. Банчук, О. В. Баулін, Р. Г. Ботвінов, 
В. М. Галунько, Л. М. Дудник, О. С. Задорож-
ний, А. А. Козіна, В. П. Кононець, В. В. Лисенко, 
А. О. Ляш, О. А. Марущак, А. В. Само-
дін, Г. І. Сисоєнко, В. В. Тропін, Г. Г. Філо-
ненко, Г. П. Цимбал та інші правознавці. 

Проте, незважаючи на існуючий науко-
вий доробок у даному напрямі, наявні дослі-
дження лише фрагментарно торкаються 
адміністративно-правового регулювання 
організації та функціонування слідчих орга-
нів, що здійснюють контроль за додержан-
ням податкового законодавства. 
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Мета статті – розкрити основні завдання 
Державної фіскальної служби України, 
запропонувати шляхи вдосконалення 
адміністративно-правового регулювання 
організації та функціонування слідчих 
органів у структурі Державної фіскальної 
служби України.

Виклад основного матеріалу. Варто під-
креслити, що за даними звіту Державної 
фіскальної служби (Звіту про роботу орга-
нів досудового розслідування за 12 місяців 
2018 року), до суду було спрямовано з обви-
нувальним актом 1158 кримінальних про-
ваджень. Усього у звітному періоді було 
закінчено 2510 кримінальних проваджень, 
розпочато – 5020 (станом на 01.01.2019 р.) [1]. 

Водночас слушною вважаємо думку 
О. А. Банчука, з точки зору якого Кримі-
нальний процесуальний кодекс визначає, 
що податкові злочини уповноважені роз-
слідувати слідчі «органів, що здійснюють 
контроль за додержанням податкового 
законодавства», і в цих же органах можуть 
створюватися оперативні підрозділи на 
підставі ст. 41 Кодексу. Усі повноваження 
органів розслідування та правила розсліду-
вання визначені виключно в цьому Кодексі, 
і в ньому ж відсутня будь-яка згадка про 
податкову міліцію чи фіскальну службу [2]. 

З цього приводу справедливо зазна-
чає також В. Веремко, наголошуючи на 
тому, що поспіхом прийнятим Законом від 
21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
покращення інвестиційного клімату в Укра-
їні» було «випадково» виключено розділ 
Податкового Кодексу про податкову міліцію, 
що позбавило останню повноважень. Утім, 
у Державній фіскальній службі «заплю-
щують очі» на помилку й працюють так, 
ніби нічого не сталося. У свою чергу апарат 
парламенту також не поспішає прибирати 
скасований розділ із тексту Кодексу, пояс-
нюючи це «внутрішніми неузгодженостями 
в тексті закону» та «відсутністю повноважень 
виправляти технічні помилки та неузгодже-
ності в тексті опублікованих законів» [3].

Разом із тим, на думку О. Данилюка, без 
ліквідації податкової міліції та створення 
Служби фінансових розслідувань немож-
ливо провести реформу Державної фіскаль-
ної служби. І, хоча її діяльність наразі не 
передбачена законом (податкова міліція вже 
понад рік існує поза законом), податкова мілі-
ція є частиною Державної фіскальної служби 
України, продовжує працювати та фінансу-
ватися з державного бюджету, незважаючи 
на те, що ще в березні 2017-го урядом було 
запропоновано проект закону про створення 
Служби фінансових розслідувань [4]. 

Законопроектом передбачається cтво- 
рення Бюро фінансових розслідувань як цен-
трального органу виконавчої влади, діяль-
ність якого спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра 
фінансів України. Бюро фінансових розслі-
дувань складається з центрального апарату 
та 7 територіальних управлінь, зареєстро-
ваних як юридичні особи публічного права.

Так, з метою розділення сервісної та пра-
воохоронної функцій податкової служби, 
передбачається ліквідація податкової мілі-
ції, оптимізація структури та чисельності 
органів, які ведуть боротьбу зі злочинами 
у сфері фінансів, усунення дублювання їх 
функцій та cтворення Бюро фінансових 
розслідувань – центрального органу вико-
навчої влади, який реалізує державну полі-
тику з питань запобігання, виявлення, 
припинення, розслідування та розкриття 
кримінальних правопорушень у сфері госпо-
дарської діяльності, які прямо чи опосеред-
ковано заподіюють шкоду публічному інтер-
есу у сфері фінансів.

Запропонована модель боротьби з еко-
номічними злочинами стане більш ефектив-
ною, зменшить податковий тиск на платни-
ків податків, що підтверджується такими 
аргументами:

1) Існування спеціалізованого органу для 
боротьби з якимось одним явищем (напри-
клад, податковими злочинами), за законами 
функціонування бюрократичних систем, 
призводить до того, що сам такий орган пев-
ною мірою консервує і виступає запорукою 
існування того явища (податкових злочи-
нів), з яким він покликаний боротися: адже 
повна перемога над цим явищем означає, як 
наслідок, ліквідацію самого органу. Навіть 
значне зменшення відповідного явища має 
призводити до значного скорочення штатної 
чисельності органу. А як система такий орган 
у цьому не зацікавлений.

2) Економічні злочини за своєю приро-
дою різноманітні, їхній характер яких досить 
динамічно змінюється і доповнюється 
новими способами здійснення правопору-
шень. Порушення податкового законодав-
ства становить тільки частину економічної 
злочинності. Такі види, як отримання моно-
польних надприбутків, порушення правил 
конкуренції, шахрайство, кіберзлочинність, 
порушення споживчих норм і стандартів, 
фальсифікація бухгалтерської звітності, 
однаковою мірою важко віднести до тради-
ційної компетенції як міністерства внутріш-
ніх справ, так і міністерства фінансів або 
іншої урядової структури. 

3) Дедалі більша частина економічних 
злочинів скоюється проти приватних або 
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публічних корпорацій, фінансових установ 
їхніми власними співробітниками, клієнтами 
або партнерами. Викриття більшості таких 
злочинів здійснюється власними службами 
безпеки корпорацій і фінансових установ, 
і тільки після цього інформація передається 
до правоохоронних органів. Нав’язування 
бізнесу правоохоронного захисту з боку дер-
жави у таких випадках може бути контрпро-
дуктивним для розвитку економіки [5].

З Наказу Генеральної прокуратури Укра-
їни, Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни, Служби безпеки України, Міністерства 
фінансів України, Національного антико-
рупційного бюро України від 24.10.2017 р. 
№ 298/875/593/866/200-О «Про затвер-
дження Інструкції зі складання звітності 
про роботу слідчих» (у т. ч. Форми № 1-СЛ 
«Про роботу слідчих органів, що здійснюють 
контроль за додержанням податкового зако-
нодавства») випливає, що слідчі підрозділи 
органів, що здійснюють контроль за додер-
жанням податкового законодавства, включа-
ють у себе: 

1) Головне слідче управління фінансових 
розслідувань Державної фіскальної служби 
України; 

2) Слідче управління кримінальних роз-
слідувань Головного слідчого управління 
фінансових розслідувань Державної фіс-
кальної служби України, слідче управління 
Офісу великих платників податків; 

3) слідчі підрозділи органів, що здійсню-
ють контроль за додержанням податкового 
законодавства у місті Києві, областях, Офісі 
великих платників податків; 

4) слідчі підрозділи органів, що здій-
снюють контроль за додержанням податко-
вого законодавства, міського та районного 
рівнів [6].

Разом із тим, згідно із суперечливою 
ст. 350 (350.1.2) Податкового кодексу Укра-
їни, податкова міліція відповідно до покла-
дених на неї завдань проводить також і досу-
дове розслідування в межах наданої законом 
компетенції. Завданнями податкової мілі-
ції є розслідування та провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення 
у сфері оподаткування та бюджетній сфері 
(ст. 348.2) [7].

Тобто нині органи досудового розслі-
дування у сфері контролю за додержанням 
податкового законодавства входять до складу 
Державної фіскальної служби України. 

Варто зауважити, що Державна фіскальна 
служба України є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра фінансів і який реалі-
зує державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, 
державну політику з адміністрування єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, державну політику 
у сфері боротьби з правопорушеннями під 
час застосування податкового, митного зако-
нодавства, а також законодавства з питань 
сплати єдиного внеску [8], в тому числі про-
вадить досудове розслідування згідно зі вста-
новленою законодавчо підслідністю.

З п.п. 3-4 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.05.2014 р. № 236 «Про Дер-
жавну фіскальну службу України» випли-
вають і основні завдання діяльності слідчих 
підрозділів органів, що здійснюють контроль 
за додержанням податкового законодавства. 
Загальними завданнями Державної фіскаль-
ної служби України є:

1) реалізація державної податкової полі-
тики та політики у сфері державної митної 
справи, державної політики у сфері боротьби 
з правопорушеннями під час застосування 
податкового, митного законодавства;

2) здійснення в межах повноважень, 
передбачених законом, контролю за надхо-
дженням до бюджетів та державних цільових 
фондів податків і зборів, митних та інших 
платежів;

3) здійснення державної політики у сфері 
контролю за виробництвом та обігом спирту, 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, 
державної політики з адміністрування єди-
ного внеску;

4) боротьба з правопорушеннями під час 
застосування законодавства з питань сплати 
єдиного внеску, державної політики у сфері 
контролю за своєчасністю здійснення роз-
рахунків в іноземній валюті в установлений 
законом строк, дотриманням порядку про-
ведення готівкових розрахунків за товари 
(послуги), а також за наявністю ліцензій на 
провадження видів господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню відповідно до 
закону, торгових патентів.

Відповідно, даний орган провадить 
згідно із законом оперативно-розшукову 
діяльність, досудове розслідування, а також 
вживає заходів до відшкодування завда-
них державі збитків, здійснює розшук осіб, 
які переховуються від слідства та суду за 
кримінальні правопорушення у сфері опо-
даткування, митній та бюджетній сферах; 
здійснює міжнародне співробітництво, забез-
печує виконання зобов’язань, узятих за між-
народними договорами України, з питань, 
що належать до її компетенції, у тому числі 
шляхом надання взаємної адміністративної 
допомоги у запобіганні, виявленні та розслі-
дуванні порушень законодавства на підставі 
міжнародних угод [8].
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Також, слід зауважити, що підслідність 
органів досудового розслідування закріплена 
в ст. 216 Кримінального процесуального 
кодексу України, відповідно до якої слідчі 
органів, що здійснюють контроль за додер-
жанням податкового законодавства, здійсню-
ють досудове розслідування злочинів, перед-
бачених статтями 204, 205, 2051, 212, 2121, 216, 
2181, 219 Кримінального кодексу України [9].

Тобто йдеться про такі злочини, як:
1) незаконне виготовлення, зберігання, 

збут або транспортування з метою збуту під-
акцизних товарів (спирту етилового, спир-
тових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, 
тютюнових виробів, тютюну, промислових 
замінників тютюну, пального або інших під-
акцизних товарів) (ст. 204 Кримінального 
кодексу України);

2) фіктивне підприємництво – створення 
або придбання суб’єктів підприємницької 
діяльності (юридичних осіб) з метою при-
криття незаконної діяльності або здійснення 
видів діяльності, щодо яких є заборона 
(ст. 205);

3) підроблення документів, які подаються 
для проведення державної реєстрації юри-
дичної особи та фізичних осіб-підприємців: 
внесення в документи завідомо неправдивих 
відомостей, а також умисне подання для про-
ведення такої реєстрації документів, які міс-
тять завідомо неправдиві відомості (ст. 2051);

4) ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) – умисне ухилення 
від сплати податків, зборів (обов'язкових 
платежів), що входять у систему оподатку-
вання, введених у встановленому законом 
порядку, вчинене службовою особою під-
приємства, установи, організації, незалежно 
від форми власності, або особою, що займа-
ється підприємницькою діяльністю без 
створення юридичної особи, чи будь-якою 
іншою особою, яка зобов’язана їх сплачу-
вати, якщо ці діяння призвели до фактич-
ного ненадходження до бюджетів чи дер-
жавних цільових фондів коштів у значних 
розмірах (ст. 212);

5) ухилення від сплати єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування та страхових внесків на 
загальнообов'язкове державне пенсійне стра-
хування – умисне ухилення від сплати єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування чи страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, вчинене службовою особою під-
приємства, установи, організації, незалежно 
від форми власності, або особою, яка здійснює 
підприємницьку діяльність без створення 
юридичної особи, чи будь-якою іншою осо-
бою, яка зобов’язана його сплачувати, якщо 
таке діяння призвело до фактичного ненад-

ходження до фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування коштів 
у значних розмірах (ст. 2121);

6) незаконне виготовлення, підроблення, 
використання або збут незаконно виготовле-
них, одержаних чи підроблених контрольних 
марок для маркування упаковок примірни-
ків аудіовізуальних творів, фонограм, віде-
ограм, комп’ютерних програм, баз даних чи 
голографічних захисних елементів (ст. 216);

7) доведення банку до неплатоспромож-
ності – умисне, з корисливих мотивів, іншої 
особистої заінтересованості або в інтересах 
третіх осіб вчинення пов’язаною з банком 
особою будь-яких дій, що призвели до від-
несення банку до категорії неплатоспромож-
них, якщо це завдало великої матеріальної 
шкоди державі або кредитору (ст. 2181);

8) доведення до банкрутства – умисне, 
з корисливих мотивів, іншої особистої заінтер-
есованості або в інтересах третіх осіб вчинення 
громадянином – засновником (учасником) 
або службовою особою суб’єкта господарської 
діяльності дій, що призвели до стійкої фінан-
сової неспроможності суб’єкта господарської 
діяльності, якщо це завдало великої матеріаль-
ної шкоди державі чи кредитору (ст. 219) [9].

Крім того, якщо під час розслідування 
зазначених злочинів будуть встановлені зло-
чини, передбачені статтями 192, 199, 200, 
222, 2221, 358, 366 Кримінального кодексу 
України [9], вчинені особою, щодо якої здій-
снюється досудове розслідування, або іншою 
особою, якщо вони пов’язані зі злочинами, 
вчиненими особою, щодо якої здійснюється 
досудове розслідування, вони розслідуються 
слідчими органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законодавства [10].

Висновки

Отже, в статті визначено, що нині під-
ґрунтя адміністративно-правового регулю-
вання організації та функціонування слідчих 
органів, що здійснюють контроль за додержан-
ням податкового законодавства, становлять 
такі основні нормативно-правові акти, шля-
хом застосування яких нині воно реалізується: 
Конституція України; Кримінальний про-
цесуальний кодекс України, Кримінальний 
кодекс України, Податковий кодекс України; 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
Державну фіскальну службу України»; Наказ 
Генеральної прокуратури України, Міністер-
ства внутрішніх справ України, Служби без-
пеки України, Міністерства фінансів України, 
Національного антикорупційного бюро Укра-
їни від 24.10.2017 р. № 298/875/593/866/200-О 
«Про затвердження Інструкції зі складання 
звітності про роботу слідчих» тощо.

З’ясовано, що Законом України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України 
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щодо покращення інвестиційного клімату 
в Україні» технічно виключено розділ Подат-
кового кодексу про податкову міліцію, що 
позбавило останню повноважень, яка, незва-
жаючи на це, продовжувала функціонувати.

Наголошується на недосконалості сучас-
ного адміністративно-правового регулю-
вання організації та функціонування слідчих 
органів у структурі Державної фіскальної 
служби України, яку має бути позбавлено 
невластивої їй правоохоронної функції. 
З метою упорядкування кількості правоохо-
ронних органів, що уповноважені розсліду-
вати економічні злочини у сфері публічних 
фінансів та взаємодіяти з цих питань із біз-
несом, аргументовано доцільність прийняття 
Закону України «Про Національне бюро 
фінансової безпеки України» із чітким унор-
муванням правового статусу, основ співпраці 
такого суб’єкта з державними органами, під-
приємствами, установами та організаціями, 
компетентними органами інших держав 
і міжнародними організаціями, юридичними 
та фізичними особами.
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Maksym Kalatur. Features of the activities and development of the State Fiscal Service of Ukraine
The article outlines the main tasks of the State Fiscal Service of Ukraine, namely: implementation 

of the state tax policy and policy in the field of state customs, state policy in the sphere of combating offenses 
during the application of tax and customs legislation; exercise within the powers provided for by law the control 
over the receipt of taxes and duties, customs and other payments into the budgets and state trust funds; 
implementation of state policy in the sphere of control over production and circulation of alcohol, alcoholic 
beverages and tobacco, state policy on administration of a single contribution; fight against offenses during 
the application of the legislation on the payment of a single payment, public policy in the field of control over 
the timely execution of payments in foreign currency within the statutory period, compliance with the procedure 
of cash payments for goods (services), as well as the availability of licenses for the management of types 
of economic activities that are licensed under the law, trade patents. It is found that the Law of Ukraine 
"On Amendments to the Tax Code of Ukraine on Improving the Investment Climate in Ukraine" technically 
excluded the section of the Tax Code on Tax Police, which deprived the latter of his powers, which nevertheless 
continued to operate. The imperfection of the modern administrative and legal regulation of the organization 
and functioning of the investigative bodies in the structure of the State Fiscal Service of Ukraine is noted, 
which should be deprived of its non-peculiar law enforcement function. In order to streamline the number 
of law enforcement agencies empowered to investigate economic crimes in the public finance sphere and to 
interact with these issues with business, it is reasonable to adopt the Law of Ukraine "On the National Bureau 
of Financial Security of Ukraine" with a clear normalization of the legal status, the basis of cooperation 
of such entity public authorities, enterprises, institutions and organizations, competent authorities of other 
states and international organizations, legal entities and individuals.

Key words: legal entity, official, administrative services, public policy.
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ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 
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Метою статті є аналіз сучасної системи принципів інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності органів Національної поліції України, а також формулювання пропозицій щодо вдоскона-
лення окремих напрямів у зазначеній сфері. У статті розглядаються проблемні питання визначення 
Системи принципів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної полі-
ції України. Розглянуто загальні принципи адміністративного права, що закріплені в Конституції 
України, конкретизуються і розвиваються в законодавчих та інших нормативно-правових актах. 
Крім того, досліджено спеціальногалузеві принципи, взаємопов’язані з принципами публічного адмі-
ністрування, які в нормах адміністративного права постають у зміненому вигляді, набуваючи фор-
ми конкретних загальнообов’язкових вимог. Права і свободи людини і громадянина не можуть бути 
обмежені з мотивів, пов’язаних з використанням різних способів обробки персональних даних або 
позначенням приналежності персональних даних, що містяться в державних або інших інформа-
ційних системах персональних даних, конкретного суб’єкта персональних даних. Не допускається 
використання таких, що ображають почуття громадян, або таких, що принижують людську гід-
ність, способів позначення приналежності персональних даних, що містяться в інформаційних сис-
темах персональних даних, конкретного суб’єкта персональних даних. Виділено групу спеціальних 
принципів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України, 
які виступають основою для організації аналітичної роботи. Визначено, що принципи інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України можливо класифікувати 
на такі види: загальноправові, галузеві та спеціальні. До першої групи віднесено сукупність загаль-
них принципів, що притаманні усій системі публічного управління. До другої – сукупність принци-
пів, які випливають зі змісту галузевих нормативно-правових актів, які визначають порядок роботи 
з інформацією та засади аналітичної роботи. До третьої – спеціальні принципи, що обумовлюють 
порядок організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів поліції.

Ключові слова: аналітичне забезпечення, органи поліції, система принципів, правове 
регулювання, публічне управління.

Постановка проблеми. Наявна в Україні 
система інформаційно-аналітичного забез-
печення діяльності органів державної влади 
та управління вимагає системного підходу 
в частині методологічного супроводу та право-
вого регулювання. Регламентація зазначених 
відносин необхідна для здійснення єдиної, 
скоординованої державної політики у зазна-
ченій сфері, спрямованої на підвищення 
ефективності прийнятих політичних рішень.

Аналіз організації інформаційно-ана-
літичної діяльності в органах державної 
влади та управління, а також зміст норма-
тивно-правової бази, що регулює зазначені 
питання, свідчить про існування відмін-
ностей у характері й обсягах наповнення 
нормативно-правової бази, в підходах до 
визначення основних понять та організації 
діяльності. Правова регламентація відносин 
у зазначеній сфері ґрунтується на підходах, 

сформульованих без урахування практичної 
діяльності, що зумовлює виникнення про-
блем під час розробки, прийняття та реаліза-
ції правових норм, що регулюють відносини 
в цій сфері.

Удосконалення інформаційно-аналітич-
ного забезпечення та нормативно-право-
вої бази, що регулює відносини в цій сфері, 
передбачає розробку понятійно-категоріаль-
ного апарату, який застосовується для право-
вого регулювання зазначеної сфери; форму-
вання уніфікованої методології здійснення 
інформаційно-аналітичної діяльності; закрі-
плення основних напрямів і вдосконалення 
правового регулювання інформаційно-аналі-
тичної діяльності в рамках цілісної ієрархіч-
ної системи нормативно-правових актів.

Визначення та закріплення принципів 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
дозволять створити на державному рівні 
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ефективну систему інформаційно-аналі-
тичного забезпечення, сформувати і закрі-
пити єдині підходи до системи та змісту 
нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини у сфері інформаційно-аналітич-
ної діяльності, а також створити необхідні 
умови, спрямовані на підвищення ефектив-
ності управління суспільно-політичними 
процесами в суспільстві.

Принципи, які є характерними для 
адміністративного права в цілому, можуть 
служити орієнтиром у здійсненні аналізу 
принципів правового регулювання інформа-
ційно-аналітичної діяльності органів Наці-
ональної поліції України, проте не можуть 
підкреслити всіх особливостей, властивих 
такій діяльності.

Стан дослідження проблеми. Вченими 
досить детально досліджувались питання 
принципів адміністративно-правового регу-
лювання. Зазначені питання розкриваються 
у роботах таких вчених, як В. Б. Аверьянов, 
А. І. Берлач, Ю. П. Битяк, В. К. Колпаков, 
О. В. Кузьменко, В. А. Ліпкан, М. В. Лошиць-
кий, Р. А. Калюжний тощо. Окремі питання 
адміністративно-правового регулювання 
у різних спеціалізованих сферах також 
стали об’єктом уваги дослідників, напри-
клад: Д. М. Павлов досліджував принципи 
адміністративно-правового регулювання 
природно-техногенної безпеки та цивіль-
ного захисту [1], К. Б. Драмаренко розгля-
дав принципи адміністративно-правового 
регулювання діяльності політичних партій 
в Україні [2], А. І. Шинкарук розкрив осо-
бливості принципів адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності нотаріусів 
у сфері державної реєстрації [3]. Проте 
система принципів інформаційно-аналі-
тичного забезпечення діяльності органів 
Національної поліції України у сучасній 
адміністративно-правовій науці не дослі-
джена на достатньому рівні, що й зумовлює 
мету даної статті.

Метою статті є аналіз наявної системи 
принципів інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності органів Націо-
нальної поліції України, а також форму-
лювання пропозицій щодо удосконалення 
окремих напрямів у зазначеній сфері.

Виклад основного матеріалу. Якщо 
розглядати систему принципів інформа-
ційно-аналітичного забезпечення діяль-
ності органів Національної поліції Укра-
їни, то потрібно зазначити, що у науці 
адміністративного права принципи розділя-
ють на загальні та спеціальногалузеві. Так, до 
загальних принципів відносять ті, які мають 
фундаментальне значення для всієї галузі 

адміністративного права. Вони виявляються 
і деталізуються в галузевих принципах адмі-
ністративного права, які у свою чергу поді-
ляються на основні принципи та принципи 
формування й функціонування його окре-
мих інститутів (наприклад, принципи дер-
жавної служби, принципи адміністративної 
відповідальності, принципи адміністратив-
ної процедури тощо) [4].

Загалом, загальні принципи адміністра-
тивного права закріплені в Конституції 
України, конкретизуються і розвиваються 
в законодавчих та інших нормативно-право-
вих актах, до яких належать такі, як: 1) прин-
цип пріоритету прав та свобод людини і гро-
мадянина; 2) принцип верховенства права; 
3) принцип законності; 4) принцип рівності 
громадян перед законом; 5) принцип демо-
кратизму правотворчості й реалізації права; 
6) принцип взаємної відповідальності дер-
жави і людини; 7) принцип гуманізму й спра-
ведливості у взаємовідносинах між держа-
вою та людиною [5].

Спеціальногалузеві принципи взаємо- 
пов’язані з принципами публічного адмі-
ністрування, які в нормах адміністратив-
ного права постають у зміненому вигляді, 
набуваючи форми конкретних загально- 
обов’язкових вимог [6, с. 73]. 

Наприклад, у Законі України «Про 
інформацію» встановлюються основні 
принципи інформаційних відносин, до яких 
належать: гарантованість права на інфор-
мацію; відкритість, доступність інформації, 
свобода обміну інформацією; достовірність 
і повнота інформації; свобода вираження 
поглядів і переконань; правомірність одер-
жання, використання, поширення, збері-
гання та захисту інформації; захищеність 
особи від втручання в її особисте та сімейне 
життя [7]. А Законом України «Про доступ 
до публічної інформації» встановлюються 
принципи: прозорості та відкритості діяль-
ності суб'єктів владних повноважень; віль-
ного отримання, поширення та будь-якого 
іншого використання інформації, що була 
надана або оприлюднена відповідно до 
цього Закону, крім обмежень, встановле-
них законом; рівноправності, незалежно від 
ознак раси, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця прожи-
вання, мовних або інших ознак [8].

Гарантії у сфері надання інформації вста-
новлено чинним законодавством України. 
У рамках діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування, а також під-
відомчих їм організацій відповідні суб’єкти 
створюють відкриті для кожного інформа-
ційні ресурси з питань своєї компетенції. 
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Слід також зазначити, що в межах своїх 
повноважень, встановлених законом, вони 
здійснюють масове інформаційне забезпе-
чення користувачів з питань прав, свобод 
і обов’язків громадян, їхньої безпеки та інших 
питань, що становлять суспільний інтерес. 
Відмова в доступі до публічних інформацій-
них ресурсів може бути оскаржена до суду.

Метою існування таких інформаційних 
систем, що використовуються для державних 
потреб, є реалізація повноважень державних 
органів і забезпечення обміну інформацією 
між цими органами, а також інші встановлені 
законодавством цілі.

Інформація, що міститься в державних 
інформаційних системах, а також інші наявні 
в розпорядженні державних органів відо-
мості та документи, є державними інфор-
маційними ресурсами. Інформація, що міс-
титься в державних інформаційних системах, 
є офіційною. Державні органи, визначені від-
повідно до нормативно-правового акта, який 
регламентує функціонування державної 
інформаційної системи, зобов’язані забезпе-
чити достовірність і актуальність інформації, 
що міститься в даній інформаційній системі, 
доступ до зазначеної інформації у випадках 
і в порядку, передбачених законодавством, 
а також захист зазначеної інформації від 
неправомірних доступу, знищення, модифі-
кування, блокування, копіювання, надання, 
поширення та інших неправомірних дій.

Таким чином, держава за допомогою 
своїх нормативно-правових актів, викорис-
товуючи адміністративно-правовий метод 
регулювання, визначає принципи і режими 
використання інформації державними орга-
нами, як суб’єктами публічного права, в тому 
числі органами поліції.

З огляду на те, що аналітична діяльність 
має на увазі також збір, зберігання і обробку 
персональних даних, у застосуванні вищев-
казаних принципів до інформаційно-ана-
літичної діяльності необхідно враховувати 
імперативні норми відповідного законодав-
ства. Хоча відповідне законодавство не міс-
тить положень, які безпосередньо б виокрем-
лювали і широко тлумачили принци обробки 
персональних даних.

Однак ці принципи є фундаментальними 
засадами правового регулювання у сфері 
персональних даних, а їх правильне розу-
міння – необхідна умова запровадження 
якісних та ефективних національних право-
вих механізмів захисту персональних даних. 
Тому для з’ясування глибинного змісту 
принципів обробки персональних даних 
необхідно звертатися до першоджерел пра-
вового регулювання у цій сфері, тобто до 
європейських правових стандартів захисту 

персональних даних – відповідних правових 
актів Ради Європи, Європейського Союзу 
та рішень європейських судів.

Так, у наукових джерелах виділяють такі 
принципи обробки персональних даних:

- законність обробки;
- конкретизація мети;
- відкритість і прозорість обробки;
- якість даних, що має включати: відпо-

відність даних меті обробки; точність даних 
та вчасне оновлення даних; достовірність 
даних; обмеження періоду зберігання даних; 
захищеність даних [9].

Права і свободи людини і громадянина не 
можуть бути обмежені з мотивів, пов’язаних 
з використанням різних способів обробки 
персональних даних або позначення прина-
лежності персональних даних, що містяться 
в державних або інших інформаційних сис-
темах персональних даних, конкретного 
суб’єкта персональних даних.

Не допускається використання таких, 
що ображають почуття громадян, або таких, 
що принижують людську гідність, спосо-
бів позначення приналежності персональ-
них даних, що містяться в інформаційних 
системах персональних даних, конкретного 
суб’єкта персональних даних.

Вищевикладене твердження теж є прин-
ципом інформаційно-аналітичної діяльності 
органів поліції, що відповідає загальному 
принципу адміністративного права – пріори-
тету особистості та її інтересів.

Законодавство визначає особливості 
обробки персональних даних в інформацій-
них системах персональних даних і накладає 
на них відповідні обмеження. Законодавство 
зобов’язує державні органи забезпечувати 
доступність, безперервність і захист інформа-
ційних систем, оскільки без цього неможливий 
їхній розвиток, безперешкодне використання 
їх з боку громадян та юридичних осіб. Чинне 
законодавство гарантує права власників інфор-
маційних технологій, інформаційних ресурсів, 
систем, які, у свою чергу, забезпечуються діяль-
ністю відповідних органів виконавчої влади.

Можливо також виділити сукупність спе-
ціальних принципів інформаційно-аналітич-
ного забезпечення діяльності органів Наці-
ональної поліції України, які виступають 
основою для організації аналітичної роботи, 
до них належать такі.

1. Цілеспрямованість інформаційно- 
аналітичного забезпечення, що передбачає 
його орієнтацію на досягнення конкретних 
цілей та вирішення поставлених завдань 
певним чином. Фактично даний принцип 
закладає базовий фундаментальний фактор 
забезпечення результативності управлін-
ської діяльності.
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2. Актуальність, оскільки інформа-
ційно-аналітична діяльність повинна від-
повідати потребам практичної діяльності 
поліції. Порушення цього принципу буде 
автоматично означати порушення принци-
пів цілеспрямованості. Тому інформаційна 
та аналітична робота має бути спрямована на 
вирішення конкретних питань високого сту-
пеня важливості. 

3. Активність, оскільки функціонування 
систем інформаційно-аналітичного забез-
печення та представлення результатів ана-
літичної роботи забезпечується на умовах 
незалежності від конкретних запитів корис-
тувачів і містить елементи прогнозування, 
що зумовлює принцип активності функціо-
нування систем інформаційно-аналітичного 
забезпечення. 

4. Достовірність даних для аналітич-
ної роботи, що вимагає від інформаційного 
забезпечення точності кількісних даних, 
відсутність суб’єктивності у використовува-
них параметрах, досягнення максимального 
ступеня об’єктивізації й обґрунтованості 
наступних висновків, оцінок і пропозицій. 

5. Повнота наявної інформації, яка необ-
хідна для вирішення поставлених завдань 
управління і досягнення намічених цілей. 

6. Альтернативність функціонування 
інформаційно-аналітичного забезпечення, 
яка передбачає можливості вільно сформулю-
вати різні позиції щодо отриманих результа-
тів на основі наявної інформації. Результати 
проведених досліджень і аналітичних робіт 
повинні доводитися до вищого керівництва 
установ та організацій без спотворень, але 
з урахуванням категоріального аналізу отри-
маних висновків з використанням систем 
інформаційно-аналітичного забезпечення. 

7. Обґрунтованість результатів за під-
сумками обробки масивів інформації, яка 
забезпечується на основі сучасних досягнень 
науки, ефективних інформаційно-аналі-
тичних технологій, що відповідає критерію 
достатності принципу обґрунтованості. 

8. Системність організації інформаційно-
аналітичного забезпечення, що спирається 
на підтримку працездатності та комплексний 
аналіз питань, які підлягають вирішенню, 
з урахуванням їх місця, ролі та взаємозв’язків 
у загальній структурі основної діяльності 
установи або організації. 

9. Своєчасність представлення резуль-
татів інформаційно-аналітичної роботи, 
який вимагає їх передачі в потрібні терміни 
та в зручній формі для кінцевих користувачів. 

10. Ініціативність, яка гарантує точне 
визначення і опис питань, формування 
завдань і пропозицію способів вирішення, 
в тому числі і тих, що виходять за межі тра-
диційних управлінських уявлень. 

11. Обєктивність, що забезпечує відсут-
ність тенденційності, неупереджене ставлення 
аналітика до дослідження і його результатів. 

12. Безперервність і гнучкість, які взаємо- 
пов’язані між собою на рівні організації 
постійно діючого інформаційно-аналітич-
ного моніторингу, що дозволяє, з одного 
боку, своєчасно виявляти зміни, що відбу-
ваються в поточній ситуації, в проведеному 
дослідженні або реалізації запланованих 
заходів, а з іншого боку, швидко адаптувати 
до цих змін управлінську діяльність без кар-
динальних модифікацій комплексу застосо-
вуваних методів і використовуваних засобів 
реалізації аналітичної роботи.

Висновки

Інформаційно-аналітичне забезпечення 
у сфері управління спрямовано на підви-
щення його ефективності, результативності 
та сприяє цільової орієнтації на підвищення 
рівня організації життєдіяльності суспіль-
ства. Принципи інформаційно-аналітичного 
забезпечення закладають основу методології 
аналітичних досліджень у рамках управлін-
ських підходів до організації та проведення 
заходів у конкретних сферах державного 
і муніципального управління.

Принципи інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності органів Національ-
ної поліції України можливо класифікувати 
на види: загальноправові, галузеві та спеці-
альні. До першої групи входять сукупність 
загальних принципів, що притаманні усій 
системі публічного управління. До другої 
групи – сукупність принципів, які виплива-
ють зі змісту галузевих нормативно-право-
вих актів, що визначають порядок роботи 
з інформацією та засади аналітичної роботи. 
До третьої групі належать спеціальні прин-
ципи, що обумовлюють порядок організації 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності органів поліції.
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Yana Kovalchuk. Principles of information and analytical support of the activities of agencies 
of the National Police of Ukraine

The purpose of the article is to analyze the existing system of principles of information and analytical 
support of the National Police of Ukraine, as well as to formulate proposals for improving certain areas in 
this area. The article considers the problematic issues of defining the System of principles of information 
and analytical support of the National Police of Ukraine. The general principles of administrative law 
enshrined in the Constitution of Ukraine are considered, concretized and developed in legislative and other 
regulations. In addition, the study of special industry principles are interrelated with the principles of public 
administration, which in the rules of administrative law appear in a modified form, taking the form of specific 
mandatory requirements. The rights and freedoms of man and citizen may not be restricted for reasons related 
to the use of different methods of personal data processing or indication of personal data contained in state 
or other personal data information systems of a particular personal data subject. It is not allowed to use 
offensive feelings of citizens or degrading methods of marking the affiliation of personal data contained 
in the information systems of personal data, a particular subject of personal data. A group of special 
principles of information and analytical support of the National Police of Ukraine, which are the basis for 
the organization of analytical work. It is determined that the principles of information and analytical support 
of the National Police of Ukraine can be classified by types into: general, sectoral and special. The first 
group includes a set of general principles that characterize the entire system of public administration. To 
the second – a set of principles that follow from the content of sectoral regulations that determine the procedure 
for working with information and the principles of analytical work. To the third – special principles that 
determine the order of organization of information and analytical support of the police.

Key words: analytical support, police bodies, system of principles, legal regulation, public 
administration.
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РЕФОРМУВАННЯ ПІДРОЗДІЛУ  
ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ЗА ПРОЄКТОМ 
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРОМАДИ» В УКРАЇНІ

Стаття присвячена законодавчим змінам, що відбулися у зв’язку зі змінами у структурі право-
охоронних органів України. На підставі системного аналізу зроблено висновок про реформу Націо-
нальної поліції, що суттєво відрізняє її від попередніх етапів реформування, а саме зміни дільничних 
офіцерів поліції на поліцейських офіцерів громад. Поліцейський офіцер громади – це офіцер поліції, 
який орієнтований на вирішення проблем саме своєї територіальної громади. Він доступний для насе-
лення, тому що постійно знаходиться поруч з людьми. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» – це 
новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який передбачає його постійну присутність на 
території об’єднаної територіальної громади (ОТГ), більш тісну співпрацю з населенням та керівни-
цтвом громади, підзвітність ОТГ та додаткові функції.

Проєкт «Поліцейський офіцер громади» спрямований на впровадження нового формату роботи 
дільничних офіцерів поліції, головною метою якого є поліцейська діяльність, орієнтована на грома-
ду. Метою роботи поліцейських офіцерів громади буде насамперед запобігання правопорушенням 
в інтересах громади. Офіцери поліції будуть більш самостійними у своїй діяльності та виконувати 
основні завдання поліції у партнерстві з керівництвом об’єднаної територіальної громади. Проєкт 
впроваджується для реалізації принципу взаємодії населення на засадах партнерства, а оцінювати 
роботу правоохоронців будуть самі мешканці.

Щоденна робота поліцейського полягає у превентивних заходах – в об’їзді сіл, спілкуванні з насе-
ленням, яке проживає на обслуговуваній території, обстеженні сімей, які опинились у складних жит-
тєвих обставинах, перевірці жителів ромської національності та, звісно, стеженні за дотриманням 
публічного порядку та безпеки та навіть надавання юридичних консультацій або ж розв’язування 
конфліктних ситуації між сусідами, якщо такі склалися.

Ключові слова: органи Національної поліції, поліцейський офіцер громади, поліцейська 
реформа, об’єднана територіальна громада.

Постановка проблеми. Поліцейська 
реформа триває вже 6 років. Українці кажуть, 
що ця реформа дуже помітна. Але вони також 
критикують цю реформу і вказують на найбо-
лючіші місця і недоліки. Близько 40% укра-
їнців довіряють поліції – і так і повинно 
бути. Якість поліцейського сервісу на міс-
цях повинна постійно покращуватись [5]. 
Нагадаємо, заміна дільничних поліцейських 
в ОТГ на офіцерів громад стартувала навесні 
2019 року. Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков тоді заявив, що поліцейські офіцери 
громад працюватимуть у 30 тис. населених 
пунктів у сільській місцевості, де проживає 
майже 28 млн осіб [10].

Аналіз публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. Дослі-
дженням даної проблеми займались такі 
вчені-адміністративісти, як В. Б. Авер’янов, 
О. Ф. Андрієнко, О. М. Бандурка, О. І. Без-
палова, М. В. Лошицький, В. Д. Сущенко 
та інші науковці.

Метою статті є дослідження особливос-
тей діяльності поліцейських офіцерів 
в об’єднаній територіальній громаді, зако-
нодавчого регулювання їхнього статусу 
в системі органів Національної поліції 
України натепер.

Виклад основного матеріалу. «Поліцей-
ський офіцер громади» – це наступний крок 
у реформі Національної поліції України. 
Мета – забезпечення кожної громади полі-
цейським, який буде там працювати і жити. 
Поліцейський офіцер стане повноправним 
представником своєї громади і звітуватиме 
про роботу не лише перед своїм керівництвом, 
а й перед самою громадою» [1]. Він буде там 
проживати, 95-98% свого робочого часу про-
водитиме на території цієї громади. Він буде 
розв’язувати локальні проблеми жителів своєї 
громади. Однак слід зауважити, що поліцей-
ський офіцер громади не буде муніципальним 
поліцейським. Територіальний орган поліції 
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стежитиме за законністю рішень, які він ухва-
люватиме, а підзвітний він буде територіаль-
ній громаді [4]. Щодо організаційної струк-
тури варто зазначити, що служба дільничних 
офіцерів поліції входить до складу підрозділів 
превентивної діяльності [2].

Функціонування дільничного офіцера 
поліції та організація його роботи на закрі-
пленій за ним території детально регла-
ментується наказом МВС України від 
28.07.2017 року № 650, яким затверджено 
Інструкцію з організації діяльності дільнич-
них офіцерів поліції [3].

Поліціанти отримали сучасні автомобілі, 
які оснащені не тільки спеціальними засо-
бами поліцейського спрямування, а й тими 
речами, які можуть знадобитися в повсяк-
денному житті будь-якому жителю громади. 
Це, наприклад, бензопила. Наприклад, у разі 
непогоди, буревія і, як наслідок, повалення 
дерев потрібно звільнити проїжджу частину. 
Такі функції теж буде виконувати поліцей-
ський офіцер громади. Це троси, лебідки для 
того, щоб допомогти людям витягнути тран-
спортний засіб у разі, якщо він потрапив у такі 
обставини. Крім того, поліцейські забезпе-
чені логістичними пристроями – планше-
тами, що дасть їм змогу в онлайн-режимі 
отримувати повідомлення і працювати дис-
танційно, а не так, як більшість громадян 
уявляє, що двічі-тричі потрібно з’їздити 
у відділок і приїхати назад. Ні, цього не буде. 
Це його буде кардинально відрізняти від 
того самого дільничного офіцера поліції [4].

Поліцейський офіцер громади матиме 
службовий автомобіль, що обіцяють забез-
печити спільними зусиллями Національної 
поліції і місцевої влади, «зацікавлених» гро-
мад (у тому числі з допомогою держави, за 
рахунок інфраструктурної субвенції). Також 
у його розпорядженні будуть облаштоване 
необхідною офісною технікою приміщення 
і планшет – для дистанційного отримання 
завдань (причому не щодня, як дотепер, 
а одразу на два тижні) та ведення докумен-
тації. І в електронний формат перейде увесь 
документообіг. Тобто відома нам за «полі-
цейськими» серіалами «паперова робота» – 
оформлення протоколів, актів, звітів і дові-
док, яка відбирає левову частку робочого 
часу кіногероїв (і реальних правоохоронців), 
має «канути в Лету»[6].

Якщо звернутися до старту проєкту 
«Поліцейський офіцер громади», то він є про-
довженням всіх реформ, які відбуваються 
в Національній поліції. Перша реформа, як 
всі пам’ятаємо, полягала у створенні, орга-
нізації функціонування патрульної полі-
ції. Наступним проєктом було створення 
в сільській місцевості організації роботи 
груп швидкого реагування патрульної полі-

ції. Наступний проєкт – організація роботи 
поліцейських офіцерів громад. Дані проєкти 
належать до поліції превенції. Повертаючись 
до початку, а це 14 липня 2019 року, варто 
зазначити, що в цей час відбулось підписання 
меморандуму. Цій події передувала зустріч 
з головами ОТГ, які могли, хотіли і бажали 
взяти участь у цьому проєкті.

Меморандум передбачав зобов’язання 
Національної поліції і зобов’язання 
об’єднаних територіальних громад. 
Зобов’язання Національної поліції виконано 
повністю. Усі об’єднані територіальні гро-
мади, які виконали зобов’язання, отримали 
на свою територію для забезпечення безпеки 
громадян як мінімум одного поліцейського 
офіцера громади [4].

Перший етап такого проєкту – це зна-
йомство з громадою, вивчення тієї ситуації, 
яка склалась у ній. Уже потім – визначення 
тих місць, де є проблеми. Наступним ета-
пом у роботі такого поліцейського є визна-
чення пріоритетів. Усі проблеми одночасно 
розв’язати неможливо, потрібно розставити 
чіткі пріоритети, що за чим робити. Осно-
вним етапом, я ще раз на цьому наголошую, 
є звітування перед громадою [4].

Робочий день поліцейського офіцера 
громади починається з того, що він при-
їжджає до голови об’єднаної територіаль-
ної громади, аби дізнатись, чи не трапилося 
чого у громаді, постійно контактує з голо-
вами. У період карантину значна увага при-
діляється дотриманню постанов уряду: 
зокрема, поліцейський перевіряє людей, 
які повернулись із закордону та проводить 
з ними роз’яснювальну роботу щодо необ-
хідності самоізоляції. Що ж до обов’язків 
поліцейського офіцера громади, то їх 
стало більше: треба перевіряти власників 
зброї, працювати превентивно з дітьми, 
які на обліку, стежити за безпекою дорож-
нього руху. Крім того, поліцейські офі-
цери громад мають розширені компетенції 
у розслідуванні кримінальних проступків.

Основним акцент робиться на те, як цей 
офіцер співпрацює з громадою, чи здатен він 
налагодити комунікацію з жителями гро-
мади, чи здатен він розв’язати ті завдання, 
які вони ставлять перед ним. Звичайно, клю-
човим питанням у цьому є думка саме гро-
мади, він підзвітний громаді, громада може 
запросити його на звіт щомісяця, щотижня. 
Звісно, залагодити всі питання громади він 
не зможе: не все у компетенції поліції. Однак 
до завдань поліцейських офіцерів громади 
входить і те, щоб вони роз’яснювали людям 
та допомагали в простих, елементарних 
питаннях. Для жителя сільської місцевості 
поїхати в районний центр на консультацію 
до юриста із незначного питання недешево. 
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Для цього і є поліцейський офіцер громади. 
Навіть якщо це поза межами його компетен-
ції, він має розказати, скерувати, як мінімум, 
видати інформацію, що потрібно людині зро-
бити для розв’язання її проблеми, а як макси-
мум – докласти всіх зусиль, щоб допомогти 
залагодити цю проблему [4].

Поліцейськими офіцерами громади пра-
цюють здебільшого колишні дільничні офі-
цери поліції. Але також є поліцейські, які 
проходили службу в підрозділах карного 
розшуку, в підрозділах слідства, в управлінні 
поліції охорони. Здебільшого вони місцеві, 
окрім того, під час відбору поліцейських 
офіцерів громад останнім етапом було про-
ведення співбесіди з комісією, до складу якої 
обов’язково входили представники тих ОТГ, 
де кандидат, який заповнив анкету, виявив 
бажання проходити службу.

Що ж до навчання офіцерів громад, то 
у Дніпропетровському державному універ-
ситеті внутрішніх справ триває підготовка 
таких працівників. Відповідно до навчально-
тематичного плану спеціалізації курс 
поліцейського офіцера громади охоплює 
20 дисциплін. Це насамперед формування 
практичних навичок, опанування специфіки 
діяльності безпосередньо у сільській місце-
вості, а також вивчення напряму Community 
Policing – налагодження зв’язку з місцевим 
населенням та підтримання високого індексу 
довіри з боку населення. Навчання проходить 
у форматі бінарних та тренінгових занять. 
Щодня слухачі відпрацьовують практичні 
навички стрільби. До навчального процесу 
залучені найкращі інструктори, які пройшли 
відбір та відповідну підготовку. Важливим 
є те, що своїм досвідом зі слухачами на занят-
тях діляться діючі поліцейські офіцери гро-
мади, які вже більше року працюють в ОТГ. 
Також продовжуються навчання з удоскона-
лення навичок керування автомобілем [7].

За словами очільника Нацполіції Ігоря 
Клименка, натепер в Україні проєкт «Полі-
цейський офіцер громади» впроваджений 
у 207 територіальних громадах країни [9].

Висновки

«Проєкт «Поліцейський офіцер гро-
мади» – це новий рівень комунікації та полі-
цейського сервісу. Офіцер громади мешкає 
на території громади, він доступний для 
населення, готовий вирішувати всі безпекові 
питання і завжди перебуває поруч з людьми. 
Його завдання зробити все можливе, щоб 
кожний мешканець почував себе захище-
ним і в безпеці» [8]. Інститут дільничних 
офіцерів поліції є, і вони виконуватимуть 
свої функції. Якщо громада з якихось при-
чин не буде здатна організувати цей проєкт 
на своїй території, поліція буде обслугову-

вати, будуть заїжджати наряди груп реагу-
вання патрульної поліції (ГРПП), будуть 
заїжджати наряди патрульної поліції, будуть 
дільничні офіцери поліції. Функції превен-
ції, забезпечення публічного порядку, роз-
криття злочинів, досудового розслідування 
буде забезпечено. Поліцейський офіцер гро-
мади – це той, хто завжди буде поряд із тими, 
хто на нього чекає.
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Natalia Lebedieva. Reforming a unit of district police officers under the Hromada Police 
Officer project in Ukraine 

The article is devoted to the legislative changes that have taken place in the structure of law enforcement 
agencies of Ukraine. Based on the systematic analysis, a conclusion was made about the reform of the National 
Police, which significantly distinguishes it from the previous stages of reform, namely the change of district 
police officers to community police officers. A community police officer is a police officer who is focused on 
solving the problems of his or her local community. It is accessible to the population because it is constantly 
close to people. The Community Police Officer project is a new format for the work of a district police officer, 
which provides for his permanent presence in the United Territorial Community (OTG), closer cooperation 
with the population and community leadership, OTG accountability and additional functions.

The Community Policing Officer project aims to introduce a new format for the work of district police 
officers, the main purpose of which is community-based policing. The purpose of the work of community 
police officers will be, first of all, to prevent offenses in the interests of the community. Police officers will be 
more independent in their work and perform the main tasks of the police in partnership with the leadership 
of the united territorial community. The Community Policing Officer project aims to introduce a new format 
for the work of district police officers, the main purpose of which is community-based policing. The project 
is implemented to implement the principle of interaction of the population on the basis of partnership, 
and the residents themselves will evaluate the work of law enforcement.

The daily work of a police officer consists of preventive measures – bypassing villages, communicating 
with the population living in the service area, examining families in difficult life circumstances, checking 
Roma residents and, of course, monitoring public order and safety, and even providing legal advice or 
resolving conflicts between neighbors, if any.

Key words: National Police bodies, community police officer, police reform, united territorial 
community.
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УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ ПО СУТІ

Стаття присвячена дослідженню механізму участі перекладача під час розгляду адміністратив-
ної справи по суті з урахуванням її особливостей на кожному з етапів цієї стадії адміністративного 
процесу: відкриття розгляду справи по суті; з’ясування обставин справи та дослідження доказів; 
судових дебатів; ухвалення рішення.

Встановлено, що залучення перекладача до участі в адміністративному судочинстві передбачає 
виконання судом таких дій: встановлення підстав для залучення перекладача; здійснення виклику 
перекладача; пересвідчення в особі та компетентності перекладача і з’ясування відсутності підстав 
для відводу; прийняття процесуального рішення про залучення перекладача; роз’яснення перекладачу 
його прав, обов’язків та попередження про відповідальність; складання перекладачем присяги.

Обґрунтовано, що здійснення судом дослідження доказів зумовлює різні форми участі переклада-
ча в адміністративному судочинстві. Під час розгляду адміністративної справи по суті перекладач 
здійснює два види перекладу: 1) усний, який використовується під час проведення процесуальних дій, 
спілкування перекладача з особою, яка не володіє мовою судочинства, під час розгляду справи по суті; 
2) письмовий, який здійснюється у разі, коли необхідно здійснити переклад письмового документу на 
мову судочинства або з мови судочинства для вручення копій цього документу особі, яка не володіє 
мовою судочинства, або перекласти документ, отриманий від вказаної особи, на мову судочинства 
для приєднання перекладу до матеріалів адміністративної справи.

З’ясовано, що для перекладача судові дебати є досить складною частиною розгляду справи по 
суті, що зумовлено правовими, психологічними та мовними особливостями виступів, своєрідністю 
позицій і висунутих вимог.

Із метою удосконалення порядку залучення та участі перекладача під час розгляду адміністра-
тивної справи по суті обґрунтовано доцільність внесення до КАС України змін і доповнень, якими: 
1) передбачити у частині 1 статті 200 «Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків, при-
сяга перекладача», окрім закріплених нею обов’язків головуючого у судовому засіданні, також його 
обов’язки пересвідчитися в компетентності перекладача та попередити його під розписку про 
адміністративну відповідальність за неповагу до суду або встановлених у суді правил, злісне ухи-
лення перекладача від явки до суду, відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 
обов’язків; 2) доповнити статтю 251 «Вручення судового рішення» частиною 13, якою передбачи-
ти, що обов’язок надання особам, які беруть участь у справі та не володіють мовою судочинства, 
судових рішень, якими суд закінчує розгляд справи по суті, у перекладі на мову, якою вони володіють, 
а також встановити обов’язковість перекладу інших процесуальних документів, надання копій яких 
передбачено КАС України лише за клопотанням зазначених осіб.

Ключові слова: перекладач, розгляд справи по суті, відкриття розгляду справи, з’ясування 
обставин справи, дослідження доказів, судові дебати, ухвалення рішення.

Постановка проблеми. Особливістю 
адміністративного судочинства є його ста-
дійність, тобто його послідовний розвиток 
відповідно до визначених законом стадій, 
які відображають зміст процесуальної діяль-
ності суду та учасників адміністративного 
процесу. Всі стадії адміністративного про-
цесу тісно пов’язані між собою спільним 
завданням, принципами провадження. Вод-
ночас кожна окрема стадія відрізняється 
від інших конкретними завданнями, при-

таманними тільки їй, колом учасників, спе-
цифічними процесуальними відносинами 
і формою провадження, а також прийнятими 
підсумковими рішеннями.

Одним з учасників адміністративного 
процесу є перекладач, який підлягає залу-
ченню в будь-якій стадії адміністратив-
ного процесу у разі неволодіння учасником 
мовою судочинства. Дослідження процесу-
ального порядку залучення та участі пере-
кладача в адміністративному судочинстві 
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є актуальним і має вагоме теоретичне та при-
кладне значення. Це пояснюється тим, що, 
з одного боку, його участь є гарантією забез-
печення прав учасників адміністративного 
судочинства на судовий захист, справедли-
вий судовий розгляд, а з іншого – гарантією 
дотримання принципів адміністративного 
судочинства, визначених ст. 2 КАС України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання залучення та участі пере-
кладача в адміністративному судочинстві 
досліджували у своїх працях М.М. Ара-
келян, Т.О. Коломоєць, О.М. Михайлов 
та інші вітчизняні та зарубіжні вчені. Вод-
ночас ними недостатньо уваги приділено 
розкриттю механізму участі перекладача 
в стадії розгляду справи по суті, у зв’язку 
з чим вказана проблематика є актуальною 
та потребує дослідження.

Метою статті є дослідження механізму 
участі перекладача під час розгляду адміні-
стративної справи по суті.

Виклад основного матеріалу. Розгляд 
справи по суті є центральною стадією адмі-
ністративного судочинства та передбачає 
здійснення судом за участю учасників адмі-
ністративного процесу повного, всебічного 
й об’єктивного встановлення обставин справи 
та ухвалення законного й обґрунтованого 
судового рішення. Як передбачає ст. 192 КАС 
України, завданням розгляду справи по суті 
є розгляд та вирішення спору на підставі 
зібраних у підготовчому провадженні мате-
ріалів, а також розподіл судових витрат [1].

Згідно з нормами КАС України розгляд 
справи по суті включає в себе такі етапи: від-
криття розгляду справи по суті; з’ясування 
обставин справи та дослідження доказів; 
судові дебати; ухвалення рішення.

На етапі відкриття розгляду справи по 
суті головуючий після відкриття судового 
засідання, відповідно до ст. 200 КАС України, 
встановлює особу перекладача та роз’яснює 
перекладачеві його права та обов’язки, вста-
новлені ст. 71 цього Кодексу, і попереджає 
його під розписку про кримінальну відпо-
відальність за завідомо неправильний пере-
клад і за відмову без поважних причин від 
виконання покладених на нього обов’язків. 
Після цього головуючий приводить пере-
кладача до присяги, яка проголошується 
ним усно, після чого перекладач підписує 
текст присяги. Підписаний перекладачем 
текст присяги та розписка приєднуються 
до справи [1]. Такий порядок судового роз-
гляду зумовлений тим, що всі процесуальні 
дії мають бути зрозумілими для учасників 
процесу, а це вимагає участі в адміністра-
тивній справі належним чином допущеного 

перекладача. Проте вбачається за доцільне 
попереджати перекладача не лише про кри-
мінальну відповідальність, але й про адміні-
стративну, зокрема: за неповагу до суду або 
встановлених у суді правил, за злісне ухи-
лення перекладача від явки до суду, за від-
мову без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов’язків.

При цьому, як свого часу вказував пле-
нум ВАС України в постанові «Про судову 
практику розгляду спорів щодо статусу 
біженця та особи, яка потребує додатко-
вого або тимчасового захисту, примусового 
повернення і примусового видворення іно-
земця чи особи без громадянства з України 
та спорів, пов’язаних із перебуванням іно-
земця та особи без громадянства в Україні» 
від 25.06.2009 р. № 1, судам слід ураховувати, 
що в разі порушення ними вимог, установ-
лених ст. 125 КАС України (нероз’яснення 
перекладачеві його прав і обов’язків, непо-
передження його про кримінальну відпові-
дальність, неприведення до присяги), якщо 
перекладач допустив помилки у перекладі, 
і ці помилки вплинули на реалізацію осо-
бами, які беруть участь у справі, їхніх прав 
та обов’язків чи призвели до неправильного 
встановлення обставин у справі, судове 
рішення може бути скасоване за наслідками 
розгляду справи в суді вищої інстанції [2].

Якщо ж перекладач не був залучений 
до участі в адміністративному судочинстві 
під час підготовчого провадження, учасник 
справи, який не володіє мовою судочинства, 
може заявити клопотання про його залучення 
у порядку ст. 204 КАС України. З огляду 
на вказану норму головуючий з’ясовує, чи 
мають учасники справи заяви чи клопотання, 
пов’язані з розглядом справи, які не були 
заявлені з поважних причин у підготовчому 
провадженні або в інший строк, визначений 
судом, та вирішує їх після заслуховування 
думки інших присутніх у судовому засіданні 
учасників справи [1].

Крім того, суд може за власною ініціати-
вою залучити перекладача. Так, Городнян-
ський районний суд Чернігівської області 
своєю ухвалою від 22.01.2014 р. у справі 
№ 732/66/14 за адміністративним позо-
вом ОСОБА_1 до управління Пенсійного 
фонду України в Городнянському районі 
Чернігівської області про визнання неза-
конними дій органу владних повноважень 
щодо обчислення, призначення, перерахунку 
та здійснення виплати щомісячної держав-
ної допомоги дітям війни залучив до участі 
у справі перекладача – особу, яка володіє 
технікою спілкування з глухими, німими чи 
глухонімими. При цьому суд зазначив, що 
до початку судового розгляду судом вста-
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новлена необхідність залучення до участі 
у справі перекладача з огляду на таке. Під час 
відкриття судового засідання встановлено, 
що позивачка є інвалідом по слуху, представ-
ника з належно оформленими повноважен-
нями позивачка не має, сплатити вартість 
перекладача позивачка не має матеріальної 
можливості. Особливість адміністративного 
судочинства полягає у активній ролі суду. 
Саме на суд покладено обов’язок вживати 
передбачені законом заходи, необхідні для 
всебічного і повного з’ясування обставин 
у справі. Тобто адміністративний суд має 
повністю встановити обставини справи, щоб 
ухвалити рішення. Враховуючи, що пози-
вачка має вади слуху, з метою забезпечення 
спроможності позивачки повноцінно при-
ймати участь у справі суд вважає за необхідне 
залучити з Чернігівської обласної організації 
Українського товариства глухих перекла-
дача – особу, яка володіє технікою спілку-
вання з глухими, німими чи глухонімими [3].

Таким чином, залучення перекладача 
до участі в адміністративному судочинстві 
передбачає виконання судом таких дій: вста-
новлення підстав для залучення перекладача; 
здійснення виклику перекладача; пересвід-
чення в особі та компетентності перекладача 
і з’ясування відсутності підстав для відводу; 
прийняття процесуального рішення про 
залучення перекладача; роз’яснення пере-
кладачу його прав, обов’язків та поперед-
ження про відповідальність; складання пере-
кладачем присяги.

Наступним етапом розгляду адміністра-
тивної справи по суті є з’ясування обставин 
справи та дослідження доказів. Відповідно 
до вимог КАС України на цьому етапі суд: 1) 
заслухавши вступне слово учасників справи, 
з’ясовує обставини, на які учасники справи 
посилаються як на підставу своїх вимог 
і заперечень; 2) у порядку, визначеному в під-
готовчому засіданні у справі, безпосередньо 
досліджує докази, якими вони обґрунтову-
ються: письмові та електронні докази, висно-
вки експертів, пояснення учасників справи, 
викладені в заявах по суті справи, показання 
свідків, речові докази (ч. 1 ст. 210 і ч. 1 ст. 211) 
[1]. Здійснення судом дослідження доказів 
зумовлює різні форми участі перекладача 
в адміністративному судочинстві.

Ч. 1 ст. 71 КАС України передбачає дві 
форми перекладу: усний і письмовий пере-
клади [1]. Усний переклад використовується 
під час проведення процесуальних дій, спіл-
кування перекладача з особою, яка не володіє 
мовою судочинства, під час розгляду справи 
по суті. Письмовий переклад здійснюється 
у разі, коли необхідно здійснити переклад 
письмового документа на мову судочинства 

або з мови судочинства для вручення копій 
даного документа особі, яка не володіє мовою 
судочинства, або перекласти документ, отри-
маний від вказаної особи, на мову судочин-
ства для приєднання перекладу до матеріалів 
адміністративної справи.

На цьому етапі розгляду справи по суті 
основною формою діяльності перекладача 
здебільшого є усний послідовний пере-
клад усіх процесуальних дій. При цьому, як 
зазначається вченими, головуючий у справі 
зобов’язаний: 1) створювати в судовому засі-
данні необхідні умови для здійснення якіс-
ного перекладу; 2) вживати всіх заходів, щоб 
перекладач мав реальну можливість перекла-
дати повно і точно все, що відбувається в суді 
[4, с. 155]; 3) стежити за тим, щоб в кожному 
випадку перекладачу було надано достатньо 
часу для здійснення точного і повного пере-
кладу; 4) у процесі розгляду справи по суті 
з’ясовувати в особи, яка користується послу-
гами перекладача, чи зрозумілий їй переклад; 
5) звертати увагу перекладача на дослівний 
переклад інформації про обставини, що 
мають істотне значення для справи; 6) не 
обмежуватися в процесі розгляду справи по 
суті тільки перекладом в усній формі, а якщо 
виникають труднощі у здійсненні повного 
і точного перекладу оголошуваних докумен-
тів, замінювати її письмовою [5, с. 14].

У разі складності усного перекладу пись-
мових документів, що містять спеціальні 
терміни, аргументованою вбачається пози-
ція В. Бозрова і В. Кобякова про те, що після 
оголошення головуючим таких документів 
вони передаються перекладачу, який робить 
їх дослівний переклад для учасника, який 
користується послугами перекладача. У разі 
необхідності головуючий оголошує перерву, 
а після перекладу таких документів він пови-
нен переконатися, що їх зміст зрозумілий особі, 
яка не володіє мовою судочинства [6, с. 14]. 

Водночас викликає зауваження вка-
зівка науковців на необхідність здійснення 
дослівного перекладу, адже переклад юри-
дичних текстів полягає в процесі передачі 
оригінального тексту на мову перекладу зі 
збереженням юридичної сили документа. 
Як вказує В.В. Гайдай, до основних про-
блем під час перекладу юридичних текстів 
належить проблема термінологічних колі-
зій, яка тісно пов’язана з необхідністю пере-
кладача переходити не лише з однієї мови 
на іншу, а й від однієї правової системи до 
іншої. Звідси випливає залежність ступеня 
складності перекладу юридичного тексту від 
ступеня спорідненості правових систем мов 
оригіналу та перекладу. Головною лінгвіс-
тичною проблемою юридичного перекладу 
є відсутність еквівалентної термінології 
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в різних мовах. Подолання цих проблем 
вимагає від перекладача постійного порів-
няння правових систем, використання чітко 
визначених термінів для кожної ситуації 
та послідовного дотримання принципів і пра-
вил юриспруденції [7, с. 50].

Після закінчення з’ясування обставин 
справи та дослідження доказів суд перехо-
дить до судових дебатів, у яких виступають 
з промовами (заключним словом) учас-
ники справи (ч. 1 ст. 225 КАС України) [1]. 
Як вказує М.М. Ясинок, змістом судових 
дебатів є співставлення сторонами процесу 
своїх правових позицій перед судом на основі 
досліджених у судовому процесі доказів, а їх 
суть зводиться до інтерпретації змісту дока-
зів з метою переконання суду в правильності 
своєї правової позиції [8, с. 12–13]. 

Для перекладача судові дебати є досить 
складною частиною розгляду справи по суті. 
Це зумовлюється правовими, психологіч-
ними та мовними особливостями виступів, 
своєрідністю позицій і висунутих вимог. 
Г.В. Абшилава, досліджуючи участь пере-
кладача у судових дебатах у кримінальному 
судочинстві, вказує на необхідність у кож-
ному випадку роз’яснювати перекладачеві 
зміст і порядок дебатів сторін [4, с. 159]. При 
цьому, як зазначає А.П. Чужакін, це дозво-
лить йому: 1) спланувати мовне спілкування, 
сконцентруватися, активізувати пам’ять, 
впоратися з хвилюванням і уникнути паніки 
перед початком перекладу промов; 2) вра-
хувати рівень їх професійної підготовки, 
ступінь знання мови, манеру говоріння 
та публічного виступу; 3) вибрати темп 
мовного спілкування, відповідну інтонацію, 
лексику, а також інші лінгвістичні прийоми 
перекладу; 4) мобілізувати лексичні, стиліс-
тичні та інтонаційні можливості для уник-
нення емоційного напруження виступу того 
чи іншого оратора; 5) зберегти доброзичливу 
неупередженість і тим самим згладити пере-
пади і сплески негативних емоцій учасників 
процесу; 6) підготуватися до використання 
перекладацького скоропису для того, щоб 
уникнути неточностей, втрати інформації, 
викладеної в промовах; 7) розрахувати три-
валість перекладу промов на державну мову, 
а також на мову, якою володіє відповідний 
учасник процесу [9, с. 26].

Завершальним етапом розгляду справи 
по суті є ухвалення рішення, що передбачає 
його постановлення судом і подальше про-
голошення у судовому засіданні. При цьому 
законодавцем не передбачено обов’язковості 
перекладу рішення адміністративного суду 
ні усно під час проголошення, ні письмово 
для вручення особі, яка не володіє мовою 
судочинства. Проте участь перекладача під 

час оголошення рішення є обов’язковою, 
як і у разі роз’яснення судового рішення 
в порядку ст. 254 КАС України.

Нарпиклад, відповідно до ч. 4 ст. 376 КПК 
України, якщо обвинувачений не володіє 
державною мовою, то після проголошення 
вироку перекладач роз’яснює йому зміст 
резолютивної частини судового рішення 
[10]. Хоча це положення з позиції його реа-
лізації є далеким від досконалості, воно все 
ж таки закріплює обов’язковість доведення 
до відома обвинуваченого змісту кінцевого 
рішення суду мовою, якою він володіє.

Вважаємо, що в адміністративному судо-
чинстві потрібно закріпити подібне за зміс-
том положення та, відповідно, передбачити, 
що судові рішення, якими суд закінчує роз-
гляд справи по суті, надаються особам, які 
беруть участь у справі та не володіють мовою 
судочинства, у перекладі на мову, якою вони 
володіють. Переклад інших процесуальних 
документів, надання копій яких передбачено 
КАС України, здійснюється лише за клопо-
танням зазначених осіб.

Письмовий переклад процесуального 
документу повинен бути зроблений повно 
і правильно, без будь-яких скорочень, 
з дотриманням його структури. Текст пере-
кладу процесуального документу підлягає 
підписанню перекладачем на кожній сто-
рінці. Текст перекладу процесуального доку-
менту складається у двох примірниках, один 
з яких долучається до матеріалів адміністра-
тивної справи, а другий вручається особі.

Висновки

Наведене дозволяє дійти висновку про 
те, що перекладач підлягає залученню судом 
як за клопотанням учасників адміністра-
тивного процесу, так і з власної ініціативи 
суду та бере участь на всіх етапах розгляду 
адміністративної справи по суті: відкриття 
розгляду справи по суті; з’ясування обста-
вин справи та дослідження доказів; судові 
дебати; ухвалення рішення. Під час роз-
гляду адміністративної справи по суті 
перекладач здійснює два види перекладу: 
1) усний, який використовується під час 
проведення процесуальних дій, спілку-
вання перекладача з особою, яка не володіє 
мовою судочинства, під час розгляду справи 
по суті; 2) письмовий, який здійснюється 
у разі, коли необхідно здійснити переклад 
письмового документу на мову судочин-
ства або з мови судочинства для вручення 
копій цього документу особі, яка не володіє 
мовою судочинства, або перекласти доку-
мент, отриманий від вказаної особи, на мову 
судочинства для приєднання перекладу до 
матеріалів адміністративної справи.
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Із метою удосконалення порядку залу-
чення та участі перекладача під час розгляду 
адміністративної справи по суті вбачається 
за доцільне внести до КАС України такі 
зміни і доповнення:

1) частину 1 статті 200 «Роз’яснення 
перекладачеві його прав та обов’язків, при-
сяга перекладача» викласти у такій редакції:

«1. Головуючий у судовому засіданні 
встановлює особу перекладача, пересвід-
чується у його компетентності, роз’яснює 
перекладачеві його права та обов’язки, 
встановлені статтею 71 цього Кодексу,  
і попереджає його під розписку про адміні-
стративну відповідальність за неповагу до 
суду або встановлених у суді правил, злісне 
ухилення перекладача від явки до суду, від-
мову без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов’язків та про 
кримінальну відповідальність за завідомо 
неправильний переклад і за відмову без 
поважних причин від виконання покладе-
них на нього обов’язків»;

2) доповнити статтю 251 «Вручення 
судового рішення» частиною 13 у такій 
редакції:

«13. Судові рішення, якими суд закінчує 
розгляд справи по суті, надаються особам, які 
беруть участь у справі та не володіють мовою 
судочинства, у перекладі на мову, якою вони 
володіють. Переклад інших процесуальних 
документів, надання копій яких передбачено 
цим Кодексом, здійснюється лише за клопо-
танням зазначених осіб».
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Roman Savchuk. Participation of the translator during the consideration of the  
administrative case

The article is devoted to the research of the mechanism of the translator’s participation in the consideration 
of the administrative case on the merits, taking into account its features at each phase of this stage 
of the administrative process: opening the trial on the merits; clarifying the circumstances of the case 
and examining the evidence; judicial debates; decision making.

It is established that the involvement of an interpreter in the administrative proceedings involves the court 
to perform the following actions: establishing the grounds for the involvement of an interpreter; calling 
an interpreter; verification of the identity and competence of the translator and clarification of the absence 
of grounds for recusal; making a procedural decision to hire an interpreter; explaining to the translator his 
rights, responsibilities and warnings about responsibility; taking an oath by a translator.

It is substantiated that the court’s examination of evidence causes various forms of participation 
of the translator in administrative proceedings. During the consideration of an administrative case, in essence, 
the translator performs two types of translation: 1) oral, which is used during proceedings, communication 
between the translator and a person who does not speak the language of the proceedings, when considering 
the case on the merits; 2) written, which is carried out when it is necessary to translate a written document 
into the language of the proceedings or from the language of the proceedings to serve copies of the document 
to a person who does not speak the language of the proceedings, or translate a document received from 
the specified person into the language of the proceedings to the materials of the administrative case.

It has been found that for the translator, the court debate is a rather complex part of the consideration 
of the case on the merits, due to the legal, psychological and linguistic features of the speeches, the originality 
of the positions and the requirements.

In order to improve the procedure for attracting and participating an interpreter during the administrative 
case, the expediency of making changes and additions to the Code of administrative procedure of Ukraine 
is substantiated, which: 1) provide in part 1 of Article 200 “Explanation of the translator’s rights 
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and responsibilities, translator’s oath”, in addition to the duties of the presiding judge at the court hearing, 
also his duties to verify the competence of the translator and warn him against a receipt of administrative 
liability for contempt of court or rules established in court, malicious evasion of the translator from 
appearing in court, refusal without respect the reasons for the performance of his duties; 2) supplement 
Article 251 “Service of a judgment” with part 13, which stipulates that the obligation to provide persons 
who participate in the case and do not speak the language of the proceedings, court decisions by which 
the court concludes the case on the merits, translated into language, which they own, as well as to establish 
the obligation to translate other procedural documents, copies of which are provided by the CAP of Ukraine 
only at the request of these persons.

Key words: translator, consideration of the case on the merits, opening of the case, clarification of the 
circumstances of the case, examination of evidence, court debate, decision-making.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ 
УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ В УКРАЇНІ:  
ОНЛАЙН-МЕДІАЦІЯ ТА ПОСEРЕДНИЦТВО

Пандемія COVID-19 назавжди змінила сучасну реальність, ставши серйозним викликом для сус-
пільства, економічної стабільності та забезпечення захисту прав і інтересів кожної людини, почина-
ючи із основоположного права на медичну допомогу, захист здоров’я та безперешкодного доступу до 
правосуддя. Стаття присвячена науковому дослідженню проблемних питань, пов’язаних з необхід-
ністю запровадження інституту онлайн-медіації в Україні для забезпечення можливості вирішен-
ня спорів у найкоротший час з метою збереження здоров’я громадян. Увагу приділено перспективам 
розвитку медіації та впливу пандемії COVID-19 на розвиток альтернативних способів вирішен-
ня спорів. Проаналізовано порядок здійснення «оффлайн» правосуддя під час поширення пандемії 
COVID-19, вплив пандемії на наявний порядок вирішення спорів. Розглядається необхідність запро-
вадження інституту онлайн-медіації на прикладі досвіду інших країн (США, країни Європейського 
Союзу) з урахуванням статистичних даних, отриманих шляхом проведення соціологічних опитувань 
та інших досліджень як на території інших країн, так і на території України. Здійснюється аналіз 
ефективності та необхідності застосування онлайн-медіації на підставі дослідження нормативно-
правових документів інших країн. Визначається значення питання розвитку альтернативних спосо-
бів вирішення спорів, включаючи медіацію, із можливістю використання телекомунікаційних та тех-
нічних засобів для забезпечення доступу до правосуддя, дотримання прав та захисту інтересів сторін 
з використанням онлайн альтернативних способів вирішення спорів. Здійснюється обґрунтування 
необхідності впровадження онлайн-медіації як одного з альтернативних способів вирішення спорів, 
підставою для якого є значне спрощення та скорочення процесу вирішення конфліктних ситуацій 
між сторонами. Проводиться аналіз технічних можливостей здійснення медіації в інтернет-просто-
рі, вплив технічних факторів на успішне вирішення конфлікту. Визначається порядок дій медіатора 
під час здійснення медіації онлайн різними способами. Автор наголошує, що варто розробити онлайн-
платформи, що будуть відповідати вимогам українських законодавчих та ментальних реалій, 
та забезпечити ознайомлення та вільний доступ громадян – потенційних учасників процесу медіації.

Ключові слова: альтернативні способи вирішення спорів, медіація, онлайн-медіація, інтернет 
суд, правосуддя, суд, віртуальне посередництво, онлайн-посередництво, онлайн-медіатор.

Постановка проблеми. Пандемія 
COVID-19 назавжди змінила сучасну реаль-
ність, ставши серйозним викликом для сус-
пільства, економічної стабільності та забез-
печення захисту прав і інтересів кожної 
людини, починаючи із основоположного 
права на медичну допомогу, захист здоров’я 
та безперешкодного доступу до правосуддя. 
Відсутність законодавчого врегулювання 
можливості здійснення медіаційних про-
цесів в Україні значно ускладнює доступ 
до правосуддя великої кількості верств насе-
лення. Значна завантаженість судів не дозво-
ляє вирішити конфлікти швидко, а відтак 
ускладнює життя людей та ведення діяль-
ності підприємств. 

Наразі уряди та судові системи повинні 
вирішувати виклики, які стають перед ними 
фактично на всіх фронтах, особливо в Укра-
їні, з нестабільною правовою та судовою 
системами і тривалими радикальними змі-
нами у їх реформуванні. Законодавче врегу-
лювання медіації та врегулювання питання 
онлайн-правосуддя та використання онлайн 
способів альтернативного вирішення спо-
рів може мати наслідком значне зменшення 
навантаження на судову систему та забез-
печення доступу до правосуддя всім вер-
ствам населення в умовах нової реальності. 
У зв’язку з пандемією питання запрова-
дження онлайн-медіації набуває особливої 
актуальності, оскільки має на меті не тільки 
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спрощення процесу врегулювання конфлік-
тів, а й забезпечення збереження здоров’я 
громадян – учасників процесів з вирішення 
таких конфліктів.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідженням питання медіації в Україні 
займались такі науковці, як О.В. Белінська, 
В.Б. Бучко, А.П. Гаврилішин, В.П. Кози-
рєва, В.В. Медведська, Ю.В. Розман та ряд 
інших. При цьому важливо звернути увагу 
на той факт, що в сучасній науковій док-
трині майже відсутнє дослідження питання 
онлайн-медіації та віртуального посередни-
цтва. Це питання потребує детального ана-
лізу та дослідження.

Метою дослідження є доведення необ-
хідності врегулювання на законодавчому 
рівні можливості застосування альтерна-
тивних способів вирішення спорів як час-
тини трансформаційного процесу судової 
системи, включаючи онлайн-медіацію 
та віртуальне посередництво, та прове-
дення засідань за допомогою технічних 
телекомунікаційних засобів та онлайн 
з метою забезпечення реалізації основопо-
ложних прав людини та підвищення ефек-
тивності судової системи.

Виклад основного матеріалу. Пандемія 
COVID-19 – це новий виклик суспільству, 
який потребує значних змін у системі пра-
восуддя з метою дотримання принципів, 
встановлених Загальною декларацією прав 
людини, зокрема статтею 8, яка визначає 
право кожної людини на ефективне понов-
лення у правах компетентними національ-
ними судами в разі порушення її основних 
прав, наданих їй конституцією або законом [1].

Панування пандемії COVID-19 на тери-
торії України показало, що сучасна система 
правосуддя значно втрачає свою ефектив-
ність у разі появи непередбачуваних чинни-
ків, які можуть вплинути на судовий процес. 
Українське суспільство за час панування 
пандемії стало свідком збільшення строків 
розгляду спорів в судах, перенесення судових 
засідань через неможливість застосування 
відеоконференції у зв’язку із технічними 
обмеженнями чи навантаженням. При-
йняття Закону України від 30.03.2020 540-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гаран-
тій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)», яким було визна-
чено, що процесуальні строки автоматично 
продовжуються, а рішення набудуть чин-
ності лише після закінчення карантину [2], 
фактично, зробило судову систему неефек-
тивною як у частині участі під час розгляду 

спору, так і в частині реалізації рішення суду, 
яким захищаються права та інтереси сторін, 
що не допускається навіть в умовах надзви-
чайного стану. 

Важливо зазначити, що така практика 
відбувалася не тільки в Україні, а й в інших 
країнах світу. Так, наприклад, в США Суд 
Північного округу Каліфорнії 21 травня 
2020 року видав Загальний наказ № 72-3, 
відклавши усі судові процеси присяжних на 
30 вересня 2020 року, хоча окремі судді про-
понували проведення судових засідань за 
допомогою відеоконференції. Всі цивільні 
справи були переведені в документальне 
вирішення спорів без участі сторін, якщо 
тільки головуючий суддя не вирішить про-
вести слухання по телефону або відеокон-
ференції. Також зазначеним наказом було 
визначено, що оскільки кримінальні судові 
процеси зазвичай мають перевагу, цивільні 
справи, ймовірно, будуть відкладені на ще 
більший термін [4]. 

При цьому судові витрати продовжували 
збільшуватись через необхідність підго-
товки та подання процесуальних документів, 
попри неможливість фактичного розгляду 
і вирішення справи через не залежні від волі 
сторін чинники. 

Водночас багато підприємств та фізичних 
осіб були зосереджені на власному розвитку 
та дотриманні фінансового балансу з метою 
збереження життєдіяльності та адаптування 
до нових обставин, без концентрації на судо-
вих процесах. Відповідно, у зв’язку з панде-
мією COVID-19 робота бізнесу та судової 
системи потребувала та надалі потребує 
значної реорганізації з метою забезпечення 
організації швидкого доступу до правосуддя 
та гнучкого і грамотного вирішення спорів.

Звертаючись до практики Європейського 
Союзу, варто зазначити, що перші кроки до 
поступового впровадження альтернативних 
способів вирішення спорів здійснювались 
і до початку пандемії. Європейська правова 
система спрямована на заохочення сторін 
використати належні правові процедури 
для вирішення спору, а не тільки отримати 
доступ до судової системи. Відповідно, зако-
нодавство ЄС давно містить положення про 
медіацію [7, с. 354]. При цьому 10 червня 
2020 року Європейська комісія з питань 
ефективності правосуддя (CEPEJ) під 
час спеціальної заочної пленарної зустрічі 
затвердила Декларацію «Вивчені уроки 
і виклики, з якими стикнулась судова влада 
протягом і після пандемії COVID-19», яка 
зазначає, що система правосуддя через коро-
навірус почала працювати більш повільно, 
але, тим не менш, повинна продовжувати 
забезпечувати вирішення спорів та захист 
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прав і інтересів сторін. Зазначена Декларація 
встановила 7 основних принципів, на яких 
повинні зосередитися уряди країн з метою 
забезпечення нормального функціонування 
судової системи. Серед них важливе місце 
займає принцип забезпечення доступу до 
правосуддя, в якому, як зазначається, пови-
нні бути враховані забезпечення доступу 
до правосуддя альтернативними засобами, 
такими як онлайн-сервіси або посилення 
доступу до інформації через веб-сайти суду 
та інші засоби комунікації (телефон, елек-
тронна пошта тощо). Поглиблені консуль-
тації та координація з усіма фахівцями 
з питань правосуддя (включаючи юристів, 
правоохоронців, посередників та соціальні 
служби) допоможуть забезпечити належний 
рівень доступу до них справедливості» [12]. 
Таким чином, Європейська комісія з питань 
ефективності правосуддя фактично рекомен-
дувала судам залучати посередників з метою 
забезпечення доступу до правосуддя. 

Завдячуючи застосуванню альтерна-
тивних способів вирішення спорів, в тому 
числі онлайн-медіації, сторони можуть при-
святити свої ресурси для вирішення інших 
викликів замість того, щоб відволікати їх на 
проведення потенційно затяжних та доро-
гих судових процесів. Це поставить бізнес 
у більш сильне становище для відновлення 
серед зростаючої економічної невизначе-
ності, адже Всесвітня організація торгівлі 
прогнозує падіння світової торгівлі до 32 від-
сотків цього року [8].

Варто звернути увагу, що наразі можли-
вість альтернативного врегулювання спорів 
або відновного правосуддя, за визначен-
ням В. Землянської, поступово закріплю-
ється у різних документах по всьому світу 
[5, с. 134]. Так, вже прийнято Регламент 
(ЄС) № 524/2013 Європейського парла-
менту та Ради від 21 травня 2013 р. Про 
онлайн-вирішення спорів щодо споживчих 
спорів та внесення змін до Регламенту (ЄС) 
№ 2006/2004 та Директиви 2009/22/ЄС [11] 
та Директиву № 2008/52/ЄС Європейського 
парламенту і Ради про деякі аспекти посе-
редництва (медіації) в цивільних та комер-
ційних справах [3]. В Україні це питання 
знаходиться на стадії врегулювання.

Сьогодні правосуддя майбутнього, аль-
тернативні способи врегулювання спорів 
та інтернет-суди стали нагальною потре-
бою життя та єдиним способом забезпе-
чити належне функціонування правосуддя. 
Відповіддю на питання, як зробити право-
суддя кращим, знизивши навантаження на 
суди та розуміючи фінансове навантаження 
на переведення судів в інтернет-формат, 
є саме застосування альтернативних спосо-

бів вирішення спорів (ODR) із застосуван-
ням сучасних технологій. Зазначений вихід 
надасть можливість не тільки забезпечити 
подолання наслідків пандемії у судовій сис-
темі та колапсу економічних наслідків неви-
конання рішень суду, а й зробити доступною 
послугу онлайн-медіації для більшості гро-
мадян, інвалідів, які не можуть легко відвід-
увати фізичні слухання в залах судових засі-
дань, для покоління Інтернету. Розглядаючи 
альтернативні способи вирішення спорів 
та оцифровуючи справедливість, важливо 
зосередитися на результатах, а не на про-
цесі, з огляду на те, що сторонам потрібна 
не послуга професійної людини як такої, 
а результат, який вона забезпечує у формі 
виконаної роботи, та задоволення від знання 
того, що вони можуть перестати турбуватися 
про проблемне питання [9, с. 17].

Можна впевнено стверджувати, що пра-
восуддя майбутнього буде мати новий вигляд 
та повинно бути модернізовано в онлайн-
версії, яка пропонує швидке, доступне 
та зручне вирішення спорів для всіх інших, 
переходячи від автоматизації судових засі-
дань до їх трансформації із застосуванням 
альтернативних способів вирішення спорів. 

У звичайні часи ми могли б продо-
вжувати сперечатися щодо ефективності 
та доцільності застосування альтернативних 
способів вирішення спорів, онлайн-судів 
тривалий час, але сьогоднішні дні довели 
та продовжують показувати неефективність 
традиційної судової системи, враховуючи 
високий ризик дефолту та фактично від-
сутність доступу до правосуддя. При цьому, 
на думку ряду авторів, класична система 
правосуддя має стереотипний характер 
та формальне вирішення проблеми, що зна-
чно зменшує бажання сторін звертатись до 
судових органів [6, с. 167].

Доцільність використання альтернатив-
них способів вирішення спорів підтверджу-
ється великою кількістю досліджень, прове-
дених у вказаній сфері.

Ще у 2017 році звіт, випущений Інститу-
том розв’язання суперечок (Institute for Dis-
pute Resolution (IDR) NJCU School of Busi-
ness) для делегатів ЮНСІТРАЛ, показав, 
що 76% опитуваних використовують пере-
говорне застереження завжди або інколи, 
і лише 23% ніколи не включають переговорне 
застереження до своїх Договорів.

На питання щодо того, чи надали б 
вони перевагу включенню застереження 
щодо медіації у разі існування уніфікова-
ного механізму вирішення спорів у порядку  
медіації, як, наприклад, у разі арбітражу, 
більше ніж 80% опитуваних надали пози-
тивну відповідь [13]. 
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Дослідження Factum Group Ukraine 
вказує на те, що під час карантину близько 
36% українців повністю перейшли на від-
далену роботу [15]. При цьому методоло-
гія цього дослідження безконтактна та має 
більше ніж 300 тис. респондентів, отже, можна 
вважати це дослідження репрезентативним.

Згідно з результатами Національного 
Публічного опитування, проведеного Наці-
ональним Центом Державних Судів (NSNC) 
у 2014 році, частка опитаних осіб, які б 
надали перевагу дистанційній роботі, ста-
новила 43%, проти 55% осіб, які вважали 
доцільним роботу в офісі. Натомість опиту-
вання 2020 року показує, що кількість осіб, 
які зараз виявляють бажання працювати 
дистанційно, значно зросла, і становить зараз 
64% проти 33% [16].

Віртуальне посередництво, онлайн-меді-
ація, що проводиться за допомогою відеокон-
ференції та/або телефону, дає багато переваг 
навіть у звичайний час. Наприклад, їх засто-
сування сприяє заощадженню часу та витрат 
на поїздку. Зараз переваги збільшуються, 
оскільки багато адвокатів, клієнтів не можуть 
подорожувати через обмеження уряду, робо-
тодавців та/або обмеження медичного харак-
теру, а клієнти можуть не мати коштів для 
проведення судових спорів. 

Прикладом успішної моделі викорис-
тання медіації виступає досвід Сінгапуру. 
Сінгапурський міжнародний центр медіа-
ції (SIMC) 18 травня 2020 року запустив  
протокол SIMC COVID-19, щоб надати 
підприємствам прискорений, економіч-
ний та ефективний шлях для вирішення 
будь-яких міжнародних комерційних супер-
ечок протягом періоду пандемії COVID-19. 
Як зазначається в прес-релізі зазначеного 
протоколу на сайті SIMC, більшість медіацій 
укладаються протягом дня або двох. Успіш-
ний розрахунок становить близько 80 відсо-
тків [14]. Зазначений протокол містить певні 
ключові особливості та здійснюється у вста-
новленому порядку. Спершу сторони можуть 
направити свої спори, подавши форму запиту 
на веб-сайті SIMC та сплативши внесок у роз-
мірі 250 доларів США. Далі SIMC організує 
посередництво протягом 10 робочих днів. 
Сторони користуються зниженими гонора-
рами, при цьому SIMC буде проявляти гнуч-
кість у відповідних випадках. Ключовим є той 
факт, що медіація проводиться в Інтернеті.

Цей протокол діє до 31 грудня 2020 року, 
отже, наприкінці його дії можна буде оці-
нити ефективність такої моделі та надати їй 
детальну оцінку.

Водночас не можна не звернути увагу на 
тенденцію до збільшення кількості справ, 
що розглядаються не в судовому порядку, 

а в порядку медіації. Згідно з даними Регу-
люючого органу фінансової промисловості 
у США (FINRA) щодо спорів, що потрапля-
ють під їх юрисдикцію, кількість розглянутих 
кейсів за допомогою медіації у 2020 році ста-
ном на квітень становить 223 проти 194, роз-
глянутих у 2019 році. У 2018 році цей показ-
ник становить 242, але стосується 12 місяців, 
тоді як 2020 рік ще не завершився, а вже зна-
ходиться майже на тому ж самому рівні [9]. 

COVID-19 є важливою точкою розвитку 
альтернативного вирішення спорів. Спори, 
які вирішуються в інтернет-посередництві 
з березня 2020 року, варіюються від комер-
ційних суперечок, особливо щодо розірва-
них ланцюгів поставок, до сімейних спорів, 
наприклад, навігація дисфункціональних 
відносин у обмеженому просторі. Такий зсув 
спостерігається не лише у країнах, де медіа-
ція широко поширена, як, наприклад, у США 
та Великобританії, а також, наприклад, 
у Хорватії, де фактично відбулось перше 
посередництво в Інтернеті.

Однак важливо підкреслити, що судові 
органи, уряди та міжнародні організації, що 
встановлюють стандарти, такі як CEPEJ, 
повинні як ніколи сприяти використанню 
посередництва. Підтримка посередників 
та встановлення, наприклад, Інтернет-
протоколів посередництва, пов’язаного 
із судом, дозволять судам зосередитись 
на справах, які не підходять для медіації 
та мають розглядатися більш ефективно 
та ретельно. Це допоможе як у відставанні 
справ, так і у вирішенні певних справ більш 
доцільним чином. Отже, це сприятиме роз-
ширенню доступу до правосуддя.

Робота судової системи та здійснення 
правосуддя у 2020 році означає дещо інше, 
ніж у попередні роки, і потребуватиме зміни 
культури в судовій владі на основі прогресу 
в галузі судових технологій та віддаленої 
працездатності, досягнутої на ранніх етапах 
пандемії COVID-19. Це може пом’якшити 
ризики впливу, одночасно збільшивши доступ 
до вирішення спорів зацікавлених сторін. 

При цьому варто не забувати, що медіа-
тор чи посередник (бот платформи) пови-
нен дотримуватися усіх принципів медіації 
та бути, по суті, «процедурним маршалом». 
Медіатор не повинен коментувати, оціню-
вати судження, давати поради або пропону-
вати рішення. Безсторонність посередника 
повинна забезпечити визнання медіатора як 
особи, щиро відданої процесу врегулювання 
спору, особи, яка не стає на сторону жод-
ної сторони у конфлікті, шукаючи рішення, 
які зможуть задовольнити обидві сторони 
спору. Медіатор повинен мати на увазі, що 
його поведінка, ставлення, а іноді й медіа-
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ційні методи не можуть викликати у іншої 
сторони відчуття, що медіатор на її стороні. 
Якщо це сталось, то медіатор щось зробив не 
так. Втративши нейтральність або виявивши 
обставини, що вказують на сумніви у його 
неупередженості та об’єктивності, медіатор 
не може виконувати свою функцію надалі. 

Медіатор повинен діяти неупереджено 
та нейтрально. Виконання цього принципу 
у модульних платформах досягається наба-
гато легше: зі сторонами працює посередник 
(бот платформи) – комп’ютерна програма, 
яка завдяки набору алгоритмів оцінює надані 
сторонами дані, факти, документи, що виклю-
чає вплив на процес емоційного фактору. 

Під час застосування електронної меді-
ації важливо також дотримуватися прин-
ципу конфіденційності. Медіатор повинен 
докласти максимум зусиль, щоб захистити 
дані та інформацію, отриману від сторін, 
адже принцип конфіденційності є вкрай 
важливим для забезпечення довіри сторін до 
процесу медіації та його результату. 

Наприклад, переговорна платформа 
CyberSettle використовує сліпий перего-
ворний процес для врегулювання страхових 
та комерційних спорів. Сторони надають 
конфіденційну інформацію, яка буде розкри-
ватися лише тоді, коли обидві пропозиції від-
повідають певним стандартам, що закріплені 
Сторонами. CyberSettle працює в мережі 
з 1998 року, вирішуючи понад 200 000 спорів 
більше ніж на 1,6 млрд доларів США. Зазви-
чай такі платформи окреслюють межі кон-
фіденційності у правилах, чи-то в укладеній 
угоді, або ж у обидва ці способи.

У контексті цього питання варто зазна-
чити, що, на відміну від процедури медіації, 
судові засідання є відкритими. Вони залиша-
ються доступними навіть у період пандемії, 
в тому числі завдяки трансляціям відкри-
тих судових засідань технічними засобами 
судів. За період від 12 березня до 12 травня 
2020 року на YouTube каналах «Судова 
влада України» та «Вищий антикорупційний 
суд» загалом було трансльовано 174 судові 
засідання у 39 судах України. Відповідно, 
процедура медіації в такому разі є більш при-
вабливою для сторін, які хочуть забезпечити 
конфіденційність своєї конфліктної ситуації.

Негативні наслідки Інтернет-медіації 
можна мінімізувати шляхом розробки спро-
щеної процедури заповнення скарг, зробити 
інтерфейс платформ максимум простим, але 
водночас інтерактивним, перед початком 
використання системи ознайомлювати май-
бутнього користувача з правилами роботи 
платформи (надавати інструкцію роботи 
з системою), забезпечити безперебійність 
процесу, оснастивши систему інформа-

ційними підказками, (у разі, коли сторона 
спору протягом певного часу не комунікує 
з онлайн-платформою, система уточнює 
інформацію: «ви ще тут?», «потрібна допо-
мога?») та ін. Якщо йдеться про прошарок 
населення, який не може собі дозволити ні 
подати позов до суду через відносно високі 
ставки судового збору, ні мати персональ-
ний комп’ютер з підключенням до мережі 
Інтернет, то проблему можна вирішити від-
криттям спеціалізованих центрів, які були 
з забезпечені необхідною технікою та кому-
нікаціями для роботи платформ, а також 
укомплектовані консультантами, які допо-
магають у процесі роботи з платформою.

Висновки

Система правосуддя через коронавірус 
хоча і почала працювати більш повільно, але, 
тим не менш, повинна продовжувати забез-
печувати вирішення спорів та захист прав 
і інтересів сторін. Відповідно, сьогодні опти-
мальним варіантом для сторін є ініціювання 
або відновлення врегулювання спору за 
допомогою медіації чи іншої форми альтер-
нативного вирішення суперечок.

При цьому у онлайн-медіації є як пере-
ваги, так і недоліки, зокрема серед переваг 
варто зазначити такі:

 – переміщення в Інтернет за згодою сто-
рін значно полегшує вирішення суперечок, 
коли сторони зберігають власні повноважен-
ня щодо прийняття рішень, а не передають 
такі повноваження судді;

 – сеанси можна організувати швидше, та 
вони будуть доступні для всіх, хто їх відвідує, 
незалежно від місця їх знаходження;

 – день посередництва може проходити за 
допомогою різноманітних онлайн-платформ, 
які використовуються окремо або в поєд-
нанні, включаючи Skype, Zoom, FaceTime, 
GoToMeeting, телефон та/або електронну 
пошту.

Щодо недоліків, то головним, на нашу 
думку, є наявність потенційних технічних 
перешкод, що можуть унеможливити про-
цес. Також важливо, щоб до дня посеред-
ництва кожен, хто бере участь, ознайомився 
з процесом і знав, як використовувати 
обрану платформу. 

Підсумовуючи, можна запропонувати 
такі шляхи покращення та розповсюдження 
онлайн-медіації на території України:

1. Передусім варто прийняти Закон Укра-
їни «Про медіацію». Вказаний закон має 
містити положення про онлайн-медіацію, її 
визначення, наслідки застосування та повно-
важення медіатора і сторін такої медіації.

2. Ввести модель первинного вирішення 
спорів шляхом застосування альтернатив-
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ного способу вирішення спорів у першій 
інстанції, в тому числі за допомогою виходу 
в Інтернет. 

3. У більшості ситуацій, коли люди від-
чувають юридичну проблему, їм потрібні 
доступна інформація та доступні ціни, 
поради для прийняття рішення щодо подаль-
ших дій. Відповідно, необхідно запровадити 
консультаційні центри, які зможуть нада-
вати консультації щодо застосування проце-
дур медіації;

4. Необхідно зосередитись на тому, які 
технології та інтегровані програмні онлайн-
системи повинні бути використані для 
сталого розвитку і забезпечення вільного 
доступу користувачів до такої онлайн-сис-
теми. Отже, варто розробити онлайн-плат-
форми, що будуть відповідати вимогам укра-
їнських законодавчих та ментальних реалій, 
та забезпечити ознайомлення та вільний 
доступ громадян – потенційних учасників 
процесу медіації.
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Marianna Rozumna. Topical issues and development prospects of the alternatives for settling 
disputes in Ukraine: online mediation and intermediary

The COVID-19 pandemic has forever changed modern realities, becoming a serious challenge to society, 
economic stability and the protection of the rights and interests of everyone, from the fundamental right to 
health care, health protection and unimpeded access to justice. The article is devoted to the scientific research 
of the problematic issues related to providing the online-mediation institutions in Ukraine with an aim 
of conflict resolution within the short periods of time in order to keep the citizens healthy. The attention 
is paid to the mediation development perspectives and the impact of the COVID-19 pandemic on 
development of the alternative conflict resolution methods. Offline judgment protocols during the spreading 
of the COVID-19 were analyzed, considering the impact of the pandemic on the current ways of conflict 
resolution. The necessity of providing the online mediation institutions is observed on the examples of other 
countries, such as the USA and the EU countries, considering the statistic data on the basis of sociological 
surveys and other researches conducted in these countries, as well as in Ukraine. The efficiency and necessity 
of using the online mediation was analyzed on the basis of the legal acts applied in other countries. The article 
determines the importance of developing the alternative conflict resolution methods, such as mediation, 
using technical means and telecommunications, in order to provide access to judgment protecting the rights 
and interests of the parts, using the alternative online conflict resolution methods. The article provides 
grounds for the implementation of the online mediation as an alternative conflict resolution method. One of 
the main grounds is the process of conflict resolution between the parts is simplified and takes less time 
in case if the online mediation is used. The article also analyzes technical abilities of using the mediation 
within the Internet space and the impact of the technical factors on the successful conflict resolution. The 
order of actions of the mediator in case of applying different methods of online mediation is determined as 
well. The author emphasizes that it is necessary to develop online platforms that will meet the requirements 
of Ukrainian legal and mental realities, and to ensure familiarization and free access of citizens – potential 
participants in the mediation process.

Key words: alternative conflict resolution, mediation, online mediation, online court, justice, court, 
virtual intervention, online mediation, online mediator.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФУНКЦІЙ ПРАВОРОЗУМІННЯ
У статті здійснено загальнотеоретичну характеристику поняття та видів функцій праворозу-

міння. Опрацьовано представлені у фаховій літературі підходи до визначення праворозуміння, його 
місця та ролі у правовій системі. Проаналізувано точки зору вчених-юристів стосовно сукупності 
та змісту функцій праворозуміння. З’ясовано, що право найчастіше характеризується як катего-
рія, породжена суспільством, що досягла певного рівня розвитку, захищає суспільні інтереси, а тому 
в певному розумінні ця категорія стоїть над державою. Багатогранність права є загальною харак-
терною рисою всіх сучасних концепцій права, що включають справедливість, мораль, гуманізм, сис-
тему соціальних цінностей тощо. Наголошено, що праворозуміння характеризується низкою ознак: 
1) категоріально-пізнавальний характер, що відображає наукові та соціальні результати пізнан-
ня загальних закономірностей розвитку і функціонування права; 2) загальноправовий характер, що 
відображає зміст категорії знання про право, закономірності його становлення, розвитку та функ-
ціонування в суспільстві; 3) науковий характер, що припускає логічне й об’єктивно істинне дослі-
дження праворозуміння; 4) теоретичний характер, що відображає функціонування категорії у про-
цесі теоретичного пізнання; 5) інтегральний характер, який виражається в поєднанні діяльнісних 
(діахронних) і результативних (синхронних) елементів пізнання права. Зроблено висновок, що під 
функціями праворозуміння нами запропоновано розуміти основні напрями дії цілеспрямованого піз-
нання і сприйняття сутності та змісту права як особливого соціокультурного явища на суспільні 
відносини, що визначаються його призначенням в житті людини, суспільства та держави. Функції 
праворозуміння відображають найістотніші, головні ознаки, походять із його природи та спрямовані 
на здійснення особливого призначення, яке розуміння права здійснює у правовій системі. До системи 
функцій сучасного праворозуміння належать світоглядна, гносеологічна, онтологічна, евристична, 
аксіологічна, методологічна, прогностична функції, детальна характеристика яких буде предметом 
наступних наукових пошуків.

Ключові слова: право, праворозуміння, функції праворозуміння, види функцій праворозуміня, 
система функцій праворозуміння.

Постановка проблеми. Однією з акту-
альних проблем сучасної юриспруденції, як 
і багато десятиліть поспіль, залишається про-
блема праворозуміння, або, інакше кажучи, 
розуміння й інтерпретації сутності, природи 
та значення права. Проблему розуміння права 
без перебільшення можна віднести до вічних. 
Сотні й тисячі років мислителі різних наро-
дів – філософи, соціологи, правознавці – нама-
галися її вирішити. Вона була об’єктом гострих 
дискусій з часів греко-римського періоду. 
Нині ця проблема перебуває в центрі обгово-
рення громадськості та наукової спільноти, 
залишається центральною для юриспруденції 
й активно дискутується науковцями. Зрозу-
міло, що право як явище соціальної дійсності 
потребує тлумачення, роз’яснення не тільки 
відповідно до окремих шкіл або напрямів 
його вивчення, але й з багатьох інших пози-
цій, точок відліку тощо. Не останнє місце 
в інтерпретаційному виявленні сутності 
права як складного соціокультурного фено-
мена належить практичним вимірам і підходам.

Право є настільки унікальним, багато-
вимірним і суспільно важливим явищем, 
що впродовж тривалого часу його існування 
науковий інтерес до нього не лише не зникає, 
а навіть зростає. Адже право нового тисячо-
ліття набуває нових, принципово відмінних 
рис, які зумовлюються глобалізаційними 
змінами, що породжує необхідність забезпе-
чення правопорядку, збереження і зміцнення 
фундаментальних юридичних цінностей, 
максимальне використання всього розмаїття 
юридичної культури, всіх набутих людством 
досягнень у сфері юридичних гарантій і пра-
вових засобів, юридичних механізмів і кон-
струкцій, що забезпечують реалізацію право-
вих ідеалів і цінностей [1, с. 25].

Незважаючи на підвищену увагу до про-
блеми праворозуміння у вітчизняному (та 
й пострадянському загалом) правознавстві, 
що має у своїй основі об’єктивні підстави, 
чимало питань, пов’язаних із цією про-
блемою, залишаються належним чином не 
з’ясованими [2, с. 13]. Серед них передусім 
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питання щодо функціонального призна-
чення праворозуміння.

У зв’язку з цим особливої актуальності 
набуває дослідження поняття та різнови-
дів функцій праворозуміння, що становить 
мету цієї наукової розвідки. 

Для її досягнення пропонується вирішити 
такі завдання: по-перше, охарактеризувати 
представлені у фаховій літературі підходи 
до визначення праворозуміння, його місця 
та ролі у правовій системі; по-друге, про-
аналізувати точки зору вчених-юристів сто-
совно сукупності та змісту функцій право-
розуміння; по-третє, запропонувати власну 
дефініцію функцій праворозуміння та окрес-
лити систему видів останніх. Теоретико-
методологічну основу наукового пошуку 
становлять праці вітчизняних і зарубіжних 
учених, а саме: С. І. Алаіс, Є. В. Білозьорова, 
С. Д. Гусарєва, Н. Д. Желєзнової, А. А. Коз-
ловського, М. І. Козюбри, А. М. Коло-
дія, Ю. В. Кривицького, А. М. Кучука, 
Г. Ю. Лук’янової, Б. В. Малишева, Ю. М. Обо-
ротова, Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, 
П.М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, А. В. Скоро-
богатова, Т. І. Тарахонич, О. Д. Тихомирова, 
К. О. Шелестова та ін.

Виклад основного матеріалу. Центральне 
місце в поняттєвому апараті юридичної 
науки посідають категорії «право» та «пра-
ворозуміння». У сучасній науці часто вияв-
ляється міждисциплінарний характер бага-
тьох досліджень, спрямованих на вивчення 
різних об’єктів. Праворозуміння є об’єктом, 
який одночасно входить у сферу досліджень 
філософії права і теорії права, що поясню-
ється багатогранністю і складністю права 
як об’єкта наукового пізнання [3, с. 8, 17].  
Проблема праворозуміння надзвичайно важ-
лива як на доктринальному рівні, так і для 
юридичної практики. Від вирішення цього 
питання залежить повнота та всебічність 
наукового аналізу в оцінці сутності права, 
його природи, джерел, механізмів і законо-
мірностей дії [4, с. 152].

Проблематика праворозуміння є досить 
актуальною в наш час, тому що надзвичайна 
увага, що приділяється розвиткові права, 
а також той підхід, за яким здійснюється 
його вивчення спеціалістами різних сфер 
знань, зумовлені особливою соціальною 
роллю права в житті кожної окремої людини 
та суспільства в цілому. Стосовно суспіль-
ства та громадян право виконує різні функ-
ції. Воно слугує охороні та забезпеченню 
інтересів людини, охороні та розвитку сус-
пільних відносин. Право моделює бажані 
й вигідні громадянам демократичного сус-
пільства суспільні відносини, що сприяють 

удосконаленню та подальшому його роз-
витку. У цьому розумінні право – інстру-
мент організації життя людей та їх взаємин 
один з одним у найважливіших їх проявах, 
обов’язковий атрибут суспільного життя 
в будь-якій країні, засіб вирішення проблем 
і завдань, що стоять перед суспільством. Роль 
права постійно зростає в умовах становлення 
демократичної, соціальної, правової держави.

Кожна історична епоха виробляла своє 
розуміння права. Серед багатьох наукових 
поглядів на право, починаючи з давніх часів 
і до новітнього часу, особливо привертає 
увагу низка основних напрямів вчень про 
право, що склалися історично і здійснюють 
помітний вплив на розвиток правової думки, 
пізнання і пояснення права як особливого 
цілісного явища духовного життя суспіль-
ства. Важливою рисою, що характеризує 
різноманітні сучасні концепції права, є забез-
печення зв’язку між державою і правом. Ана-
ліз праць представників різних напрямів дає 
підставу дійти висновку, що право здебіль-
шого розглядається ними як явище само-
стійне, яке існує автономно щодо держави. 
Право найчастіше характеризується як кате-
горія, породжена суспільством, що досягла 
певного рівня розвитку, захищає суспільні 
інтереси, а тому в певному розумінні ця кате-
горія стоїть над державою. Багатогранність 
права є загальною характерною рисою всіх 
сучасних концепцій права, що включають 
справедливість, мораль, гуманізм, систему 
соціальних цінностей тощо.

Роль праворозуміння в суспільному 
житті розкривається через притаманні йому 
функції. Категорія «функція» є однією з цен-
тральних категорій теоретичної науки, за 
допомогою якої в науковій літературі роз-
глядаються питання сутності, соціального 
призначення явищ, висвітлюється спрямо-
ваність їхнього впливу. У філософії інтерес 
до категорії «функція» зростав з поширен-
ням у різних галузях науки функціональних 
методів дослідження. Функція – це філо-
софська категорія, яка виражає призначення 
певного елемента в межах цілого. Загалом 
функція висвітлює всі існуючі взаємовід-
носини та забезпечує їх динаміку. Функці-
ональний аспект завжди наявний у харак-
теристиці таких глобальних явищ як право, 
держава, правова система, політична система 
суспільства, а також під час висвітлення 
інших явищ, таких як апарат держави, орган 
державної влади, юридична відповідальність 
та ін. Без функціонального аспекту система 
уявлень стосовно об’єкта вивчення була б не 
такою яскравою, повноцінною, а, навпаки, 
збіднілою й урізаною. У теорії держави 
та права питання функції висвітлюється, як 
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правило, через поняття основних напрямів, 
що в цілому відображає стан і рівень науко-
вих уявлень стосовно пізнання соціальної 
ролі, функціонального призначення того чи 
іншого правового явища [5, с. 125].

В юридичній шеститомній енциклопе-
дії стверджується, що праворозуміння – це 
усвідомлення правової дійсності через при-
зму правових теорій, доктрин і концепцій. 
Праворозуміння є формою пізнання сут-
ності та ролі права в регулюванні суспіль-
них відносин. Воно засноване на науковому 
обґрунтуванні юридичних явищ, належній 
правовій культурі та правосвідомості гро-
мадян. Формуванню правосвідомості спри-
яють також різні види тлумачення права 
в тому числі конституційними судами. Пра-
ворозумінню, як складному явищу, властиві 
такі підходи до пізнання права: норматив-
ний, генетичний, системний, соціологічний, 
функціональний, аксіологічний, психологіч-
ний тощо. Провідне місце серед них займає 
гуманістичне розуміння права як соціальної 
цінності й одного з найважливіших надбань 
цивілізації [6, с. 48].

У свою чергу А. М. Колодій та О. А. Коло-
дій не погоджуються з наведеним вище визна-
ченням праворозуміння та пропонують власне, 
згідно з яким праворозуміння – це усвідом-
лення правової дійсності через призму право-
вих теорій, правової політики та юридичної 
практики всіма соціальними суб’єктами щодо 
визначення місця і ролі права в суспіль-
ному соціальному житті, сутності в регулю-
ванні та охороні суспільних відносин, влас-
ного ставлення до його існування, реалізації 
та реформування, перспектив запровадження 
тієї чи іншої моделі та її адаптування до умов  
національного розвитку [7, с. 17].

На думку С. І. Алаіс, праворозуміння 
є виразом різноманітних поглядів, суджень 
і оцінок – підходів щодо пізнання сутності 
права у вигляді окремих правових концепцій 
[8, с. 1]. Праворозуміння – наукова категорія, 
яка відображає результат процесу пізнання 
сутності права. Сутністю права є внутрішня 
цілісність усіх його багатоманітних якостей 
(властивостей). Пізнання права – оволодіння 
ними, їх розкриття [8, с. 7]. Праворозуміння 
може розглядатися як інтелектуальна діяль-
ність людини (суб’єкта праворозуміння), 
спрямована на пізнання права (об’єкта пра-
ворозуміння), та як елемент пізнавально-
правової діяльності, що приводить до розу-
міння змісту права (зміст праворозуміння) 
[3, с. 9]. Праворозуміння взагалі й домінуюче 
праворозуміння зокрема є динамічними яви-
щами і перебувають під впливом принципу 
соціального детермінізму, що відображає 
соціальну зумовленість їх змісту [3, с. 17].

Згідно з міркуваннями О. Ф. Скакун, 
розуміння права – це питання нашої пра-
восвідомості, правового мислення, інтер-
претації права. Розуміння права – плід 
правосвідомості певної епохи, суспільства, 
соціальної групи, особи, воно різноманітне 
та не зводиться до єдиного міркування, 
нехай досконалого, глибоко обґрунтова-
ного [9, с. 16]. Праворозуміння (розуміння 
права), продовжує О.Ф. Скакун, це інтелек-
туальний процес осмислення права, певне 
його бачення, виражене в конкретних під-
ходах (концепціях) про його сутність, при-
значення та функціонування [10, с. 226]. 
На переконання П. М. Рабіновича, праворо-
зуміння – це відображення в людській сві-
домості за посередництвом поняття «право» 
(чи будь-яким іншим однозначним із ним 
словом або символом) того явища, яке оці-
нюється як корисне для задоволення потреб 
існування й розвитку певного суб’єкта, або ж 
безпосередньо цих потреб. Інакше кажучи, 
це роз’яснення (інтерпретація) того, які саме 
зі згаданих явищ відображаються поняттям, 
позначеним словом «право» [11, с. 12].

Водночас А. М. Кучук зауважує, що євро-
пейська загальнотеоретична правнича наука 
не оперує таким поняттям, як «праворозу-
міння», хоча в її межах досліджується розу-
міння права, тому акцент переноситься на 
саме явище, а не на «механістичну схему»: 
суб’єкт пізнання – об’єкт пізнання – засоби 
пізнання – результат пізнання. Отже, і не 
йдеться про «наукову категорію», «цілеспря-
мовану діяльність», «результат пізнання» 
[12, с. 19]. Адже мета юриспруденції – радше 
пояснити природу права, ніж дати визна-
чення якогось конкретного терміна. Право – 
складна соціальна практика, а філософська 
теорія права – це пояснення цієї практики, 
а не з’ясування чи пояснення семантичного 
змісту певного слова [13, с. 11]. Проти-
лежну точку зору з цього приводу висловлює 
Б. В. Малишев, який зазначає, що визна-
чення права – це свого роду квінтесенція 
певної системи праворозуміння, наявність 
якої є обов’язковою ознакою будь-якої нау-
кової та практичної діяльності у сфері права. 
Дефініція права завжди виступає чітким 
критерієм для дотримання внутрішньої несу-
перечливості висловлених наукових позицій 
щодо правових явищ. Тому нівелювання 
гносеологічної ролі визначення права через 
його нібито апріорну недосконалість дорів-
нює твердженню про безперспективність 
спроб пізнати право, а отже, і про штучність 
і фіктивність усієї юридичної науки загалом 
[14, с. 171]. При цьому Б. В. Малишев дохо-
дить висновку, що у сфері праворозуміння 
накопичені настільки багаті традиції, що 
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складно очікувати відкриттів і революцій – 
максимум, на що можна розраховувати, – тео-
ретично переконлива і практично спрямо-
вана комбінація з відомих ідей [14, с. 176].

Праворозуміння характеризується низ-
кою ознак: 1) категоріально-пізнавальний 
характер, що відображає наукові та соці-
альні результати пізнання загальних зако-
номірностей розвитку і функціонування 
права; 2) загальноправовий характер, що 
відображає зміст категорії знання про право, 
закономірності його становлення, розвитку 
та функціонування в суспільстві; 3) науковий 
характер, що припускає логічне й об’єктивно 
істинне дослідження праворозуміння; 4) тео-
ретичний характер, що відображає функці-
онування категорії у процесі теоретичного 
пізнання; 5) інтегральний характер, який 
виражається в поєднанні діяльнісних (діа-
хронних) і результативних (синхронних) 
елементів пізнання права [15, с. 205–206].

На основі аналізу сутності та змісту 
праворозуміння Н. Д. Желєзнова запропо-
нувала систему функцій праворозуміння, 
визнаного та функціонуючого в певному 
суспільстві, яка включає: 1) функцію науко-
вого обґрунтування права – саме в контексті 
розвитку логічно завершеного поняттєво-
категоріального апарату мислиться роз-
виток правової науки, метою якої є повне 
відображення закономірностей розвитку 
свого предмета – права; 2) світоглядну функ-
цію – її призначення бути основою зв’язку 
праворозуміння і прийнятої в суспільстві 
політики з урахуванням духовних традицій 
суспільства; в цьому відношенні ті чи інші 
уявлення про право стосуються світогляд-
них орієнтирів суспільного життя, стверджу-
ючи або спростовуючи ті чи інші ідеї влади, 
інтереси соціальних груп, ідеологічні вчення 
або міфологеми, що панують у суспіль-
стві; 3) утилітарну функцію – виявляється 
в систематизації правових цінностей, а також 
у перевірці об’єктивної істинності в контек-
сті наявних способів пізнання правових прі-
оритетів (цінностей), які на певному етапі 
свого розвитку конкретно-історичне сус-
пільство вважає необхідним поставити як 
фундамент побудови своєї правової системи 
й організації правопорядку; 4) евристичну 
функцію – слугує основою розвитку науки 
про право, досягнення нового рівня пізнання 
правової дійсності; в межах цієї функції пра-
ворозуміння та інші наукові категорії висту-
пають засобом відкриття нових істин, руху 
до абсолютної істини шляхом виявлення 
нових закономірностей виникнення та роз-
витку права; 5) організаторську функцію – її 
виконання стає підґрунтям для вироблення 
наукових основ практичної юридичної 

діяльності. Доктрина виступає важливим 
орієнтиром у ході правотворчості, правозас-
тосування, побудови внутрішньодержавного 
правопорядку в цілому. У багатьох випадках 
доктрина виступає джерелом права, зумов-
люючи найважливіші системоутворюючі 
принципи законодавства та іншої юридичної 
діяльності [16, с. 16].

На думку А. В. Скоробагатова, визнача-
ючи загальний напрям правових досліджень 
у межах тієї чи іншої концепції, праворозу-
міння виконує низку функцій: а) гносеоло-
гічну – покликана описати закономірності 
розвитку права конкретного суспільства в діа-
хронному і синхронному аспектах; б) мето-
дологічну – слугує підставою зв’язку право-
розуміння і прийнятої в певному суспільстві 
правової політики з урахуванням духовних 
традицій суспільства; в) онтологічну – вияв-
ляється в систематизації правових цінностей, 
які на конкретному етапі розвитку визна-
ються підставою побудови правової системи 
й організації правопорядку, в перевірці цих 
цінностей на істинність; г) евристичну – 
слугує підставою розвитку науки про право, 
досягнення нового рівня пізнання правової 
реальності; д) організаторську – виступає 
підставою розробки наукових основ прак-
тичного функціонування правової реаль-
ності. Окреслені функції не тільки визна-
чають значення категорії «праворозуміння» 
для аналізу правової реальності, а й дозво-
ляють вести мову про її методологічне зна-
чення для формування панівного в суспіль-
стві образу права. Незважаючи на кореляцію 
образу права і панівного типу правового мис-
лення, інтерпретація цього образу пов’язана 
з цілою низкою загальних і локальних зако-
номірностей і представлена безліччю право-
вих доктрин [15, с. 206].

Праворозуміння як юридична катего-
рія володіє власним об’єктом і змістом, що 
визначає її функція та місце у правовій сис-
темі. Уявленню про право, що сформувалося 
в межах доктринального праворозуміння, 
відповідає найбільш високий рівень правової 
рефлексії, який не тільки сприяє розвитку 
науки, а й визначає загальний характер про-
фесійного, а також значною мірою буденного 
розуміння права, тобто визначає характер 
функціонування правової реальності.

У контексті осмислення праворозуміння 
як світоглядного та методологічного фунда-
менту правової реформи Ю. В. Кривицький 
виокремлює такі функції праворозуміння: 
1) світоглядну – праворозуміння є сукуп-
ністю ідей, концепцій, поглядів, які дають 
уявлення про сутність і зміст права, його 
функціонування та призначення в житті 
людини, суспільства та держави; 2) аксіоло-
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гічну – виявляється в систематизації пра-
вових цінностей, перевірці їх об’єктивної 
істинності в контексті існуючих способів 
пізнання; 3) евристичну – полягає в тому, 
що праворозуміння слугує основою роз-
витку науки про право, досягнення нового 
рівня пізнання правової дійсності, зокрема 
природи правової реформи; 4) організатор-
ську – праворозуміння виступає підґрунтям 
для вироблення основ практичної юридич-
ної діяльності, забезпечення правопорядку, 
проведення правової реформи; 5) прогнос-
тичну – праворозуміння передбачає усвідом-
лення не лише фактичної правової дійсності, 
а й правових моделей майбутнього в контек-
сті їх реформування [17, с. 27].

Висновки

На підставі проаналізованого вище 
можна стверджувати, що пізнавальний 
аспект праворозуміння зводиться до вико-
нання ним низки функцій. Під функціями 
праворозуміння нами запропоновано розу-
міти основні напрями дії цілеспрямованого 
пізнання і сприйняття сутності та змісту 
права як особливого соціокультурного 
явища на суспільні відносини, що визнача-
ються його призначенням в житті людини, 
суспільства та держави. Функції праворозу-
міння відображають найістотніші, головні 
ознаки, походять із його природи та спрямо-
вані на здійснення особливого призначення, 
яке розуміння права здійснює у правовій 
системі. До системи функцій сучасного пра-
ворозуміння належать світоглядна, гносео-
логічна, онтологічна, евристична, аксіоло-
гічна, методологічна, прогностична функції, 
детальна характеристика яких буде предме-
том наступних наукових пошуків.
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Yevhen Durnov. Concept and types of the functions of legal consciousness
The article provides a general theoretical description of the concept and types of functions 

of the understanding of law. Approaches to the definition of the understanding of law, its place and role 
in the legal system are presented in the professional literature. The views of legal scholars on the totality 
and content of the functions of the understanding of law are analyzed. It has been found that law is most 
often characterized as a category generated by a society that has reached a certain level of development, 
protects public interests, and therefore, in a sense, this category is above the state. The multifaceted nature 
of law is a common feature of all modern concepts of law, including justice, morality, humanism, the system 
of social values and so on. It is emphasized that legal understanding is characterized by a number of features: 
1) categorical-cognitive nature, which reflects the scientific and social results of knowledge of the general 
laws of development and functioning of law; 2) common law, which reflects as the content of the category 
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of knowledge about law, the laws of its formation, development and functioning in society; 3) scientific 
nature, which involves a logical and objectively true study of legal understanding; 4) theoretical nature, 
reflecting the functioning of the category in the process of theoretical cognition; 5) integral character, which 
is expressed in a combination of activity (diachronic) and effective (synchronous) elements of knowledge 
of law. It is concluded that under the functions of legal understanding we propose to understand the main 
directions of purposeful knowledge and perception of the essence and content of law as a special socio-cultural 
phenomenon on social relations, determined by its purpose in human life, society and state. The functions 
of legal understanding reflect the most important, main features, originate from its nature and are aimed 
at the implementation of a special purpose, which the understanding of law carries out in the legal system. 
The system of functions of modern legal understanding includes ideological, epistemological, ontological, 
heuristic, axiological, methodological, prognostic functions, the detailed characteristics of which will be 
the subject of subsequent scientific research.

Key words: law, understanding of law, functions of the understanding of law, types of functions of the 
understanding of law, system of functions of the understanding of law.
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В УМОВАХ ТРАНЗИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття присвячена дослідженню проблеми досягнення єдності судового правозастосування 
у період транзитності законодавства, адже згідно із принципом вірності Конституції рішення судів 
мають ґрунтуватися на верховенстві права і вирішенням справи досягати такого верховенства. 
Цього, на жаль, складно досягти країнам перехідної демократії чи країнам перехідного періоду, зокре-
ма Україні. Метою є розкриття перспектив забезпечення єдності судового правозастосування в умо-
вах транзитного законодавства. Методи дослідження: порівняльно-правовий, діалектичний, метод 
моделювання, синтезу й формально-логічний методи. Наголошено, що особа, відчуваючи і розуміючи 
несправедливість закону чи його окремих положень, зокрема на стадії виконання їх приписів, може 
реалізувати згідно із ч. 6 ст. 55 Конституції України будь-який не заборонений законом спосіб захи-
щати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Звернення до суду у різних формах 
при цьому виступає найбільш поширеним і дієвим способом захисту. Обґрунтовується, що забезпе-
чення єдності судового правозастосування у період транзитності законодавства вимагає консолідо-
ваної діяльності усіх публічних інституцій України, а не лише судів. Доведено, що конституційний 
принцип рівності прав передбачає однакове застосування правової норми. У багатьох постановах 
ВП ВС, рішення в яких можуть мати загальне значення для судової практики, переважно поста-
ють такі проблеми, що не мають свого розв’язання лише у приписах чинного законодавства та інших 
джерел. Доведено, що такі проблеми потребують обґрунтування за допомогою доктринальних засо-
бів та врахування соціальних (позаюридичних) аргументів. Обґрунтовується необхідність законо-
давчого врегулювання виключної проблеми, яку у правовій площині ВС розв’язав, однак сама по собі 
проблема не зникла. Зауважується про необхідність початку й налагодження неформального діалогу 
у вигляді певних спільних нарад, а не тільки конференцій, круглих столів тощо, на яких будуть обго-
ворюватися питання забезпечення єдності розуміння правових норм на першому етапі подолання 
перехідної юстиції в Україні, зважаючи на кардинально протилежні реформи останніх років. 

Ключові слова: верховенство права, судове правозастосування, Верховний Суд, виключна 
правова проблема, транзитне законодавство, перехідна юстиція.

Постановка проблеми. Період, який нині 
проживає Україна, називається перехідним. 
Швидкоплинні трагічні події останніх років 
впливають на соціальний зміст держави, 
роблячи його все більш строкатим, фрагмен-
тарним та поляризованим. Це є нічим іншим, 
як загостренням перехідних процесів, що 
зумовлюють відмову від консервативного 
демократичного транзиту, який вичерпав 
себе на етапі встановлення «фасадної» демо-
кратії [9, с. 219]. Загалом країни перехідного 
періоду характеризуються різноманітністю 
політичних подій, а також кількістю постійно 
впроваджуваних реформ. Їх ще можна визна-
чити як країни «транзитного суспільства». 
Під час цього періоду яскраво простежу-

ється «транзит влади», і, що особливо небез-
печно (однак є природною рисою такого 
суспільства), «транзитність законодавства». 
Зокрема, ООН транзитними визначає 
постконфліктні суспільства, суспільства, що 
зазнали репресій і потребують поновлення 
верховенства права, примирення у зв’язку 
із широкомасштабними порушеннями права 
людини в умовах інституціональної кризи 
та кризи ресурсів, що вичерпуються, зниже-
ною безпекою та проблемами розколу насе-
лення [2; 4, с. 534] за різними ознаками. 

М.В. Савчин справедливо наголошує, що 
«країни перехідної юстиції, якою нині є Укра-
їна, потребують встановлення справедливих 
правил гри і ефективних владних установ. 
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Тому належне функціонування інститутів 
публічної влади розглядається як важли-
вий фактор забезпечення прав людини [18]. 
Це можливо, якщо конституційна система 
ґрунтується на наступності правил, проце-
дур і інститутів. Без континуїтета, тобто без-
перервності конституційної традиції, нація 
може просто опинитися на межі виживання. 
Континуїтет досягається через формування 
і збереження правил, в основі яких – повага 
прав людини і обмеження влади заради запо-
бігання свавіллю і тиранії. Такі правила 
повинні відтворюватися і примножуватися 
в постійній практиці діяльності органів 
публічної влади і приватних осіб [18]. Отже, 
безперервність конституційної традиції 
впливає на правонаступність законодавства, 
що особливо потрібно під час захисту прав, 
свобод та інтересів людини і громадянина 
та інших учасників суспільних відносин. 
Згідно із принципом вірності Конституції 
рішення судів мають ґрунтуватися на вер-
ховенстві права, і вирішенням справи суди 
мають досягати такого верховенства. Цього, 
на жаль, складно досягти країнам перехідної 
демократії чи країнам перехідного періоду, 
зокрема Україні. Питанням єдності судового 
правозастосування, в тому числі через судову 
правотворчість в Україні та країнах конти-
нентальної системи права приділяли увагу 
періодично такі вчені, як Є.Г. Бобрєшов, 
С.Л. Дегтярев, А.Г. Карапетов, М.І. Козюбра, 
С.П. Головатий, Л.А. Луць, Б.В. Малишев, 
А.В. Малько, Н.М. Марченко, Н.М. Оніщенко, 
С.П. Погребняк, Н.В. Стецик, С.В. Шевчук 
та інші. Водночас ця проблема після судо-
вої реформи щодо правосуддя 2016 року, що 
дала активний старт транзитності законодав-
ства, а також після прийняття процесуаль-
них кодексів у новій редакції 2017 року ще 
не отримала належного наукового пізнання 
на загальнотеоретичному монографічному 
рівні. У межах цієї статті спробуємо запо-
внити цю прогалину. 

Метою цієї статті є розкриття перспектив 
забезпечення єдності судового правозасто-
сування в умовах транзитного законодав-
ства.

Виклад основного матеріалу. Питання 
транзитного правосуддя (Transitional Justice) 
концептуально розкрили О.З. Хотиньска-
Нор і Л.М. Москвич під час дослідження ролі 
довіри в легітимації правосуддя у країнах 
транзитного періоду [4, с. 533–543]. Тради-
ційно суд як інститут державної влади висту-
пає першочерговим легальним суб’єктом 
захисту прав людини. В країнах розвиненої 
демократії його легітимність і незалежність 
не ставиться під сумнів. У той же час тран-

зитне суспільство характеризується глобаль-
ними соціокультурними трансформаціями. 
Цей період відрізняється розбіжністю тем-
пів інституційних перетворень і змін у нор-
мах, цінностях та способах поведінки людей. 
Дисонанс формальних та неформальних 
норм породжує кризові явища, які ведуть 
до застою розвитку демократії і суспільства. 
Таким є криза довіри до органів держави, 
в тому числі до суду [4, с. 533–534].

Навіть побіжно проаналізувавши усі 
суспільні події незалежної України, слід 
констатувати, що часті суспільно-політичні 
і революційні події останніх п’ятнадцяти 
років у нашій державі, зміни конституцій-
ного устрою та перманентні суперечливі 
реформи в сфері права (перехідна юстиція) 
не дозволили Україні стати країною роз-
виненої економіки. Це також стало при-
чиною суттєвої міграції населення країни. 
Важливим при цьому є те, що перманентні 
суперечливі реформи й міграція є не тільки 
невіддільними ознаками країн перехідного 
періоду, а також виступають негативними 
передумовами для порушень прав людини. 
Також необхідно враховувати сплеск нау-
ково-технічного прогресу, що зумовлює 
постійну трансформацію суспільних від-
носин та появу абсолютно нових, напри-
клад, застосування криптовалюти як виду 
платежу, впровадження елементів штучного 
інтелекту у суспільні відносини, необхід-
ності правового регулювання застосування 
нанотехнлогій у медичній сфері тощо. 
І право, як універсальний регулятор, має 
встигати здійснювати належне упорядку-
вання нових і новітніх суспільних відносин. 

Крім того, завжди слід пам’ятати про 
ординарні, базові суспільні відносини 
з тисячолітньою правовою охороною (від-
носини безпеки життя і здоров’я, власності, 
конституційні свободи, питання взаємодії 
гілок влади тощо), що теж не залишаються 
незмінними. Такі відносини також розвива-
ються, а іноді навіть мутують [3, с. 7], тобто 
може відбуватися викривлення їх сутності 
залежно від запитів суспільства в певний 
період часу. Незалежно від рівня розвитку 
країни писаний закон ніколи не встигає сво-
єчасно реагувати на нормативне врегулю-
вання всіх суспільних відносин. Зазвичай 
спочатку реагує практика, створює звичаї, 
окремі з яких можуть трансформуватися 
у так звані «санкціоновані звичаї», а отже, 
саме практика формує власне бачення май-
бутнього нормативного регулювання.

Таким чином, додатковими проблемами 
країн перехідного періоду (країн «транзит-
ного суспільства») виступає нестабільність 
і непрогнозованість законодавства, постійна 



162

9/2020
Т Е О Р І Я  Д Е Р Ж А В И  І  П Р А В А

мінливість запиту суспільства, діаметральні 
цілі суспільства і влади. Тому, звертаючись 
до суду, позивач не завжди може отримати 
ефективний захист свого суб’єктивного права 
в межах виключно одного виду судочинства 
[7]. Особливо цей процес характерний для 
сфер гарантування та забезпечення основних 
(фундаментальних) прав людини, в тому 
числі і в сфері різноманітних приватноправо-
вих відносин. Також слід вказати на постійне 
ускладнення системи і структури правовідно-
син під час захисту прав і свобод осіб судами. 
Проблема посилюється, коли певні галузеві 
права також є основними (фундаменталь-
ними) і одночасно підлягають конституцій-
ній охороні й захисту. У зв’язку з цим праг-
нення захистити своє порушене суб’єктивне 
право в повному обсязі формує необхідність 
ініціативи не тільки судового захисту прав 
і свобод людини і громадянина та інших 
учасників суспільних відносин, а й ініці-
ювання конституційного провадження за 
конституційною скаргою визначених зако-
ном осіб (ч. 4 ст. 55 Конституції України). 

Завершується судовий захист, навіть 
після розгляду конституційної скарги КСУ 
із формуванням конституційно-правого 
змісту норми закону чи без такого, у суді, 
шляхом ухвалення остаточного вирішення 
судового спору на національному рівні. Таке 
вирішення з позиції судового правозастосу-
вання зводиться до розв’язання проблеми: як 
саме (яким чином) суд застосовує ті чи інші 
приписи закону (виділено нами – О.К.) під 
час перегляду судової справи.

Особлива складність сьогоднішніх реалій 
судового правозастосування полягає у тому, 
що норми права як основа вирішення справи 
отримують періодичні зміни або можуть їх 
очікувати (наприклад, зареєстровані законо-
проєкти діаметрально протилежного змісту) 
тощо. Законодавство, на підставі якого суд 
вирішує справу і застосовує його норми, 
часто змінюється не за потребами часу, 
а залежно від політичної доцільності чи пер-
манентних реформ, інколи заради реформ. Й 
часом внаслідок мінімальних семантичних 
змін норми права можуть трансформуватися 
у глибоко смисловому розумінні.

Зокрема, негативною новелою законот-
ворчої техніки останніх п’яти років стало 
викладення законів у нових редакціях замість 
прийняття нового законодавчого акта. При 
цьому законодавець не обмежився тільки 
актами матеріального права. У 2017 році 
ВРУ, по суті, прийняла усі нові правила 
судових процесів у порядку ГПК України, 
КАС України, ЦПК України, виклавши нову 
редакцію цих процесуальних кодексів і побу-
дувавши її на максимально уніфікованих 

засадах. Тобто процесуальні кодекси були 
викладені як закон в редакції закону. Також 
було прийнято ряд нових законів, що сто-
суються останньої стадії захисту прав осіб, 
зокрема Закон України «Про виконавче про-
вадження» [11], Закон України «Про органи 
та осіб, які здійснюють примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів» [12] 
тощо. Ці акти, окрім норм матеріального 
права, містять у собі чималу кількість норм 
процесуального значення.

На жаль, механізм втілення вказаних про-
цесуальних кодексів (через два тижні після 
набрання ними чинності) для судів першої 
і апеляційної інстанції, котрі розглядають 
і переглядають судові справи у повному 
обсязі паралельно із існуванням надзвичайно 
високого навантаження, створив засади пра-
вової невизначеності не тільки для суддів 
і юридичної спільноти, а загалом для будь-
якого пересічного громадянина як учасника 
найближчих судових проваджень з початку 
набрання чинності новими редакціями кодек-
сів. Це сталося, зокрема, у зв’язку з тим, що 
процесуальні кодекси у новій редакції наразі 
містять застереження: «справи у судах пер-
шої та апеляційної інстанцій, провадження 
у яких відкрито до набрання чинності цією 
редакцією Кодексу, розглядаються за прави-
лами, що діють після набрання чинності цією 
редакцією Кодексу» (пп. 9 п. 1 р. І «Перехідні 
положення» ГПК України, пп. 9 п. 1 р. І КАС 
України, пп. 9 п. 1 р. І ЦПК України) [8]. 

Законом № 2147-VIII не було встановлено 
достатнього проміжку часу, насамперед для 
суддів перших і апеляційних інстанцій, щоб 
опанувати увесь комплекс нових процесу-
альних правил розгляду судових справ у різ-
них юрисдикціях. Також юридична спіль-
нота й громадськість не мали об’єктивної 
можливості належним чином пристосува-
тися до нових умов правового регулювання. 
Примітним є те, що попередня законотворча 
діяльність ВРУ стосовно кодифікованих 
актів враховувала строк відтермінування 
у межах від півроку до року з моменту при-
йняття до набрання чинності кодексами.

Розмірковуючи над можливостями уні-
фікувати судове правозастосування у період 
транзитного законодавства, слід зауважити, 
що нещодавно КСУ висловив позицію про 
необхідність розумного часового проміжку 
між офіційним оприлюдненням закону 
і набранням ним чинності. Так, у рішенні від 
15 квітня 2020 року № 2-р(ІІ)/2020 [17] КСУ 
зазначив, що «У контексті принципу верхо-
венства права важливим є встановлення при 
внесенні змін до законодавства розумного 
часового проміжку між офіційним оприлюд-
ненням закону і набранням ним чинності. 
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Конституційний Суд України у Рішенні від 
22 травня 2018 року № 5-р/2018 наголошу-
вав, що принцип верховенства права передба-
чає внесення законодавчих змін із визначен-
ням певного перехідного періоду (розумного 
часового проміжку між офіційним оприлюд-
ненням закону і набранням ним чинності), 
який дасть особам час для адаптації до нових 
обставин; тривалість перехідного періоду 
у разі зміни юридичного регулювання сус-
пільних відносин має визначати законодавець 
у кожній конкретній ситуації з урахуванням 
таких критеріїв: мети закону в межах правової 
системи і характеру суспільних відносин, що 
ним регулюються; кола осіб, до яких застосо-
вуватиметься закон, і їх здатності підготува-
тися до набрання ним (його новими положен-
нями) чинності; інших важливих обставин, 
зокрема тих, що визначають час, необхід-
ний для набрання чинності таким законом 
(абзац п’ятий підпункту 4.1 пункту 4 мотиву-
вальної частини) [17].

Конституційний Суд України виходить 
з того, що зміни в юридичному регулюванні 
має бути вчинено так, щоб особи, юридич-
ного статусу яких такі зміни стосуються, 
мали реальну можливість пристосува-
тися до нової юридичної ситуації, зокрема, 
встигли реалізувати певні права (вчинити 
потрібні дії) у спосіб, встановлений законо-
давством до внесення відповідних змін. За 
певних обставин, зокрема якщо нове зако-
нодавче регулювання погіршуватиме юри-
дичний статус осіб, законодавець повинен 
передбачити достатній перехідний період 
(розумний часовий проміжок) з моменту 
опублікування закону до набрання ним чин-
ності (початку його застосування), протягом 
якого зацікавлені особи мали б можливість 
підготуватися до виконання вимог, передба-
чених новим законодавчим регулюванням» 
(п. 4.1. мотивувальної частини рішення від 
15 квітня 2020 року № 2-р(ІІ)/2020) [17]. 
Викладене дає підстави для висновку, що 
законодавець, виклавши у 2017 році про-
цесуальні кодекси у новій редакції (а по 
суті це були нові процесуальні акти, якими 
суддя має керуватися у своїй діяльності), 
створив усі умови також для транзитності 
сучасного процесуального законодавства. 
Це обґрунтовується таким.

Всі процесуальні акти сьогодні діють як 
закон в редакції закону, що створює істотну 
незручність у використанні конкретного 
кодексу для вивчення спірної ситуації учас-
никами судових процесів залежно від стадії 
оскарження справи і встановлення процесу-
альних правил, що діяли у цей період під час 
реалізації, участі вказаних осіб у реалізації 
права на судовий захист тощо. 

Не меншу складність на початку викли-
кали правила застосування судами новел 
процесуальних кодексів. Слід нагадати, 
що будь-який законодавчий акт зазвичай 
складається із трьох складників: 1) преам-
були (сфера дії закону, коло осіб, на яких 
поширюється дія тощо – не в усіх законах);  
2) основних положень (правила для суб’єктів 
права, на яких поширюється дія закону);  
3) і прикінцевих і перехідних положень (що 
відповідають за порядок і умови імплемента-
ції основних положень і не можуть створю-
вати нових правил поведінки). 

Утім, викладення процесуальних кодек-
сів у новій редакції передусім створило плу-
танину із дією норм права в часі, оскільки 
пп. 9 п. 1 р. І «Перехідні положення» ГПК 
України, пп. 9 п. 1 р. І «Перехідні поло-
ження» КАС України, пп. 9 п. 1 р. І «Пере-
хідні положення» ЦПК України створювали 
колізії із загальними засадами здійснення 
судочинства судами і дією законодавства про 
господарське / адміністративне / цивільне 
судочинство (ч. 3 ст. 3 ГПК України, 
ч. 3 ст. 3 КАС України, ч. 3 ст. 3 ЦПК Укра-
їни): «Провадження в цивільних справах 
здійснюється відповідно до законів», чинних 
на час вчинення окремих процесуальних 
дій, розгляду і вирішення справи (виділено 
нами – О. К.). Тобто відбулася внутрішня 
колізія між основними і перехідними при-
писами процесуальних актів, розв’язання 
якої спочатку набуло дуалістичного харак-
теру: певні суди (судді) завершували роз-
гляд окремих процесуальних дій у справі 
за старими редакціями кодексів, а окремі – 
одразу здійснювали розгляд за новими, що 
інколи призводило до повернення розгляду 
справи на попередню стадію (наприклад, 
у позовному провадженні – відбувалося 
повернення на стадію підготовчого засідання 
тощо). Отже, суди перших і апеляційних 
інстанцій у кінці календарного 2017 року, 
окрім істотного навантаження на кожного 
суддю першої та апеляційної інстанції стик-
нулися із проблемою правильного (виді-
лено нами – О.К.) застосування норм про-
цесуального права з метою недопущення їх 
порушення. Адже логічним наслідком пору-
шення норм процесуального права може 
бути оскарження такого рішення до судів 
вищих інстанцій з імовірним одночасним іні-
ціюванням й дисциплінарного провадження 
щодо судді. Важливим при цьому є той факт, 
що суддя де факто перебуває в умовах непра-
вильної законодавчої політики держави і має 
застосовувати такий закон, який є. Однак 
ситуація ускладнюється, коли норми зако-
нів формують законодавчу множинність 
процесуальних дій судді, що також пору-
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шує правову визначеність. І тут ідеться не 
про судовий розсуд судді стосовно дискреції 
варіативності застосування норм матеріаль-
ного права, на підставі якої вирішується спір. 
Прогнозованість не тільки матеріального, 
а й процесуального законодавства, чіткість 
та ясність процесуальних норм права є склад-
ником правової визначеності як конститу-
ційного елементу правової упевненості судді 
передусім щодо власної судової незалеж-
ності під час вчинення тих чи інших процесу-
альних дій. Оскільки в інакшому випадку, як 
справедливо наголошує Ханс Петер Гравер, 
«суддя перебуває під тиском, коли законо-
давчий орган атакує право» [1, с. 222].

Закони приймаються з метою вико-
нання їх приписів учасниками різноманіт-
них суспільних відносин. Особа, відчуваючи 
і розуміючи несправедливість закону чи його 
окремих положень, зокрема на стадії вико-
нання їх приписів, може реалізувати згідно із 
ч. 6 ст. 55 Конституції України будь-який не 
заборонений законом спосіб захищати свої 
права і свободи від порушень і протиправ-
них посягань. Звернення до суду у різних 
формах (найчастіше у позовному порядку) 
при цьому виступає найбільш поширеним 
і дієвим способом захисту. Свого часу КСУ 
на підставі ст. 3 Конституції України сфор-
мулював твердження про те, що «судовий 
спосіб захисту вважається найбільш дієвою 
гарантією відновлення порушених прав і сво-
бод людини і громадянина» (абзац перший 
підпункту 3.2. пункту 3 мотивувальної час-
тини Рішення Конституційного суду Укра-
їни від 9 вересня 2010 року № 19-рп/2010). 

Тому наведений нами сучасний стан 
транзитності законодавства є ілюстрацією 
щоденних умов діяльності судді по застосу-
ванню норм права під час здійснення право-
суддя, оскільки майже кожного дня суд «як 
хранитель правових норм» змушений вирі-
шувати «рівняння з багатьма невідомими», 
коли «невідомими» є «постійно перемінні 
норми права». На жаль, сучасний розвиток 
України ілюструє вже звичне відношення до 
такого стану як до умовної «константи», що, 
звісно, не сприяє єдності судової практики.

Це ще раз підкреслює важкість як забез-
печення єдності судового правозастосування 
в умовах транзитного законодавства в Укра-
їні, так і забезпечення незалежності судді під 
час здійснення правосуддя. Адже саме неза-
лежність судової влади є поширеним і важ-
ливим інструментом досягнення верховен-
ства права [6, с. 272]. 

О.З. Хотинська і Л.М. Москвич наголо-
шують, що чим більш незалежно й відкрито 
можуть діяти суди, тим більше їх вплив на 
зміни в суспільстві і функціональність демо-

кратичних інститутів. Публічність судових 
розглядів у контексті «перехідного право-
суддя» має життєво важливе значення для 
цього процесу. У той же час саме незалеж-
ність судової влади та верховенство права 
є, можливо, найскладнішим механізмом 
створення і консолідації молодих демокра-
тій. Ризик полягає в тому, що упродовж 
перших років після зміни режиму (у статті 
ідеться про репресивний чи авторитарний 
режим – О.К.) суд як інструмент перехідного 
правосуддя може бути використаний для 
легітимації нової політичної еліти і політич-
ного порядку [4, с. 536].

Перехідна юстиція в Україні вимагає 
справедливих правил і забезпечення верхо-
венства права. Наша країна не єдина дер-
жава, що прагне подолати власний пере-
хідний період і стати країною розвиненої 
демократії. Зокрема, П. Гаудер, розмірко-
вуючи над розвитком верховенства права 
у реальному світі, наводить цікаву для цілей 
нашого дослідження цитату Карлоса Сан-
тіно (яку у подальшому він критикує як 
розуміння верховенства права суто в інстру-
ментальному підході) [6, с. 258–259]. Карлос 
Сантіно зазначав про розвиток верховенства 
права в Латинській Америці таке: «Хоча 
швидке і наполегливе ухвалення рішень, 
необхідних для реалізації ринкових реформ 
першого покоління, часто потребує гнучкої 
судової системи, економічні реформи дру-
гого покоління, спрямовані на закріплення 
інституційних основ ринкової економіки, 
потребують абсолютно протилежного. Рин-
ково орієнтовані економічні реформи не 
матимуть стійкого характеру без віднов-
лення і зміцнення довіри до верховенства 
права. Зі зростанням надійності юридичних 
і, зокрема, судових процедур зміцнюється 
довіра і до процесу ухвалення політичних 
рішень. На більш загальному рівні можна 
сказати, що управління за допомоги актів 
виконавчої влади, яке розглядається як цін-
ний актив на початковому етапі економічних 
реформ, на другому етапі реформ перетворю-
ється на тягар» [5, с. 119; 6, с. 258–259].

На наш погляд, правова система України 
сьогодні перебуває на першому рівні, коли, 
попри демократичні гасла, інші гілки влади 
вимагають гнучкої судової системи. Але 
одночасно із забезпеченням єдності судової 
практики і прогнозованості судового право-
застосування. Втручання інших гілок влади 
у судову є очевидним і неприхованим, що не 
сприяє єдності судового правозастосування. 
Враховуючи наведене, а також умови транзит-
ного законодавства, мусимо констатувати, що 
єдність судового правозастосування буде тим-
часовою, нестійкою і, на жаль, ситуативною. 



165

9/2020
Т Е О Р І Я  Д Е Р Ж А В И  І  П Р А В А

Нагадаємо, що саме на ВС як на най-
вищий суд в системі судоустрою України 
покладено основне завдання – забезпечу-
вати сталість та єдність судової практики, 
зокрема прецедентної практики ВС шляхом 
прийняття рішень, що мають загальне зна-
чення для судової практики. ВП ВС повинна 
сприяти єдності такої практики, усуваючи 
її різнобій. Відступлення від власних попе-
редніх висновків без належного обґрунту-
вання й мотивації не сприяє єдності судового 
правозастосування. Прикладом, зокрема, 
є висновки щодо застосування норм права 
ВП ВС у справі № 916/3006/17 [10]: «80. 
Велика Палата Верховного Суду вважає, 
що строк для звернення до нотаріуса за вчи-
ненням виконавчого напису, передбачений 
ст. 88 Закону України «Про нотаріат», без-
посередньо пов’язаний з позовною давністю, 
встановленою ЦК України. Загальна позо-
вна давність установлюється тривалістю 
у три роки (ст. 257 ЦК України). Отже, 
загальний строк для звернення стягувача до 
нотаріуса за вчиненням виконавчого напису 
становить не більше трьох років з дня виник-
нення у стягувача права вимоги до боржника 
незалежно від суб’єктного складу сторін 
у правовідносинах, тобто цей строк підлягає 
застосуванню й у відносинах між юридич-
ними особами. Якщо для вимоги, за якою 
видається виконавчий напис, законом вста-
новлено іншу позовну давність, виконавчий 
напис видається у межах цього строку.

81. Велика Палата Верховного Суду від-
ступає від висновку, викладеного в постанові 
Верховного Суду від 17 травня 2018 року 
у справі № 307/1580/17 щодо застосування 
положень ч. 2 ст. 88 Закону України «Про 
нотаріат», зокрема про те, що ця норма не 
обмежується трирічним строком нараху-
вання заборгованості, на стягнення якої вчи-
няється виконавчий напис, за умови встанов-
лення сторонами відповідно до ст. 259 ЦК 
України збільшеної позовної давності для 
відповідної вимоги, оскільки вважає, що 
зазначений строк не можна змінити домов-
леністю сторін» [10].

Відступлення від попереднього висно-
вку ВС і формування нової правової пози-
ції ВП ВС стало підставою для звернення 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Укркава» до КСУ із конституційною скар-
гою про визнання такою, що суперечить Кон-
ституції України ч. 1 ст. 88 Закону України 
«Про нотаріат» [17]. 1 липня 2020 року Пер-
ший Сенат КСУ визнав цю норму закону 
такою, що відповідає Основному Закону 
України, виклавши у мотивувальній частині 
такі аргументи: «Конституційний Суд Укра-

їни вважає, що положення частини першої 
статті 88 Закону, відповідно до яких нотаріус 
вчиняє виконавчі написи за умови, що з дня 
виникнення права вимоги минуло не більше 
трьох років, а у відносинах між юридичними 
особами – не більше одного року (виділено 
нами – О.К.), є чіткими, зрозумілими та одно-
значними, тобто таке нормативне регулю-
вання виключає можливість довільного його 
трактування, тому застосування оспорюваних 
положень Закону особами (органами), діяль-
ність яких ґрунтується на принципі верхо-
венства права, жодним чином не призводить 
до протиправного позбавлення права влас-
ності» (абзац дванадцятий пункту 2.3. моти-
вувальної частини рішення КСУ від 1 липня 
2020 року № 7-р(І)/2020) [16]. 

Такою юридичною позицією КСУ вста-
новив конституційний зміст ч. 1 ст. 88 Закону 
України «Про нотаріат» в частині диференці-
ації строків звернення до суду фізичних (три 
роки) і юридичних осіб (один рік) із вимо-
гами звернення стягувача до нотаріуса за 
вчиненням виконавчого напису. Цим самим 
КСУ вказав на неправильність правової 
позиції ВП ВС, що загальний строк для звер-
нення стягувача до нотаріуса за вчиненням 
виконавчого напису не більше трьох років 
з дня виникнення у стягувача права вимоги 
до боржника незалежно від суб’єктного 
складу сторін у правовідносинах, тобто цей 
строк підлягає застосуванню й у відносинах 
між юридичними особами [16].

Необхідно зазначити, що забезпе-
чення єдності судового правозастосу-
вання у період транзитності законодавства 
вимагає консолідованої діяльності усіх 
публічних інституцій України, а не лише 
судів. Адже конституційний принцип рів-
ності прав передбачає однакове застосу-
вання правової норми (абзац другий під-
пункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини 
рішення КСУ від 22 вересня 2005 року 
№ 5-рп/2005). Крім того, слід навести 
й іншу позицію КСУ, що «складнощі 
у трактуванні законодавства через його 
неповноту, неясність, суперечливість чи 
прогальність не можуть бути підставою для 
ухилення суду від прийняття рішення по 
суті справи; однаковість практики засто-
сування законодавства і усунення нео-
днозначності застосування законодавства 
судами в їх рішеннях забезпечується шля-
хом перевірки судових справ у касаційному 
порядку, узагальнення практики право-
застосування Верховним Судом України 
(абзаци четвертий, шостий пункту 3 моти-
вувальної частини Ухвали КСУ від 27 січня 
2000 року № 16-у/2000).
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Висновки

Підсумовуючи викладене, зауважимо, 
що, аналізуючи постанови ВП ВС й поста-
нови інших підрозділів ВС, можна зробити 
висновок, що у багатьох справах, рішення 
в яких можуть мати загальне значення для 
судової практики, переважно постають такі 
проблеми, які не мають свого розв’язання 
лише у приписах чинного законодавства 
та інших джерел і потребують обґрунтування 
за допомогою доктринальних засобів та вра-
хування соціальних (позаюридичних) аргу-
ментів. А також потребує вирішення зако-
нодавче врегулювання виключної проблеми, 
яку у правовій площині ВС розв’язав, однак 
сама по собі проблема не зникла. 

Зауважуємо на необхідності початку 
й налагодження неформального діалогу 
у вигляді певних спільних нарад, а не тільки 
конференцій, круглих столів тощо, на яких 
будуть обговорюватися питання забезпе-
чення єдності розуміння правових норм на 
першому етапі подолання перехідної юстиції 
в Україні, зважаючи на кардинально проти-
лежні реформи останніх років. Це обов’язково 
впливатиме на єдність застосування право-
вих норм як галузевого, так і конституцій-
ного розуміння. Тому слід наголосити, що на 
такі наради обов’язково мають бути залучені, 
окрім представників судової влади, Парла-
мент, Кабінет Міністрів України і Консти-
туційний Суд України. Підкреслюємо важ-
ливість залучення до неформального діалогу 
цих органів саме на першому етапі розвитку 
і впровадження верховенства права в усі сфери 
повсякденного життя українських громадян. 
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Olena Kopytova. Security of the unity in judicial enforcement in the context of transit 
legislation

The article is devoted to the study of the problem of achieving unity of judicial law enforcement in the period 
of transit of legislation, because according to the principle of fidelity to the Constitution, court decisions must 
be based on the rule of law and resolve such rule of law. Unfortunately, this is difficult to achieve for countries 
in transition or countries in transition, in particular Ukraine. The goal is to reveal the prospects of ensuring 
the unity of judicial enforcement in the conditions of transit legislation. Research methods: comparative legal, 
dialectical, method of modeling, synthesis and formal-logical methods. It is emphasized that a person, feeling 
and understanding the injustice of the law or its individual provisions, in particular at the stage of implementation 
of their instructions, can implement in accordance with Part 6 of Art. 55 of the Constitution of Ukraine any 
way not prohibited by law to protect their rights and freedoms from violations and unlawful encroachments. 
Going to court in various forms is the most common and effective way of protection. It is substantiated that 
ensuring the unity of judicial enforcement in the period of transit of legislation requires the consolidated 
activities of all public institutions of Ukraine, not just the courts.  It is proved that the constitutional principle 
of equality of rights presupposes equal application of a legal norm.  In many decisions of the Supreme Court, 
decisions in which may be of general importance for judicial practice, there are mostly such problems that do 
not have their solution only in the provisions of current legislation and other sources.  It is proved that such 
problems need to be substantiated by doctrinal means and taking into account social (non-legal) arguments. 
The necessity of legislative settlement of the exclusive problem, which was solved by the Supreme Court in 
the legal plane, is substantiated, but the problem itself has not disappeared. It is noted that informal dialogue 
should be initiated and established in the form of certain joint meetings, not only conferences, round tables, 
etc., which will discuss the unity of understanding of legal norms in the first stage of overcoming transitional 
justice in Ukraine, given the radically opposite reforms of recent years.

Key words: rule of law, judicial enforcement, Supreme Court, exclusive legal issue, transit legislation, 
transitional justice.



168

9/2020
Т Е О Р І Я  Д Е Р Ж А В И  І  П Р А В А

© Л. Луць, 2020

УДК 340.130/.134:164.031
DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.9.29

Людмила Луць,
докт. юрид. наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету імені Івана Франка

АРГУМЕНТАЦІЯ У ПРАВОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлюються питання правотворчості як діяльності уповноважених суб’єктів, що 

спрямована на створення, об’єктивацію, зміну, припинення чи систематизацію нормативно-право-
вих приписів, а також питання правотворчих актів, тобто правових актів, що створюються компе-
тентними суб’єктами, містять нормативно-правові приписи та спрямовані на досягнення правових 
наслідків. Такі правотворчі акти розглядаються як результати правотворчої діяльності, а за їхніми 
функціями виокремлюються регулятивні (ті, що безпосередньо спрямовані на регулювання суспіль-
них відносин), зокрема джерела права, та обслуговуючі (ті, що забезпечують належне функціонуван-
ня джерел права).

Констатується, що створення джерел права можливе лише за умов їх належного аргументування.
Здійснюється систематизація точок зору щодо понять «аргументація», «правова аргумента-

ція», «юридична аргументація», уточняються ці поняття. Розмежовуються поняття правової 
аргументації як інтелектуальної діяльності, що спрямована на обґрунтування чи спростування 
істинності положень за допомогою як юридичних, так і інших аргументів, та юридичної аргумен-
тації, яка є складником правової, здійснюється лише за допомогою юридичних аргументів з метою 
настання юридичних наслідків. Юридичні аргументи трактуються як передбачені системою джерел 
права засоби, що в процесі аргументації створюють умови для настання юридичних наслідків.

Звертається увага на необхідність вироблення чітких критеріїв здійснення аргументації у пра-
вотворчості відповідно до конкретних її етапів – підготовки проектів джерел права, їх прийняття, 
оприлюднення. Констатується, що на етапі підготовки проектів велике значення має застосування 
правової аргументації (насамперед для обґрунтування відповідності змісту нормативно-правових 
приписів соціальним факторам), оскільки в її межах застосовуються не лише юридичні, а й інші аргу-
менти. Водночас на етапах прийняття джерел права та їх оприлюднення застосовується насам-
перед юридична аргументація. Акцентується увага на тому, що етапу підготовки проектів прита-
манна аргументація змістових параметрів джерел права, а етапам прийняття та оприлюднення 
джерел права значною мірою – формальних.

Наголошується на необхідності створення регламентарних актів, які б визначали процес право-
творчої діяльності, техніко-технологічні вимоги як до правотворчості, так і до її результатів, чіткі 
критерії та правила аргументування.

Ключові слова: правотворчість, правотворчі акти, джерела права, правова аргументація, 
юридична аргументація, правові та юридичні аргументи.

Постановка проблеми. Зміни, що 
охоплюють усі соціальні сфери та прита-
манні людству загалом, зокрема й україн-
ському суспільству, ставлять низку питань, 
що потребують інноваційного бачення 
та розв’язання. Це вимагає від юридичної 
науки не лише оновлення правових теорій, 
а й формування нових, чільне місце серед 
яких займають теорія правових актів та тео-
рія аргументації.

У межах сучасної теорії правових актів 
формується бачення щодо системи право-
вих регуляторів (правових актів) як ціліс-
ного явища, виявляються їх видові особли-
вості, встановлюється їхнє місце у системі, 
обґрунтовується значимість кожного із них, 
зокрема правотворчих актів, які є основою 
для належного функціонування інших різно-

видів правових актів. Значною мірою цьому 
має сприяти аргументація як змістових, так 
і формальних їх параметрів.

На сучасному етапі спостерігається 
актуалізація наукових досліджень правової 
аргументації, низка питань вже стали пред-
метом обговорення у юридичній літературі, 
формується уявлення про її поняття, основні 
параметри, співвідношення із юридичною 
аргументацією. Все це має створити наукове 
підґрунтя для ефективності правотвор-
чої діяльності, якості правотворчих актів, 
зокрема джерел права.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. У сучасній юридичній літературі 
проблемам правотворчості приділяється 
належна наукова увага, зокрема, в робо-
тах: О. Богачової, О. Міцкевича, А. Нашиц, 
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А. Піголкіна, С. Полєніної, О. Ющика 
та інших; питання щодо правових, зокрема 
правотворчих актів висвітлюються у працях: 
С. Алєксєєва, М. Босенко, Я. Гайворонської, 
І. Котелєвської, І. Сердюка, Ю. Тихоми-
рова, М. Цвіка та інших. У межах цієї про-
блематики значна увага приділяється дослі-
дженням джерел права, зокрема, у працях 
Ж.-Л. Бержеля, С. Бошно, М. Марченка, 
Н. Пархоменко, В. Толстика та інших. 
Ті чи інші положення сучасної теорії аргу-
ментації відображені у працях: С. Абачієва, 
І. Герасимової, О. Івіна, А. Конверського, 
І. Хоменко та інших, а теорії правової та юри-
дичної аргументації – Т. Авякян, Р. Алексі, 
М. Антієнзи, Г. Вейвега, К. Каргіна, О. Макє-
євої, М. Міхалкіна, С. Тулміна та інших. 
Однак не стали предметом належної науко-
вої уваги питання аргументації у право-
творчості, її можливостей щодо формування 
якісних правотворчих актів, зокрема джерел 
права, а тому вони потребують поглибленого 
наукового аналізу.

Метою статті є уточнення понять право-
творчості, правотворчих актів та аргумен-
тації; формування уявлень про правову 
та юридичну аргументацію, правові та юри-
дичні аргументи, з’ясування їх значимості 
для правотворчої діяльності та можливос-
тей для створення якісних правотворчих 
актів, зокрема джерел права.

Виклад основного матеріалу. Право-
творення як соціально зумовлений процес 
становлення права складається з двох етапів: 
формування правотворчого інтересу і його 
фактичне відображення у відповідних соці-
альних формах; встановлення значимості пра-
вотворчого інтересу та його юридичне закрі-
плення у правотворчих актах. Саме на другому 
етапі правотворення здійснюється правотвор-
чість – діяльність уповноважених суб’єктів, 
що спрямована на створення, об’єктивацію, 
зміну, припинення чи систематизацію норма-
тивно-правових приписів [1, с. 185].

Загалом теорія правотворчості є сфор-
мованою, і попри те, що деякі її положення 
в контексті змін, що притаманні сьогоденню, 
переосмислюються, низка питань не викли-
кає суттєвих дискусій. До таких питань 
належить і природа правотворчості. Так, до 
основних ознак правотворчості відносять: 
здійснення цієї діяльності спеціально упо-
вноваженими суб’єктами; спрямованість 
на створення, об’єктивацію, зміну, припи-
нення дії нормативно-правових приписів чи 
їх систематизацію; вона є регламентованою 
процедурною діяльністю, що складається із 
стадій (підготовка проекту, прийняття, опри-
люднення); є різновидом юридично значи-

мої діяльності, результати якої фіксуються 
у юридичних формах виразу [1, с. 86].

І попри те, що питання правотворчості 
та джерел права не обійдені науковою ува-
гою, питанням природи правових актів, їх 
видових особливостей та аргументованості 
змісту приділяється недостатньо уваги.

Аналізуючи правотворчі акти, можна 
виокремити такі їхні основні ознаки: вони 
є результатом правотворчої діяльності; ство-
рюються уповноваженими на цю діяльність 
суб’єктами; містять прямі нормативно-пра-
вові приписи (ті, що об’єктивують зміст 
норм чи принципів права) й опосередко-
вані (ті, що забезпечують функціонування 
приписів прямого регулювання); мають 
загальнообов’язковий характер; є актами-
документами; мають письмову та юридичну 
форму виразу; мають юридичну силу та межі 
дії; спрямовані на досягнення юридичних 
наслідків. Таким чином, правотворчі акти – 
це правові акти-документи, які створюються 
компетентними суб’єктами, містять норма-
тивно-правові приписи та спрямовані на 
досягнення юридичних наслідків [2, с. 18].

У юридичній літературі висловлюва-
лися різноманітні міркування щодо крите-
ріїв класифікації правотворчих актів, серед 
яких слід звернути увагу і на такий, як їхні 
функції. Зокрема, регулятивна та обслуго-
вуюча (забезпечувальна) функції дозволя-
ють виокремити серед правотворчих актів 
регулятивні, тобто джерела права (ті, що 
безпосередньо спрямовані на регулювання 
суспільних відносин) та обслуговуючі (ті, 
що спрямовані на забезпечення належного 
функціонування джерел права).

Особливе місце у системі правотворчих 
актів відводиться джерелам права, завдяки 
яким забезпечується об’єктивація норм 
та принципів права, які покликані регулю-
вати суспільні відносини, і саме на це спрямо-
вана правотворча діяльність. Головною метою 
правотворчості є створення, об’єктивація, 
зміна, припинення чинності джерел права, 
упорядкування нормативно-правових при-
писів, що об’єктивовані в них у цілісну сис-
тему. Поряд із цією метою формується і низка 
інших цілей, які притаманні як стадіям пра-
вотворчої діяльності, так і окремим діям на 
кожній із них, а саме: перевірка достовір-
ності інформації; впровадження основних 
правових цінностей, нових моделей пове-
дінки, врегулювання суспільних відносин; 
спростування цінностей, які не відповідають 
соціальним факторам (об’єктивним законо-
мірностям функціонування та розвитку сус-
пільних відносин), чинним джерелам права; 
переконання суспільства, учасників пра-
вотворення в доцільності запропонованих 
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моделей правової поведінки. Досягнення цих 
та інших цілей не уявляється можливим без 
належного аргументування. Важлива роль 
у цьому відводиться теорії аргументації, низка 
положень якої є дискусійними і дотепер.

У літературі висловлюються різнома-
нітні міркування щодо поняття аргументації. 
Так, аргументацію трактують як наведення 
доводів з метою зміни позиції чи переко-
нання іншої сторони [3, с. 5]; діяльність 
учасників спору щодо захисту своєї точки 
зору [4, с. 204]; наведення доводів з метою 
зміни позиції, переконання [5, с. 12]; спосіб 
міркування, який складається з доведення 
і спростування, в ході яких формується пере-
конання в істинності чи хибності якогось 
положення як у самого автора, так і у опо-
нентів [6, с. 283]; цілеспрямований логіко-
психологічний процес закріплення у свідо-
мості та діяльності суб’єкта впливу моделі 
чи системи цінностей «активної» сторони 
[7, с. 352]; інтелектуальна діяльність щодо 
аналізу та відбору підстав та доводів, пла-
номірний розгляд альтернативних версій 
із перевіркою та оцінкою логічних висно-
вків, синтез точок зору, вироблення оста-
точного рішення, підбір засобів пояснення 
та роз’яснення [8, с. 33] та ін.

Систематизація точок зору щодо поняття 
аргументації та аналіз цього явища дозво-
ляє констатувати, що вона є інтелектуаль-
ною діяльністю з обґрунтування чи спрос-
тування тих чи інших положень, позицій, 
яка здійснюється за допомогою відповідних 
способів та засобів переконання [9, с. 28]. 
Втім, безспірними у цій теорії є позиції 
щодо структури аргументації (до неї насам-
перед відносять тезу, аргумент, демонстра-
цію, аргументатора, адресата), а також щодо 
поділу аргументації на універсальну та кон-
текстуальну (неуніверсальну), а універсаль-
ної – на емпіричну та теоретичну. При цьому 
під тезою розуміється положення, істинність 
якого необхідно аргументувати; під аргумен-
том – засіб, за допомогою якого доводиться 
істинність тези, під демонстрацією – послі-
довність мислення від аргументів до тези 
(процес аргументування).

Що ж до правової аргументації, то 
посилення наукової уваги до неї спостері-
гається лише у ХХ ст., а основні сучасні її 
положення формуються у межах логічного, 
риторичного, прагмадіалектичного підходів. 
У юридичній літературі і донині відсутнє 
однозначне розуміння правової аргумента-
ції. Спостерігається ототожнення понять 
правової та юридичної аргументації. Проте 
це не термінологічні розбіжності, а особли-
вості аргументації, що є характерними для 
різних правових систем. Так, для сучасних 

європейських правових систем загального, 
континентального та скандинавського права 
характерним є застосування не лише юри-
дичних, а й інших аргументів в аргументу-
ванні змісту різноманітних правових актів. 
Водночас у пострадянських правових систе-
мах аргументація зазвичай обмежується суто 
юридичними аргументами, зокрема дока-
зами та доказуванням.

У науковій літературі щодо понять «пра-
вова аргументація», «юридична аргумента-
ція» висловлюються різні позиції, а саме: 
правова аргументація – це пізнавально-
ціннісний спосіб переконання в істинності 
того чи іншого правового судження, судо-
вого рішення [10, с. 13]; юридична аргумен-
тація – це логіко-комунікаційний процес, 
який спрямований на обґрунтування певної 
точки зору щодо життєвого випадку з метою 
її сприйняття, прийняття індивідуальним 
чи колективним суб’єктом правозастосов-
ної діяльності [11, с. 10]; це діяльність, що 
здійснюється в межах правових відносин 
та у зв’язку із конкретною юридичною ситу-
ацією, що спрямована на надання правових 
доказів, які після оцінювання їх адресатом 
(правовою аудиторією) можуть викликати 
очікуваний з боку аргументатора правовий 
результат [12, с. 64] та ін.

Видається, що слід розмежовувати 
правову аргументацію як інтелектуальну 
діяльність, що спрямована на обґрунту-
вання чи спростування істинності поло-
жень за допомогою як юридичних так 
і інших аргументів, та юридичну аргумен-
тацію як інтелектуальну юридичну діяль-
ність, що спрямована на обґрунтування чи 
спростування істинності правових поло-
жень за допомогою юридичних аргументів 
з метою настання юридичних наслідків [9, 
с. 30]. При цьому під юридичними аргу-
ментами слід розуміти засоби, передбачені 
чинною системою джерел права, а під пра-
вовими – як засоби, які передбачені систе-
мою джерел права (юридичні аргументи), 
так і інші засоби, які в процесі аргументації 
створюють умови для настання юридичних 
наслідків [9, с. 29–30].

Слід звернути увагу на те, що юридична 
аргументація здійснюється у межах кон-
кретного виду юридичної діяльності (право-
творчої, правозастосовної, правотлумачної) 
і є процесом, що не лише спрямований на 
обґрунтування чи спростування істинності 
відповідних правових положень, а й є таким, 
що складається із відповідних правил фор-
мування правових суджень, відшукання 
та доведення до адресатів юридичних аргу-
ментів; її метою є отримання бажаних юри-
дичних наслідків.
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На жаль, в українській юридичній літера-
турі питання аргументації у правотворчості 
належно не досліджені. Хоча це найбільш 
широка правова сфера, яка потребує засто-
сування саме правової аргументації, а отже, 
використання не лише юридичних, а й інших 
аргументів, які можуть надалі набувати 
правового характеру. Процеси правового 
аргументування насамперед відбуваються 
на етапі підготовки проекту джерела права, 
а вже на етапі їх прийняття та оприлюднення 
більшою мірою застосовується юридичне 
аргументування. Хоча частково правове 
аргументування є необхідним і під час прове-
дення правової експертизи та деяких інших 
правотворчих дій.

З метою вироблення чітких правил аргу-
ментації в правотворчості слід враховувати 
конкретний її етап, оскільки кожен із них 
має власну специфіку, межі та засоби аргу-
ментування. 

Потрібно зважати і на змістові та фор-
мальні вимоги, що ставляться до правотвор-
чих актів, зокрема джерел права. Аргумен-
тування як змістових, так і формальних 
параметрів, а також завдання аргументації 
у правотворчості мають бути відображені 
в концепції джерел права чи іншому супро-
відному документі. 

Основними змістовими вимогами має 
бути відповідність змісту нормативно-пра-
вових приписів соціальним факторам, логіч-
ним та мовним законам, чинній системі 
джерел права. Так, аргументуючи доціль-
ність прийняття джерел права, необхідно 
охарактеризувати соціальну проблему, яку 
слід розв’язати, обґрунтувати потребу в пра-
вовому регулюванні. У зв’язку з цим слід 
виокремити та проаналізувати соціальні 
фактори, які зумовлюють виникнення про-
блемної ситуації. Соціальні фактори як 
явища суспільного життя, що впливають на 
формування потреб у правовому регулю-
ванні, у юридичній літературі часто поділя-
ють на правоутворюючі (ті, що зумовлюють 
виникнення проблемної ситуації, яка потре-
бує правового регулювання) та правозабез-
печувальні (ті, що забезпечують чіткість 
процедур правотворчої діяльності). До пра-
воутворюючих відносять: економічні, полі-
тико-правові, демографічні, соціокультурні, 
національні, міжнаціональні тощо, а до пра-
возабезпечувальних – організаційні, інфор-
маційні, наукові, програмні тощо [13,  с. 38]. 
Саме правоутворюючі фактори безпосеред-
ньо зумовлюють формування інститутів 
та галузей права, інших системних утворень. 
А отже, визначаючи предмет правового регу-
лювання, слід обґрунтувати питання про 
межі правового регулювання, моделі май-

бутньої поведінки (механізми реалізації прав 
та обов’язків та їх забезпеченість), застосу-
вання правових засобів, які здатні розв’язати 
проблемну ситуацію. Важливими є також 
аргументи щодо узгодженості нових норма-
тивно-правових приписів із чинною систе-
мою джерел права.

Завданнями аргументування у право-
творчості є і обґрунтування відповідності 
змісту нормативно-правових приписів зако-
нам логіки, правилам формування суджень, 
а також мовним законам. Наприклад, від-
повідність нормативно-правового припису 
логічній структурі та ідеальному словесному 
образу норми права; створення правила 
поведінки відповідно до правотворчої кон-
струкції (суб’єкт, об’єкт, юридичний зміст 
для цивільних правовідносин та ін.) тощо. 
Важливу роль в аргументуванні змісту віді-
грають вимоги щодо застосування правової 
термінології (наприклад, її однозначність) 
та стилістики (використання простих мов-
них конструкцій, стислість, зрозумілість для 
адресатів) та ін.

Завданнями аргументування є обґрунто-
ваність юридичних наслідків, прогнозування 
змін щодо змісту джерел права. Аргумен-
тація змістових параметрів здійснюється 
в межах правової аргументації.

Не менш важливою є аргументація фор-
мальних параметрів джерел права: прийняття 
їх спеціально уповноваженим суб’єктом, пра-
вильність вибору юридичної форми, належна 
структурна організація, визначення місця 
в системі джерел права.

Обґрунтування формальних параметрів 
джерел права здійснюється в межах юри-
дичної аргументації, за допомогою засобів, 
які передбачені чинною системою джерел 
права чи іншими правовими документами. 
Так, повноваження суб’єктів правотворчості 
закріплюються в джерелах права, насам-
перед у законах: Верховна Рада України 
приймає закони (ст. 85 Конституції Укра-
їни); Кабінет Міністрів України в межах 
своєї компетенції видає постанови і розпо-
рядження (ст. 117 Конституції України) 
[14]; колективний договір укладається між 
власником або уповноваженим ним орга-
ном (особою), з однієї сторони, і первинною 
профспілковою організацією <…>, з другої 
сторони (ст. 12 Кодексу законів про працю 
України) [15]. 

Дотримання таких формальних вимог, 
як: прийняття джерел права правотворчим 
суб’єктом у межах повноважень, визначених 
законом; за процедурою, передбаченою зако-
ном; у формі, визначеній законом, – є юри-
дичними аргументами обґрунтування закон-
ності джерел права.
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Важливою вимогою є і аргументування 
правильності структурно-реквізитних пара-
метрів джерел права, які бажано було б 
зафіксувати у чинних джерелах права чи 
регламентарних актах. При цьому важливим 
критерієм є вибір оптимального співвідно-
шення змісту і форми, адже зміст впливає не 
лише на структурно-реквізитну організацію, 
а й на вибір юридичної форми джерела права. 
Вагомим критерієм вибору юридичної форми 
є і предмет правового регулювання. Так, 
наприклад, стаття 92 Конституції України 
визначає перелік питань, які визначаються 
та встановлюються виключно законами [14].

Також на вибір форми впливає типова 
подібність аргументації та аргументів. Так, 
у континентальному праві типовим аргу-
ментом (джерелом права) є закон, а у загаль-
ному – судовий прецедент. Але існують 
і уподібнені аргументи – загальноправові 
цінності, правові ідеали (права та свободи 
людини, верховенство права).

Аргументація взаємодії нових норма-
тивно-правових приписів із чинними дозво-
ляє чітко визначити їхнє місце у системі, 
зафіксувати як ієрархічні, так і координа-
ційні зв’язки у системі джерел права.

Завданням аргументації у правотворчості 
є також фінансово-економічне обґрунтування.

Важливим завданням є і встановлення 
основних суб’єктів аргументування у право-
творчості (проектантів, суб’єктів правотвор-
чої ініціативи, депутатів, експертів та інших 
учасників правотворчої діяльності), вста-
новлення чітких правил та критеріїв аргу-
ментування в процесі правотворчої діяль-
ності. Частково ці правила зафіксовані 
у Законі України «Про Регламент Верховної 
Ради України» (ст. 32, ст. 91, ст. 93, ст. 94, 
ст. 97 та ін.) [16], але вони не охоплюють 
усі необхідні питання щодо аргументування 
у законотворчості. Деякі правила аргументу-
вання зафіксовані у процесуальних кодексах 
України в контексті інститутів доказів і дока-
зування, проте, на жаль, критерії та правила 
аргументування щодо інших правотворчих 
актів в Україні практично відсутні.

Висновки

Викладене вище дозволяє уточнити 
поняття правотворчості та правотворчих 
актів, виокремити серед них регулятивні 
(зокрема, джерела права) та обслуговуючі, 
уточнити поняття аргументації.

Аналіз правової та юридичної аргумен-
тації, систематизація думок, висловлених 
у науковій літературі, дає підстави для 

розуміння правової аргументації як інте-
лектуальної діяльності, що спрямована на 
обґрунтування чи спростування істинності 
положень за допомогою як юридичних, так 
і інших аргументів; а юридичної аргумента-
ції – як інтелектуальної юридичної діяль-
ності, що спрямована на обґрунтування чи 
спростування істинності правових положень 
за допомогою юридичних аргументів з метою 
настання юридичних наслідків. Юридичні 
аргументи трактуються як засіб, передбаче-
ний чинною системою джерел права; а пра-
вові – як юридичні та інші аргументи, які 
в процесі аргументації створюють умови для 
настання юридичних наслідків.

Звертається увага на необхідність виро-
блення чітких правил здійснення аргу-
ментації у правотворчості з урахуванням 
конкретних етапів: підготовки проектів 
джерел права, їх прийняття, оприлюднення; 
а також змістових та формальних вимог, що 
ставляться до правотворчих актів, зокрема 
джерел права. Констатується, що на етапі 
підготовки проектів джерел права застосо-
вується правова аргументація, а на етапах 
їх прийняття та оприлюднення – юридична, 
оскільки на етапі підготовки проекту здій-
снюється аргументування змістовних пара-
метрів, зокрема обґрунтування питання про 
доцільність прийняття джерел права, про 
відповідність їхнього змісту соціальним фак-
торам. На цьому ж етапі аргументується від-
повідність законам мови та логіки, а також 
чинній системі джерел права за змістом. На 
етапах прийняття та оприлюднення аргу-
ментуються насамперед формальні параме-
три джерел права: наявність правотворчих 
повноважень у суб’єктів цього процесу, пра-
вильність структурної організації тексту, 
вибору їх юридичної форми та визначення 
місця у чинній системі джерел права.

Акцентується увага на необхідності ство-
рення регламентарних актів, які б визначали 
процедуру правотворчої діяльності, техніко-
технологічні вимоги і до правотворчості, і до 
її результатів, чіткі критерії та правила аргу-
ментування.

На жаль, в Україні як на законодавчому 
рівні, так і в інших правових документах 
відсутні чіткі правила аргументування від-
повідних параметрів правотворчих актів, що 
не сприяє їхній якості. Це викликає потребу 
в поглибленому аналізі питань правової 
та юридичної аргументації, формалізації 
правил та критеріїв аргументування пара-
метрів як правотворчих, так і інших право-
вих актів України.
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Ludmyla Luts. Argumentation in the law-making process
The article outlines the issues of the law-making process as an activity of authorized bodies, that is 

intended to create, objectify, amend, repeal or systematize of normative provisions as well as issues of law-
making acts as legal acts, which are created by authorized bodies, consist normative provisions and are aimed 
legal effect. Those acts are considered as a result of law-making process and by the criteria of their function 
are differentiated into: regulatory (directly intended to regulate social relations) sources of law in mainly; 
and supporting (are aimed to ensure the proper functioning of sources of law).

It is stated that creating of sources of law is possible only with proper argumentation.
Viewpoints concerning concepts of argumentation, legal argumentation, juridical argumentation were 

systemized, those concepts were clarified. It was differentiated between concepts of legal argumentation as 
an intellectual activity which aims to substantiate or disprove the truthfulness of a statement with the usage 
of juridical and other arguments and juridical argumentation, which is a component of legal argumentation, 
operate only with juridical arguments aiming to cause legal effect. Juridical arguments should be understood 
as means which provided by sources of law and because of argumentation can cause the legal effect.

It was emphasized on the need of creation of precise rules for law-making process argumentation to be 
conducted in accordance with and regarding to each stage of the law-making process – preparing a project 
of sources of law, adopting, promulgation. Noted that on the stage of preparing a projects of sources of law it 
is important to apply legal argumentation (first of all to justify accordance of statutory provision with social 
needs) since within legal argumentation not only juridical arguments can be used but also other arguments. At 
the same time, on the stage of adopting and promulgation of the sources of law, mainly juridical argumentation 
should be applied.

Highlighted that substantial features of sources of law are subject of argumentation on the project 
preparation stage but on the stage of adopting and promulgation – formal features mainly are subject 
of argumentation.

It was pointed out on the need for regulation adopting which will determine the law-making process 
staged, technique and technological standards to law-making process as well as to its results, precise rules 
of argumentation.

Key words: law-making process, legal acts, sources of law, legal argumentation, juridical argumentation, 
legal and juridical arguments.
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СПОСІБ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
ІЗ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗНИКНЕННЯМ ЛЮДИНИ

У статті розкриваються способи вчинення насильницького зникнення людини як багатоетапна 
злочинна операція. Обґрунтовано, що способи вчинення дій, що спрямовані на насильницьке захоплен-
ня людини, досить різноманітні і містять у собі підготовчі заходи до вчинення злочину, дії співучас-
ників під час захоплення, безпосередньо після нього й у процесі наступного утримання потерпілого, 
а також з приховування слідів злочину. Реалізація кожного подальшого етапу підпорядкована певній 
послідовності та єдиній меті, зміст якої виражається у вимогах, які висуваються злочинцями. Вио-
кремлені типові моделі способу вчинення насильницького зникнення людини, яке складається з таких 
етапів: пошук «об’єкта викрадення» і збір інформації про нього; розробка плану зникнення, розпо-
діл ролей між викрадачами, підготовка спеціальних засобів і приміщення для наступного утримання 
потерпілого; напад і вилучення викраденого з природного мікросоціального середовища (захоплення); 
переміщення його до місця постійного або тимчасового утримання; утримання викраденого (як пра-
вило, у спеціально підготовленому для цього приміщенні); пред’явлення вимог близьким потерпіло-
го (або йому самому), які є необхідною умовою для його звільнення; одержання викупу і звільнення 
викраденого (якщо викрадення було вчинене з метою одержання викупу); приховування слідів зло-
чину. Наголошено, що позбавлення особи волі в будь-якій формі, тобто порушення права особи на 
свободу та особисту недоторканість, становить собою обов’язковий елемент насильницького зник-
нення. Порушення даного права як складовий елемент злочину насильницького зникнення є найменш 
дискусійним порівняно, наприклад, з порушенням права не піддаватися катуванням або іншим видам 
нелюдського поводження. Зроблено висновок, що виділення етапів насильницького зникнення людини 
у криміналістичному аспекті має важливе значення, тому що кожен із цих етапів й різне їх сполу-
чення мають якісні та кількісні ознаки, що забезпечують розробку і вибір прийомів, засобів і методів, 
спрямованих не тільки на виявлення й розслідування цих злочинів, але й на запобігання їм. Знання 
і розуміння етапів учинення таких злочинів дозволяє встановити обставини їх вчинення, коло при-
четних до їх вчинення осіб, залишені сліди тощо.
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Постановка проблеми. Спосіб вчинення 
злочину є центральним елементом криміна-
лістичної характеристики насильницького 
зникнення людини. Інформація про спо-
сіб вчинення насильницького зникнення 
людини виступає основою для: висування 
версій; планування та організації розсліду-
вання; вибору оптимального шляху розслі-
дування; прогнозування механізму вчинення 
злочину; розробки заходів запобігання.

Можна констатувати, що складна система 
дій з підготовки та реалізації злочинного 
наміру, приховання його наслідків спостері-
гається у разі вчинення більшості злочинів 
міжнародного характеру й пов’язана з реалі-
зацією злочинної діяльності на території як 
України, так й іноземних держав. Способи 
вчинення злочинів міжнародного характеру 
можуть виражатися у різноманітних діях, 
перш за все зумовлених об’єктивною сто-

роною відповідного злочину, ознаки котрої 
визначені міжнародним та національним 
законодавством [1, с. 106–107]. 

Мета статті – розкрити способи вчинення 
насильницького зникнення людини як 
багатоетапної злочинної операції.

Виклад основного матеріалу. Виходячи 
з тексту ст. 146-1 КК, можна зробити висно-
вок, що з об’єктивної сторони розглядува-
ний злочин може виражатися у таких фор-
мах: 1) арешт, затримання, викрадення або 
позбавлення волі людини в будь-якій іншій 
формі, поєднані з подальшою відмовою 
визнати факт таких дій; 2) позбавлення волі 
людини, поєднане з подальшим приховуван-
ням даних про долю такої людини чи місце 
її перебування; 3) видання наказу чи роз-
порядження про позбавлення волі людини, 
або про відмову визнати факт такого позбав-
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лення волі, або про приховування даних про 
долю такої людини чи її місце перебування; 
4) невжиття керівником, якому стало відомо 
про вчинення його підлеглими позбавлення 
волі людини, заходів для його припинення, 
поєднане з неповідомленням компетентних 
органів про цей злочин; 5) неповідомлення 
компетентних органів про злочин керівни-
ком, якому стало відомо про вчинене його 
підлеглими позбавлення волі людині, поєд-
нане з подальшою відмовою визнати факт 
такого позбавлення волі або приховуванням 
даних про долю такої людини чи її місце 
перебування [2, с. 512; 3, с. 438].

Не вдаючись до детального аналізу, 
зауважимо, що у широкому значенні арешт 
характеризується ознаками, які властиві 
усім видам покарань, тобто: є заходом дер-
жавного примусу; призначається: від імені 
держави і виключно вироком суду тій особі, 
яка визнана винною у вчиненні злочину, за 
вчинення саме злочину; полягає у перед-
баченому КК обмеженні прав і свобод засу-
дженого (причому автор вважає, що вказану 
ознаку необхідно розглядати виключно 
у ракурсі правового статусу засудженого); 
тягне за собою судимість. Арешт у вузькому 
значенні характеризується такими специ-
фічними ознаками, як: особливості змісту 
(лімітація волі, що здійснюється шляхом 
пригнічення рефлексу особистої свободи 
у засудженого за допомогою його фізичної 
ізоляції); спеціально встановлене місце від-
бування (арештний дім); режим підвищеної 
суворості (який проявляється у значній кіль-
кості правообмежень, навіть порівняно з най-
суворішим видом покарання – позбавленням 
волі); короткочасний строк покарання [4, с. 5].

Арешт є заходом державного примусу, що 
застосовується за обвинувальним вироком 
суду до особи, винної у вчиненні злочину, 
і полягає у встановленні для неї в процесі 
виконання та відбування покарання спе-
цифічного правового статусу (обов’язків, 
прав (їх обмежень) та законних інтере-
сів) [5, с. 119].

Позбавлення особи волі в будь-якій 
формі, тобто порушення права особи на сво-
боду та особисту недоторканість, становить 
собою обов’язковий елемент насильниць-
кого зникнення. Порушення даного права як 
складовий елемент злочину насильницького 
зникнення є найменш дискусійним порів-
няно, наприклад, з порушенням права не 
піддаватися катуванням або іншим видам 
нелюдського поводження.

У ст. 3 Європейської конвенції 1950 р. 
гарантується право кожної особи не піддава-
тися катуванням та іншим жорстоким нелюд-
ським, або таким, що принижують гідність, 

поводженням або покаранням. У контексті 
актів насильницького зникнення Європей-
ський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) 
підтримує більш консервативний підхід, 
визначаючи, що насильницьке зникнення 
становить собою одну з форм незаконного 
позбавлення волі. ЄСПЛ визначав пору-
шення ст. 3 в контексті актів насильницького 
зникнення лише за наявності достатньої кіль-
кості доказів щодо застосування катувань 
або інших видів нелюдського поводження. 
У рішенні у справі Akdeniz and Others v. 
Turkey ЄСПЛ постановив порушення даного 
права, оскільки зниклі особи утримувалися 
у нелюдських умовах, мали місце тортури. 
Крім того, вказані особи страждали не лише 
від тортур, але й від страху перед невідо-
містю і перед майбутнім. Крім того, ЄСПЛ 
зазначив таке: «Процесуальні зобов’язання 
були виокремлені з Конвенції в різнома-
нітних контекстах, коли це було необхідно 
для забезпечення того, щоб гарантовані нею 
права були не теоретичними та ілюзорними, 
а реалізованими та ефективними [6, с. 87]. 

Відповідно до визначення, що міститься 
в преамбулі до Декларації, насильницькі 
зникнення розглядаються як такі, тільки 
якщо вони здійснюються представниками 
держави або приватними особами чи орга-
нізованими групами, наприклад напіввій-
ськовими групами (організовані групи, до 
озброєння, навчання або підтримки яких 
реально причетна регулярна армія), що діють 
від імені, за прямої або непрямої підтримки, 
з дозволу або згоди державного органу влади. 
Тому не варто брати до уваги випадки, коли 
вони стосуються осіб або груп, що не під-
падають під вищезгадані категорії, таких як 
терористичні або повстанські рухи, за якими 
не стоїть жодна держава і які ведуть боротьбу 
з урядом на його власній території. Ця від-
мінність випливає з принципу, згідно з яким 
держави зобов’язані розслідувати дії, порів-
нювані за своїм характером з насильниць-
кими зникненнями, коли вони здійснюються 
недержавними суб’єктами, і карати за них. 
Відповідальність держави за насильницькі 
зникнення зберігається незалежно від зміни 
уряду, навіть якщо новий уряд демонструє 
більшу повагу до прав людини порівняно 
з урядом, що перебував при владі на момент, 
коли зникнення мали місце. 

Для визначення акту насильницького 
зникнення варто виходити з того, що одним 
із наслідків злочину є залишення жертви 
поза захистом закону. Тому необхідно роз-
глядати випадки насильницького зникнення, 
не вимагаючи того, щоб інформація, що пові-
домляється джерелом, відбивала або навіть 
припускала справжній намір винної особи 
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поставити жертву поза захистом закону. Крім 
того, акт насильницького зникнення може 
початися після незаконного затримання або 
після спочатку законного арешту чи затри-
мання. Таким чином, захист жертви від 
насильницького зникнення має бути ефек-
тивним починаючи з акту позбавлення волі, 
незалежно від форми такого позбавлення 
волі, і не повинен обмежуватися випадками 
незаконного позбавлення волі. 

Нарешті, затримання, за яким іде поза-
судова страта, є насильницьким зникнен-
ням у власному значенні слова, якщо таке 
затримання було зроблене урядовими пред-
ставниками якої-небудь ланки або рівня, 
організованими групами чи приватними осо-
бами, що діють від імені уряду, за його пря-
мої або непрямої підтримки, з його дозволу 
або згоди, і якщо після затримання або навіть 
після страти державні посадовці відмовля-
ються повідомляти про долю або місцезнахо-
дження такої особи чи відмовляються взагалі 
визнати факт здійснення відповідного діяння.

Хоча затримання уповноваженою 
службовою особою у кримінальній про-
цесуальній діяльності України є підвидом 
затримання особи – самостійного інсти-
туту кримінального процесуального права, 
міжгалузевим і складним за своєю струк-
турою правовим явищем та розглядається 
у вузькому розумінні як фізичне захоплення 
особи та її доставлення до компетентного 
органу чи посадової особи для подальшого 
прийняття рішення (так зване «фактичне 
затримання» [7, с. 527]) та у широкому розу-
мінні – як діяльність (комплекс дій) відпо-
відних державних органів і посадових осіб 
від моменту фізичного захоплення особи до 
її звільнення або обрання запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою.

Доводиться констатувати, що у чинному 
КПК України нормативному врегулюванню 
звільнення затриманої особи не приділено 
належної уваги. Так, у статтях 202, 206, 211, 
212 КПК України йдеться про звільнення 
затриманого, однак ні підстави, ні процесу-
альний порядок прийняття такого рішення 
уповноваженими особами законом чітко 
не визначені [8]. Зазначені обставини, без-
перечно, не сприяють однаковому та пра-
вильному застосуванню законодавства у цій 
частині, що нерідко призводить до слідчих 
і судових помилок, які тягнуть за собою 
порушення прав, свобод і законних інтер-
есів особи [9, с. 174].

Допускаючи у випадках нагальної необ-
хідності запобігти злочину або припинити 
його застосування тримання особи під вар-
тою як тимчасового запобіжного заходу, 
Конституція України встановлює необхід-

ність судової перевірки обґрунтованості 
такого застосування протягом 72 годин. 
Затримана особа негайно звільняється, якщо 
протягом 72 годин з моменту затримання їй 
не вручено вмотивованого рішення суду про 
тримання під вартою (ч. 3 ст. 29 Конституції 
України) [10].

Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод (1950 р.) закрі-
плено положення, відповідно до якого кожен, 
кого позбавлено свободи внаслідок арешту 
або тримання під вартою, має право ініцію-
вати провадження, в ході якого суд без зво-
лікання встановлює законність затримання 
і приймає рішення про звільнення, якщо 
затримання є незаконним (ч. 4 ст. 5).

Отже, не менш важливе значення, ніж 
законне та обґрунтоване застосування затри-
мання уповноваженою службовою особою 
без ухвали слідчого судді, суду, має своє-
часне, законне та обґрунтоване звільнення 
затриманого з-під варти.

Як відомо, законність та обґрунтованість 
будь-якого процесуального акту обумовлю-
ється дотриманням вимог закону в частині 
підстав і процесуального порядку його здій-
снення та оформлення.

Звільнення затриманого є тим про-
цесуальним актом, який, поряд із самим 
затриманням, також повинен відповідати 
вимогам законності та обґрунтованості. 
Орієнтуючись на положення ст. 370 КПК 
України (щодо законності, обґрунтованості 
та вмотивованості судового рішення), можна 
стверджувати, що рішення щодо звільнення 
затриманого буде законним за умови його 
прийняття компетентною особою згідно 
з нормами матеріального права з дотриман-
ням вимог, передбачених КПК України. 
Обґрунтованим рішення щодо звільнення 
затриманого буде за умови його прийняття 
на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, 
які підтверджені належними, допустимими, 
достовірними та достатніми доказами.

Системний аналіз положень вищезаз-
начених статей КПК України дає підстави 
для висновку, що уповноваженими особами 
прийняття рішення щодо звільнення затри-
маного є слідчий суддя (статті 202, 206), слід-
чий, прокурор (ст. 211), особа, відповідальна 
за перебування затриманих у підрозділі 
органу досудового розслідування (ст. 212). 

Відповідно до ст. 211 КПК України 
затримання особи без ухвали слідчого 
судді, суду не може перевищувати 72 годин 
з моменту затримання, тобто з моменту, 
коли згідно зі ст. 209 КПК України особа 
силою або через підкорення наказу зму-
шена залишатися поряд з уповноваженою 
службовою особою чи в приміщенні, визна-
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ченому уповноваженою службовою осо-
бою. При цьому положення ч. 2 ст. 211 КПК 
України зобов’язує слідчого, прокурора не 
пізніше 60 годин з моменту затримання або 
звільнити особу, або доставити її до суду 
для розгляду клопотання про обрання сто-
совно неї запобіжного заходу. 

Таким чином, слідчий, прокурор 
є суб’єктами прийняття рішення про звіль-
нення затриманого в усіх випадках, коли до 
закінчення 60-годинного строку з моменту 
затримання вони не звернулись із клопотан-
ням до слідчого судді про обрання стосовно 
затриманого запобіжного заходу.

Особа, відповідальна за перебування 
затриманих, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 212 КПК 
України зобов’язана звільнити затриманого 
негайно після зникнення підстави для затри-
мання або спливу строку для затримання, 
передбаченого ст. 211 КПК України.

Затримання уповноваженою службовою 
особою, як вид затримання без ухвали слід-
чого судді, суду, має бути повно та системно 
врегульоване у відповідній групі криміналь-
них процесуальних норм. Однак у статтях 
208–213 КПК України відсутнє завершене, 
системне викладення положень, які б регу-
лювали не тільки початок і перебіг затри-
мання, а і його завершення, тобто звільнення 
затриманого чи обрання стосовно нього 
запобіжного заходу. У цьому аспекті більш 
вдалою видається редакція ст. 106 КПК 
України 1960 року, ч. 6 якої містила перелік 
альтернативних рішень і дій органу дізнання 
(слідчого, прокурора), якими завершується 
процедура затримання.

У чинному КПК України фактично 
відсутнє нормативне врегулювання про-
цесуального порядку звільнення затрима-
ного, що, природно, викликає ряд запитань. 
Так, чи повинен слідчий суддя, ухвалюючи 
рішення про обрання стосовно підозрюва-
ного, який є затриманим, запобіжного заходу, 
не пов’язаного з триманням під вартою, фор-
мулювати у своїй ухвалі рішення про звіль-
нення затриманого? У статтях 179–182, 196, 
202, 206 КПК України відповіді на це запи-
тання немає. Відповідно, якщо таке рішення 
слідчим суддею в ухвалі не сформульоване, 
хто і в якому порядку повинен звільняти 
затриманого у випадках, встановлених 
ч. 1–4 ст. 202 КПК України? Яким є проце-
суальний порядок звільнення затриманого 
особою, відповідальною за перебування 
затриманих? Які документи при цьому вона 
повинна складати?

Способи викрадення людей досить різ-
номанітні і містять у собі підготовчі заходи 
до вчинення злочину, дії співучасників 
у ході захоплення, безпосередньо після нього 

й у процесі наступного утримання потерпі-
лого, а також стосовно приховування слідів 
злочину [11, с. 38].

Для того, щоб краще зрозуміти сутність 
розглядуваного виду злочинів, викрадення 
людини варто розглядати як багатоетапну 
злочинну операцію. Це досить складний про-
цес, який навіть у спрощеному вигляді має 
налічувати декілька етапів діяльності зло-
чинної групи. Реалізація кожного подаль-
шого етапу злочинної діяльності підпоряд-
кована певній послідовності та єдиній меті, 
зміст якої виражається у вимогах, які вису-
ваються злочинцями.

Типова модель способу вчинення викра-
дення людей, на наш погляд, складається 
з таких етапів:

1) пошук «об’єкта викрадення» і збір 
інформації про нього;

2) розроблення плану викрадення, розпо-
діл ролей між викрадачами, підготовка спеці-
альних засобів і приміщення для наступного 
утримання потерпілого;

3) напад і вилучення викраденої людини 
з природного мікросоціального середовища 
(захоплення);

4) переміщення викраденої людини до 
місця постійного або тимчасового утри-
мання;

5) утримання викраденої людини (як 
правило, у спеціально підготовленому для 
цього приміщенні);

6) пред’явлення вимог близьким потер-
пілого (або йому самому), які є необхідною 
умовою для його звільнення;

7) одержання викупу і звільнення викра-
деної особи (якщо викрадення було вчинене 
з метою одержання викупу);

8) приховування слідів злочину.
Визначаючи час і місце викрадення людини 

та вибираючи конкретний спосіб захоплення 
і переміщення, злочинці враховують:

– специфіку особистості обраної жертви 
(фізичні особливості, довірливість, обереж-
ність, комунікабельність, а також інші риси, 
що впливають на характер поведінки людини);

– характеристику способу її життя 
(маршрути найбільш частого переміщення 
і найбільш часті місця, де «об’єкт викра-
дення» проводить час, звичайний час виходу 
з будинку і повернення додому, інші обста-
вини способу життя, які можуть полегшити 
або, навпаки, ускладнити викрадення);

– можливість виникнення в кожному 
конкретному випадку непередбачених 
обставин (випадкова поява сторонніх осіб 
і їхнє втручання в дії злочинців, випадкові 
несправності технічних засобів та інші обста-
вини, що можуть ускладнити або змінити 
реалізацію їхнього задуму).
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Спосіб захоплення багато в чому визна-
чається характеристикою місця, де він прово-
диться. Важливим чинником вибору способу 
захоплення також є індивідуальні особли-
вості потерпілого (у тому числі й фізичні).

Захоплення особи за місцем роботи 
(наприклад, в офісі фірми) відбувається 
найчастіше за відсутності в ньому охоронців 
або в тому випадку, коли чисельність, сту-
пінь озброєності або інші чинники дозво-
ляють нейтралізувати (попередити) опір 
охорони. Одним із таких чинників може 
виступати, наприклад, попередня змова 
між одним із членів злочинної групи і ким-
небудь з охоронців.

Одним зі способів викрадення людей 
також є обман. Його мета полягає в тому, 
щоб забезпечити появу жертви у певному, 
безпечному для злочинців місці. Подібним 
способом викрадення людей було вчинено 
у 23% випадків.

Як правило, викрадена особа доставля-
ється до місця утримання вже на іншому, 
зміненому автомобілі. При цьому найчас-
тіше безпосередні виконавці, які здійсню-
вали викрадення жертви, не знають, де вона 
буде утримуватись, щоб у разі їх арешту вони 
не могли видати правоохоронним органам її 
місцезнаходження. 

У процесі переміщення злочинці для 
забезпечення власної безпеки жертву іноді 
приводять у безпорадний стан за допомогою 
наркотиків, алкоголю, лікарських препаратів 
(3% випадків).

Основна лінія поведінки для примушу-
вання потерпілих до вчинення тих або інших 
дій здебільшого визначається зібраною зло-
чинцями інформацією про особу жертви зло-
чинного посягання, її оточення, спосіб життя 
і реальне матеріальне становище тощо.

Аналіз кримінальних проваджень про 
насильницьке зникнення показав, що 
для впливу на жертву злочинці завжди  
використовують методи психічного і фізич-
ного насильства. До найбільш поширених 
належать:

– висловлення на адресу жертв і близь-
ких їм людей погроз убивством, заподі-
яння тілесних ушкоджень, знищення майна, 
поширення компрометуючих відомостей 
(у 89%). Дуже часто для більшого заляку-
вання жертви злочинці супроводжують 
психічне насильство демонстрацією зброї 
і різних предметів, пристосованих для запо-
діяння фізичної шкоди. В одних ситуаціях 
(27,4% випадків) злочинці погрожували 
жертві холодною зброєю (ніж, кастет тощо), 
в інших (15,1%) – предметами, які викорис-
товуються як спеціальні засоби залякування 
(сокира, праска, паяльник тощо);

– безпосереднє фізичне насильство над 
жертвою і близькими їй людьми (71% випад-
ків). Зазвичай фізичне насильство має дуже 
жорстокий характер [11, с. 28], наприклад: 
застосовування катування у вигляді підвішу-
вання за ноги, припікання тіла різними пред-
метами, позбавлення їжі тощо.

Вивчення матеріалів кримінальних 
проваджень про насильницьке зникнення 
людей показало, що у 75% випадків вимоги 
пред’являлися потерпілому, у 15% – його 
рідним і близьким, 10% – компаньйонам 
по бізнесу.

За даними Ю. М. Чорноус, у 26% кри-
мінальних провадженнях про злочини між-
народного характеру дії з підготовки, вчи-
нення та приховування даних злочинів були 
вчинені на території України. Однак більша 
частина з них (74%) реалізована на терито-
рії кількох держав [1, с. 106]. Наведені дані 
є узагальненими, адже часто діяльність із 
вчинення злочину міжнародного характеру 
є досить складною, пов’язана з реалізацією 
заплутаних злочинних схем діяльності різ-
них співучасників.

Висновки

Таким чином, виділення етапів насиль-
ницького зникнення людини у криміналіс-
тичному аспекті має важливе значення, тому 
що кожен з цих етапів й різне їх сполучення 
мають якісні та кількісні ознаки, що забез-
печують розробку і вибір прийомів, засобів 
і методів, спрямованих не тільки на вияв-
лення й розслідування цих злочинів, але 
й запобігання їм. Знання і розуміння етапів 
учинення таких злочинів дозволяють встано-
вити обставини їх вчинення, коло причетних 
до їх вчинення осіб, залишені сліди тощо.
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Yevhen Voitovych. Method of committing criminal offenses related to the forced 
disappearance of a person

The article reveals the ways of committing the enforced disappearance of a person as a multi-stage 
criminal operation. It is substantiated that the methods of committing acts aimed at forcible seizure of a person 
are quite diverse and include preparatory measures for the crime, actions of accomplices during the seizure, 
immediately after it and in the process of subsequent detention of the victim, as well as hiding traces 
of the crime. The implementation of each subsequent stage is subject to a certain sequence and a single goal, 
the content of which is expressed in the requirements of criminals. Typical models of the method of enforced 
disappearance of a person have been identified, which consists of the following stages: search for the "object 
of abduction" and collection of information about it; development of a plan of disappearance, distribution 
of roles between kidnappers, preparation of special means and premises for the subsequent maintenance 
of the victim; attack and removal of the stolen from the natural microsocial environment (capture); moving 
him to a place of permanent or temporary detention; keeping the stolen (usually in a specially prepared 
room); making demands on the relatives of the victim (or himself), which are a necessary condition for 
his release; receiving a ransom and releasing the abducted (if the abduction was committed for ransom); 
hiding traces of the crime. It is emphasized that deprivation of liberty in any form, ie violation of a person's 
right to liberty and security of person, is a mandatory element of enforced disappearance. Violation of this 
right, as an integral part of the crime of enforced disappearance, is the least controversial compared to, for 
example, the violation of the right not to be subjected to torture or other inhuman treatment. It is concluded 
that the selection of stages of enforced disappearance of a person in the forensic aspect is important, because 
each of these stages and their various combinations have qualitative and quantitative features that ensure 
the development and selection of techniques, tools and methods aimed not only at identifying and investigation, 
but also prevention of these crimes. Knowledge and understanding of the stages of committing such crimes 
allow to establish the circumstances of their commission, the circle of persons involved in their commission, 
the traces left, and so on.

Key words: method of commission, pre-trial investigation, assault, seizure, concealment.
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ПОШУК ПЕРВИННОЇ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

У статті аналізується чинне законодавство, фахова юридична література та емпіричний 
матеріал з метою визначення напрямів оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової 
інформації підрозділами кримінальної поліції в процесі протидії злочинності. Визначено, що опера-
тивний пошук первинної оперативно-розшукової інформації, здійснюваний суб’єктами оператив-
но-розшукової діяльності за певними напрямами, дозволяє виявляти конкретних фізичних осіб або 
співтовариство таких осіб, що становлять розвідувальний інтерес з точки зору або їх кримінальної 
небезпеки, або причетності до протиправних і інших дій, які вимагають адекватного реагування пра-
воохоронних органів або спецслужб. Далі здійснюється оперативний пошук «від особистості», тобто 
«адресна» розвідувальна робота, коли здійснюється постійний збір інформації про відомих злочинців 
і їхню злочинну діяльність на певній території. Тому у сферу оперативного пошуку «від особистості» 
потрапляють перш за все особи, що становлять, так би мовити, злочинний потенціал суспільства. 
Йдеться про громадян, які вчинили різного роду протиправні діяння. Часом їхні особистісні осо-
бливості і життєва історія нерозривно пов’язані з кримінальною поведінкою. Вчинення протиправ-
них діянь – це їхня професія, і вони свідомо йдуть на цей ризик, удосконалюючи свою майстерність 
і активно протидіючи власним викриттям. Об’єктом оперативного пошуку є і інфраструктура, що 
складається навколо осіб, які професійно займаються протиправною діяльністю. Наголошено, що 
оперативні працівники повинні здійснювати оперативно-розшукову діяльність задля пошуку і фік-
сації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які перед-
бачена Кримінальним кодексом України, про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб 
іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального 
судочинства, а також отримувати інформацію в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. 
Констатується, що вибір найбільш доцільного напряму оперативного пошуку первинної оператив-
но-розшукової інформації працівниками кримінальної поліції залежить від: завдань, які планується 
досягти; оперативної обстановки на території, лінії чи об’єкті оперативного обслуговування; дійсної 
оперативно-тактичної ситуації.

Ключові слова: напрями, оперативний пошук, первинна оперативно-розшукова інформація, 
підрозділи кримінальної поліції, проведення.

Постановка проблеми. Протягом усього 
існування перед людством стоїть проблема 
протидії злочинності. Так, ще за часів Київ-
ської Русі зафіксовані перші спроби визна-
чення способів та методів протидії зло-
чинності (заклик, гоніння слідом тощо) 
[1, c. 241]. Водночас із розвитком соціально-
економічної, науково-технічної сфер сус-
пільного життя відбувалось і видозмінення, 
формування, трансформація та становлення 
сучасних методів та форм протидії злочин-
ності. Зокрема, аналіз чинного законодавства 
та практики діяльності оперативних підроз-
ділів поліції за останні десятиріччя дозволяє 
констатувати фактичне становлення сучас-
них різновидів оперативно-розшукових 
форм протидії злочинності: оперативний 
пошук первинної оперативно-розшукової 

інформації, оперативно-розшукова превен-
ція та оперативно-розшукове забезпечення 
кримінального провадження. Водночас 
опитані респонденти визначили, що саме 
така форма протидії злочинності, як опера-
тивний пошук первинної оперативно-роз-
шукової інформації, окрім того, що є само-
стійною організаційно-тактичною формою 
протидії злочинності, є, по суті, вихідною 
для здійснення подальших організаційно-
тактичних форм оперативно-розшукової 
протидії злочинності, а від якості отриманих 
результатів її проведення залежить резуль-
тативність, швидкість та ефективність здій-
снення інших форм та залучення основних 
та додаткових сил ОРД. Принагідно відзна-
чимо твердження А. Ю. Шумілова про те, 
що оперативний пошук є початковим етапом 
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розвідки в оперативно-розшуковому процесі 
первинної оперативно значимої інформа-
ції кримінально-правового характеру. Для 
його початку не потрібно наявності в опера-
тивно-розшукового органу певних, конкрет-
них відомостей про злочин та (або) особу, 
її вчинила. Досить вказівки законодавця на 
необхідність забезпечення оперативно-роз-
шукового захисту від злочинних посягань 
осіб і об’єктів [2, с. 150]. Враховуючи вказане, 
вважаємо доцільним детальніше розглянути 
напрями оперативного пошуку первинної 
оперативно-розшукової підрозділами кримі-
нальної поліції.

Аналіз публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання проблеми. Проблематика 
визначення основних аспектів оперативного 
пошуку первинної оперативно-розшукової 
діяльності була предметом як фрагментар-
них, так і монографічних робіт. Зокрема, слід 
виділити такі наукові праці, як: кандидатська 
дисертація А. В. Гордєєва на тему: «Проблеми 
вдосконалення діяльності апаратів карного 
розшуку по оперативно-пошуковим спра-
вах» (1987 р.); підручник за ред. А. Г. Лекаря 
та В. Д. Гребельского «Оперативно-розшу-
кова діяльність органів внутрішніх справ. 
Загальна частина» (1972 р); навчальний 
посібник авторського колективу (А. С. Ван-
дишев, А. Ф. Волинський, Д. В. Гребельській 
і ін.) «Особистий пошук» (1973 р.); навчаль-
ний посібник Б. Я. Нагіленка та В. В. Сер-
гєєва «Оперативно-пошукова робота апа-
ратів карного розшуку в місцях ймовірного 
збуту майна, здобутого злочинним шляхом» 
(1975 р.); кандидатська дисертація В. П. Нім-
чика на тему: «Організаційно-тактичні основи 
оперативного пошуку» (2005 р.); кандидатська 
дисертація В. О. Біляєва на тему: «Організа-
ційно-тактичні основи оперативного пошуку 
в місцях зі складною оперативною обстанов-
кою (за матеріалами діяльності підрозділів 
КР ОВС України)» (2005 р.); кандидатська 
дисертація І. А. Мозоль на тему: «Оператив-
ний пошук ознак фіктивного підприємни-
цтва» (2013 р.)., монографічне дослідження 
авторського колективу (Н.Є. Філіпенко, 
В.А. Некрасов, Л.В. Родинюк, В.С. Солоха) на 
тему: «Особистий пошук: теоретико-правові 
та організаційно-тактичні основи» (2006 р.). 
Крім того, більш глибоко проблематика опе-
ративного пошуку первинної оперативно-
розшукової інформації оперативними під-
розділами Національної поліції розглядалась 
у докторській дисертації М. Л. Грібова на 
тему: «Теоретичні та практичні засади діяль-
ності підрозділів оперативної служби МВС 
України» (2014 р.) та докторській дисертації 
М. В. Стащака на тему: «Форми оперативно-
розшукової діяльності підрозділів криміналь-

ної поліції у протидії злочинності» (2017 р.). 
Однак, віддаючи належне поіменованим вче-
ним, слід відзначити, що до цього часу ще 
тривають дискусії щодо найбільш доцільних 
напрямів оперативного пошуку первинної 
оперативно-розшукової інформації.

Метою статті є визначення напрямів опе-
ративного пошуку первинної оперативно-
розшукової інформації підрозділами кри-
мінальної поліції.

Виклад основного матеріалу. У теорії опе-
ративно-розшукової діяльності існує декілька 
точок зору щодо як безпосереднього визна-
чення взагалі організаційно-тактичних форм 
оперативно-розшукової протидії злочин-
ності, так і місця в такій системі оперативного 
пошуку первинної оперативно-розшукової 
інформації, ідентичності та взаємозамінності 
використання термінів «оперативний пошук» 
та «оперативний (ініціативний) пошук». 

Разом із цим, віддаючи належне всім 
фахівцям у сфері оперативно-розшуко-
вої діяльності, які досліджували питання, 
пов’язані з окресленою проблематикою, 
зазначимо, що найбільш раціональний 
та вірний підхід, на нашу думку, виклав 
М. В. Стащак, який зазначив, що класифіка-
цію форм оперативно-розшукової діяльності 
можливо представити у такому вигляді:

– оперативний пошук первинної опера-
тивно-розшукової інформації; 

– оперативно-розшукова превенція;
– оперативно-розшукове забезпечення 

кримінального провадження [3, c. 69].
Водночас у загальному вигляді підтриму-

ючи таку точку, можна визначити, що опера-
тивний пошук первинної оперативно-розшу-
кової інформації підрозділами Національної 
поліції України у загальному розумінні – це 
комплекс дій оперативного працівника, 
спрямованих на отримання певних відомос-
тей, які передбачені чинним законодавством, 
які несуть у собі будь-які ознаки злочинної 
діяльності чи підготовки до неї певними 
особами, змін у злочинному середовищі, 
що можуть передувати перерозподілу сфер 
впливу, а також інших відомостей, що відо-
бражають раніше не відомі для органів полі-
ції обставини чи події [4, c. 243].

Разом із тим раніше проведеним досліджен-
ням було визначено, що оперативний пошук 
первинної оперативно-розшукової інформації 
можливо класифікувати залежно від:

1) суб’єкта здійснення оперативного 
пошуку;

2) завдань, що є кінцевою метою опера-
тивного пошуку;

3) використання спеціальної техніки 
в процесі здійснення оперативного пошуку;
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4) заходів, що здійснюються одночасно зі 
здійсненням оперативного пошуку;

5) виду оформлення отриманої інфор-
мації;

6) місця, де проводиться оперативний 
пошук;

7) доцільності здійснення одночасно 
заходів, які потребують обмеження консти-
туційних прав та свобод громадян;

8) ступеня підготовки до проведення опе-
ративного пошуку [5, c. 19].

Однак ані вказане визначення, ані роз-
роблена нами класифікація оперативного 
пошуку первинної оперативно-розшукової 
інформації не визначають найбільш доцільні 
напрями здійснення зазначеного виду діяль-
ності. Продовжуючи розгляд предмета 
публікації, слід навести думку Ю. Ф. Кваши 
стосовно того, що напрями оперативного 
пошуку можливо визначити залежно від 
мети його здійснення. Так, на думку вказа-
ного автора, оперативний пошук ведеться, 
як правило, з метою виходу на особистість, 
тобто на осіб і факти, які є об’єктами опера-
тивно-розшукової діяльності. Йдеться про 
оперативний пошук на певних територіях, де 
відбуваються різного роду кримінальні акції 
(наприклад, викрадення автотранспорту, 
напади на громадян і т.п.); на економічних 
та інших об'єктах, де посадові особи чи інші 
співробітники можуть здійснювати різного 
роду дії, що суперечать закону, де помічена 
активність іноземних розвідок. Тому виді-
ляються напрями проведення оперативного 
пошуку. Так, оперативні підрозділи поліції 
ведуть його серед громадян, які прожива-
ють на території обслуговування, в місцях 
концентрації злочинного елементу, в кримі-
нально активній сфері, в місцях ймовірного 
збуту викраденого, в кримінальних групах 
(злодії, шахраї, збувальники наркотиків, нар-
комани, контрабандисти, валютники, анти-
квари), на державних господарських об’єктах, 
серед осіб, які притягуються до кримінальної 
відповідальності за вчинення злочину. Опе-
ративний пошук, здійснюваний відповідно 
до перерахованих вище напрямів, забезпе-
чує встановлення потерпілих від латентних 
злочинів, громадян, яким що-небудь відомо 
про злочинні посягання, конфліктні ситуації, 
здатні спричинити скоєння злочинів, осіб, 
що відрізняються кримінальною активністю 
(особливо небезпечні рецидивісти, лідери 
злочинного світу, в тому числі ті, що мають 
міжрегіональні та міжнародні злочинні 
зв’язки; раніше судимі, що підлягають взяттю 
під адміністративний нагляд; раніше судимі 
за бандитизм, вбивство, розбої, грабежі, 
особи, які вчинили тяжкі злочини зі зброєю, 
кваліфіковані крадіжки і тощо; особи, які 

мають намір скоїти злочини, що формуються 
в злочинні групи; схиляють інших до зло-
чинної співучасті; особи, які намагаються 
придбати зброю і технічні засоби для вчи-
нення злочинів; особи, в минулому судимі 
і які не стали на шлях виправлення, умовно 
засуджені за умисні злочини; наркомани;  
власники кубел; жінки легкої поведінки; 
особи, які займаються скупкою краденого; 
особи, підозрювані в причетності до орга-
нізованої злочинності, обізнані про неї 
особи – працівники та завсідники об’єктів, 
де злочинці проводять дозвілля, особи, які 
обслуговують злочинців).

Крім перерахованих категорій, об’єктами 
оперативного пошуку є «центри», які контр-
олюють і спрямовують злочинну діяльність 
шахраїв, рекетирів, молодіжних хуліган-
ських угрупувань; окремі етнічні групи; 
корумповані зв’язки стійких злочинних 
співтовариств; злочинні структури, що вини-
кли в результаті зрощування загальнокримі-
нальної та економічної злочинності; групи 
бандитської спрямованості; організовані 
злочинні групи, що займаються незакон-
ними поставками зброї, антикваріату, доро-
гоцінних каменів, металів, предметів, що 
становлять культурну та історичну цінність, 
наркобізнесом; організовані злочинні співто-
вариства з міжнародними зв’язками; спіль-
ноти, що займаються організованими видами 
злочинного підприємництва тощо [6].

Визначене свідчить про те, що оператив-
ний пошук первинної оперативно-розшуко-
вої інформації, здійснюваний суб’єктами опе-
ративно-розшукової діяльності за певними 
напрямами, дозволяє виявляти конкретних 
фізичних осіб або співтовариство таких 
осіб, що становлять розвідувальний інтерес 
з точки зору або їх кримінальної небезпеки 
або причетності до протиправних і інших 
дій, які вимагають адекватного реагування 
правоохоронних органів або спецслужб. Далі 
здійснюється оперативний пошук «від осо-
бистості», тобто «адресна» розвідувальна 
робота, коли здійснюється постійний збір 
інформації про відомих злочинців і їхню зло-
чинну діяльність на певній території. Тому 
у сферу оперативного пошуку «від особис-
тості» потрапляють перш за все особи, що 
становлять, так би мовити, злочинний потен-
ціал суспільства. Йдеться про громадян, які 
вчинили різного роду протиправні діяння. 
Часом їхні особистісні особливості і життєва 
історія нерозривно пов’язані з кримінальною 
поведінкою. Вчинення протиправних діянь – 
це їхня професія, і вони свідомо йдуть на цей 
ризик, удосконалюючи свою майстерність 
і активно протидіючи власним викриттям. 
Об’єктом оперативного пошуку є і інфра-
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структура, що складається навколо осіб, 
які професійно займаються протиправною 
діяльністю. Тому оперативний пошук зумов-
лений і такими явищами, як наркоманія, 
азартні ігри тощо. Додатковими орієнтирами 
для оперативного пошуку «від особистості» 
є ознаки злочину. Якщо пошук ведеться 
«від особистості», то можливий об’єкт 
вивчення підрозділу кримінальної поліції 
як би відомий. Специфіка тут у тому, що 
таким об’єктом можуть виступати і фізичні, 
і юридичні особи. Наявність такого об’єкта 
зумовлює характер майбутньої пошукової 
роботи. У ході оперативного пошуку виявля-
ються обставини потенційно кримінального 
характеру, коли криміногенна ситуація може 
розвинутися в реальну кримінальну [6].

Водночас авторський колектив підруч-
ника «Теорія оперативно-розшукової діяль-
ності» (К. К. Горяйнов, B. C. Овчинский, 
Г. К. Синилов.) зазначає, що найбільша ефек-
тивність досягається у разі здійснення пошу-
кових заходів: серед населення, що проживає 
і працює на території обслуговування (пошук 
серед населення по мікрорайонах); у міс-
цях концентрації осіб, що становлять опе-
ративний інтерес (пошук на об’єкті), і збуту 
викраденого майна; в кримінальних групах 
(серед осіб, які займаються бродяжництвом, 
наркоманів, нероб, алкоголіків, незаконних 
емігрантів-іноземців); серед обвинувачених, 
які притягуються до відповідальності за вчи-
нення злочинів, аналогічних нерозкритим [7]. 

Отже, враховуючи вказане та відповідно 
до чинного законодавства, оперативні пра-
цівники повинні здійснювати оперативно-
розшукову діяльність задля пошуку і фікса-
ції фактичних даних про протиправні діяння 
окремих осіб та груп, відповідальність за які 
передбачена Кримінальним кодексом Укра-
їни, розвідувально-підривну діяльність спе-
ціальних служб іноземних держав та орга-
нізацій з метою припинення правопорушень 
та в інтересах кримінального судочинства, 
а також отримання інформації в інтересах 
безпеки громадян, суспільства і держави [8]. 
Водночас у ст. 6 Закону України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» визначається, 
що підставами для проведення оперативно-
розшукової діяльності є:

1) наявність достатньої інформації, одер-
жаної в установленому законом порядку, 
що потребує перевірки за допомогою опера-
тивно-розшукових заходів і засобів, про:

- кримінальні правопорушення, що готу-
ються;

- осіб, які готують вчинення криміналь-
ного правопорушення;

- осіб, які переховуються від органів досу-
дового розслідування, слідчого судді, суду 

або ухиляються від відбування криміналь-
ного покарання;

- осіб, безвісно відсутніх;
- розвідувально-підривну діяльність 

спецслужб іноземних держав, організацій 
та окремих осіб проти України;

- реальну загрозу життю, здоров’ю, 
житлу, майну працівників суду і право-
охоронних органів у зв’язку з їхньою служ-
бовою діяльністю, а також осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, чле-
нів їхніх сімей та близьких родичів з метою 
створення необхідних умов для належного 
відправлення правосуддя; співробітників 
розвідувальних органів України у зв’язку із 
службовою діяльністю цих осіб, їхніх близь-
ких родичів, а також осіб, які конфіденційно 
співпрацюють або співпрацювали з розвід-
увальними органами України, та членів їхніх 
сімей з метою належного здійснення розвід-
увальної діяльності;

2) запити повноважних державних орга-
нів, установ та організацій про перевірку осіб 
у зв’язку з їх допуском до державної таєм-
ниці і до роботи з ядерними матеріалами 
та на ядерних установках, а також осіб, яким 
надається дозвіл на перебування без супро-
воду в контрольованих та стерильних зонах, 
зонах обмеженого доступу, що охороняються, 
та критичних частинах таких зон аеропортів; 

3) потреба в отриманні розвідувальної 
інформації в інтересах безпеки суспільства 
і держави;

4) наявність узагальнених матеріалів 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму, отриманих в уста-
новленому законом порядку [8].

Крім того, в ст. 7, 8 вказаного Закону 
визначені фактично основні види заходів 
оперативно-розшукової діяльності, у зв’язку 
з чим можна дійти висновку, що напрямами 
оперативного пошуку первинної опера-
тивно-розшукової інформації є:

 – пошук відомостей про осіб, що готу-
ються або вчинили злочин;

 – пошук відомостей про майно, що пере-
буває в незаконному обігу;

 – пошук відомостей про осіб, що можуть 
бути свідками або яким відома інформація 
про обставини вчинення злочину;

 – пошук відомостей про способи підго-
товки, вчинення або приховування злочин-
ної діяльності;

 – пошук відомостей про осіб, що є співу-
часниками протиправної діяльності;

 – пошук відомостей про місця, що потре-
бують оперативної уваги.
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Висновки
Отже, в результаті аналізу наведеного 

можна констатувати, що вибір найбільш 
доцільного напряму оперативного пошуку 
первинної оперативно-розшукової інформа-
ції працівниками кримінальної поліції зале-
жить від: завдань, які планується досягти; 
оперативної обстановки на території, лінії 
чи об’єкті оперативного обслуговування; дій-
сної оперативно-тактичної ситуації.
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Maryna Voloshyna. A search for primary intelligence information by criminal police units
The article analyzes the current legislation, professional legal literature and empirical material in order to 

determine the areas of operational search of primary operational and investigative information by criminal 
police units in the process of combating crime. It is determined that the operational search of primary operational 
and investigative information, carried out by the subjects of operational and investigative activities in certain 
areas, allows to identify specific individuals or the community of such persons of intelligence interest in terms 
of their criminal danger or involvement in illegal and other actions that require an adequate response from 
law enforcement or special services. Then there is an operational search "from the person", ie "targeted" 
intelligence work, when there is a constant collection of information about known criminals and their criminal 
activities in a particular area. Therefore, in the field of operational search "from the individual" fall primarily 
persons who constitute the criminal potential of society. These are citizens who have committed various illegal 
acts. Sometimes their personal characteristics and life history are inextricably linked with criminal behavior. 
Committing illegal acts is their profession and they consciously take this risk, improving their skills and actively 
counteracting their own revelations. The object of operational search is also the infrastructure that develops 
around persons who are professionally engaged in illegal activities. It is emphasized that operatives must carry 
out operational and investigative activities to find and record factual data on illegal actions of individuals 
and groups, responsibility for which is provided by the Criminal Code of Ukraine, intelligence and subversive 
activities of special services of foreign states and organizations to stop offenses and in the interests criminal 
proceedings, as well as obtaining information in the interests of security of citizens, society and the state. It 
is stated that the choice of the most expedient direction of operative search of the primary operative-search 
information by employees of criminal police depends on: tasks which are planned to be reached; operational 
situation on the territory, line or object of operational service; actual operational and tactical situation.

Key words: directions, operative search, primary operative-search information, divisions of criminal 
police, carrying out.
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У статті визначено проблемні питання визнання допустимими доказів, отриманих у результаті 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі судової практики: використання мате-
ріалів, які не відкриті в порядку ст. 290 КПК України з підстав таємності; співвідношення огляду 
електронних засобів, вилучених під час обшуку з втручанням у приватне спілкування; використання 
відомостей негласних слідчих (розшукових) дій у разі зміни кваліфікації злочину на менш тяжкий; 
недопустимість доказів, отриманих неналежним суб’єктом. Наголошено, що допустимість доказів, 
отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, визначається за загальни-
ми критеріями їх допустимості: 1) дотримання процесуальної форми отриманих доказів; 2) зби-
рання доказів належним суб’єктом кримінального процесу; 3) належне джерело отримання доказів; 
4) належний спосіб отримання доказів. З’ясовано, що одним з аспектів допустимості доказів, отри-
маних у результаті негласних слідчих (розшукових) дій, є випадки, які стосуються приватного спіл-
кування. Так, поширеною є практика огляду слідчим (прокурором) мобільних телефонів, планшетів, 
комп’ютерів, іншої електронної техніки, вилученої під час обшуку. Найпоширенішим способом про-
цесуального оформлення дії, яка полягає в огляді та фіксації електронної інформації, що міститься 
на вилучених у межах інших процесуальних дій електронних пристроях, є також складання слідчим 
протоколу огляду в порядку ст. 237 КПК України. Визначено, що втручання у таємницю спілкуван-
ня можливе лише на підставі судового рішення з метою виявлення та запобігання тяжкому чи осо-
бливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спо-
сіб неможливо досягти цієї мети. Тому вважаємо, що з метою недопущення порушення прав особи 
доцільно у клопотанні про проведення обшуку зазначати необхідність доступу до інформації, яка 
може міститися в засобах електронної техніки, з обґрунтуванням такого доступу. 

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, відкриття матеріалів кримінального 
провадження іншій стороні, неналежний суб’єкт проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Актуальність теми. У теорії криміналь-
ного процесу наголошується, що введення до 
системи досудового розслідування інституту 
негласних слідчих (розшукових) дій (далі – 
НС(Р)Д) є надзвичайно прогресивним кро-
ком законодавця, який спрямований на її 
удосконалення. Справді, надзвичайну акту-
альність має питання порядку проведення 
та використання в процесі доказування 
результатів НС(Р)Д. Але натепер є низка 
дискусійних питань щодо допустимості 
відомостей, отриманих під час проведення 
НС(Р)Д, як доказів та можливостей їх вико-
ристання в кримінальному провадженні.

Стан дослідження. Питання допусти-
мості доказів, отриманих у результаті про-

ведення НС(Р)Д, у кримінальному про-
вадженні викликають великий науковий 
інтерес та досліджувалися такими вченими-
процесуалістами, як Р. І. Благута, О. В. Гесе-
лев, О. В. Грибовський, О. В. Ковальова, 
А. В. Панова, О. М. Сало, Є. Д. Скулиш, 
Р. С. Тагієв, Б. В. Шабаровський, А. В. Шило, 
І. Л. Чупрікова тощо.

Метою статті є дослідження проблемних 
аспектів допустимості доказів, отриманих 
у результату проведення НС(Р)Д,  
з урахуванням судової практики.

Виклад основного матеріалу. З огляду 
на специфіку проведення НС(Р)Д та 
їх таємний характер, відмінні підстави 
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та форми їх проведення, існує ряд 
особливостей збирання та перевірки 
доказів та використання їх результатів. 
Погоджуємося з науковою думкою про те, 
що закритий, конфіденційний характер 
НС(Р)Д об’єктивно зумовлює і проблему 
підтвердження достовірності отриманих у їх 
результату відомостей, їх оцінки з погляду 
належності та допустимості та, як наслідок, 
обґрунтування легітимності використання 
як доказів у кримінальному провадженні. 
Без можливості встановлення та перевірки 
під час досудового розслідування та судового 
розгляду кримінальної справи джерел 
інформації, що стали фактичною підставою 
для проведення НС(Р)Д, говорити про 
належність та допустимість отриманих 
фактичних даних, а також можливість 
повноцінного використання їх результатів 
для доказування не варто [1, с. 32].

Вважаємо, що допустимість доказів, 
отриманих у результаті проведення НС(Р)
Д, визначається за загальними критеріями їх 
допустимості: 1) дотримання процесуальної 
форми отриманих доказів; 2) збирання дока-
зів належним суб’єктом кримінального про-
цесу; 3) належне джерело отримання доказів; 
4) належний спосіб отримання доказів. 

З огляду на це, розглянемо проблемні 
аспекти визнання доказів, отриманих 
у результаті НС(Р)Д, недопустимими з ура-
хуванням судової практики.

Одна з найбільш поширених під-
став визнання доказів недопусти-
мими – не відкриття частини матеріалів, 
отриманих у результаті НС(Р)Д, стороні 
захисту в порядку ст. 253, 290 КПК Укра-
їни. Відповідно до ч. 1 ст. 253 КПК України, 
особи, конституційні права яких були тимча-
сово обмежені під час проведення НС(Р)Д, 
а також підозрюваний, його захисник мають 
бути письмово повідомлені прокурором або 
за його дорученням слідчим про таке обме-
ження. При цьому, згідно з ч. 2 ст. 253 КПК 
України, конкретний час повідомлення 
визначається з урахуванням наявності чи 
відсутності загроз для досягнення мети досу-
дового розслідування, суспільної безпеки, 
життя або здоров’я осіб, які причетні до про-
ведення НС(Р)Д. Відповідне повідомлення 
про факт і результати НС(Р)Д повинне бути 
здійснене протягом 12 місяців з дня припи-
нення таких дій, але не пізніше звернення до 
суду з обвинувальним актом [2]. При цьому 
до матеріалів провадження мають бути долу-
чені ухвали слідчого судді про дозвіл на про-
ведення НС(Р)Д, які тимчасово обмежують 
права людини, після відповідної процедури 
їх розсекречення. Така ухвала, безумовно, 
має особливе значення для оцінки отрима-

них результатів вказаних дій як допустимих 
доказів. Але, як слушно зазначає О. В. Гесе-
лев, у такому випадку виникає проблема 
щодо процедури розсекречення або зняття 
грифу таємності з відповідної ухвали слід-
чого судді, без чого неможливо використову-
вати її для оцінки належності та допустимості 
доказів у гласному й відкритому судовому 
провадженні, оскільки на законодавчому 
рівні зазначене питання не врегульовано (за 
винятком відомчих інструкцій). У цьому разі 
пропонується застосовувати за аналогією 
відповідні приписи Інструкції, які встанов-
люють процедуру розсекречення інших про-
цесуальних документів, що стали правовою 
підставою для проведення НС(Р)Д [1, с. 40].

Наведемо декілька прикладів судової 
практики із зазначеного питання.

Так, згідно з постановою Верховного 
суду, у кримінальному провадженні на вико-
нання вимог ст. 290 КПК України стороною 
обвинувачення не було надано обвинуваче-
ному та його захисникам для ознайомлення 
ухвали слідчого судді апеляційного суду, на 
підставі яких у кримінальному провадженні 
проводилися НС(Р)Д. При цьому сторона 
обвинувачення зверталася до апеляцій-
ного суду з клопотанням про розсекречення 
та скасування грифу секретності матері-
альних носіїв інформації щодо проведення 
НС(Р)Д, у задоволенні якого апеляційним 
судом було відмовлено на підставі неналеж-
ного оформлення та відсутності всіх необ-
хідних документів для розгляду клопотання 
щодо розсекречення матеріальних носіїв 
інформації. Протягом судового розгляду 
кримінального провадження в судах першої 
та апеляційної інстанцій стороною обвину-
вачення не вживалося заходів щодо розсе-
кречення ухвал слідчого судді апеляційного 
суду про надання дозволів на проведення 
НС(Р)Д та відкриття їх стороні захисту, 
незважаючи на такі клопотання. З викладе-
ного вбачається, що сторона обвинувачення 
не вжила всіх необхідних і достатніх заходів 
для повторного звернення до апеляційного 
суду з клопотанням про розсекречення мате-
ріалів, які стали процесуальною підставою 
для проведення НС(Р)Д. Таким чином, про-
токоли зазначених НС(Р)Д визнані судом 
недопустимими доказами [3].

Разом із тим у кожному конкретному 
випадку під час вирішення питання про 
допустимість таких доказів суду необхідно 
враховувати всі обставини та неможливість 
відкриття матеріалів НС(Р)Д з незалежних 
від сторони обвинувачення причин. Зокрема, 
якщо сторона обвинувачення під час досу-
дового розслідування своєчасно вжила всіх 
необхідних і залежних від неї заходів, спря-
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мованих на розсекречення процесуальних 
документів, які стали підставою для прове-
дення НС(Р)Д, однак такі документи не були 
розсекречені з причин, що не залежали від 
волі та процесуальної поведінки прокурора, 
суд не може автоматично визнавати про-
токоли НС(Р)Д недопустимими доказами 
з мотивів не відкриття процесуальних доку-
ментів, якими санкціоноване їх проведення.

З цього питання важливою є постанова 
Великої палати Верховного суду у справі 
№ 751/7557/15-к від 16.01.2019, до при-
йняття якої у випадках неможливості від-
криття прокурором матеріалів НС(Р)Д про-
токол НС(Р)Д не використовувався як доказ, 
попри об’єктивні причини. Така відмова 
в розсекреченні на стадії досудового розслі-
дування автоматично призводила до визна-
ння доказів недопустимими без надання при-
чинам нерозсекречення об’єктивної правової 
оцінки судом. І це мало місце попри те, що 
прокурор не має жодного процесуального 
засобу вплинути на ситуацію або змінити її.

Як зазначила суддя Верховного Суду 
Н. Антонюк, у таких випадках потрібно 
враховувати особливості процедури розсе-
кречення зазначених матеріалів, результат 
якої залежить не лише від сторони обвину-
вачення. Адже прокурор не є самостійним 
суб’єктом розсекречення. Він зобов’язаний 
звернутися з відповідним клопотанням до 
експертної комісії з питань таємниць, яка 
й приймає відповідне рішення з урахуванням 
державних інтересів щодо збереження інфор-
мації в таємниці. Тільки після розсекречення 
прокурор може долучити їх до матеріалів 
провадження. Якщо ж комісія не розсекре-
тить таких документів через загрозу заподі-
яння шкоди державним інтересам, то, відпо-
відно, їх відкриття стороні захисту в порядку 
ст. 290 КПК України з урахуванням попе-
редніх правових позицій Верховного Суду 
України та Великої Палати Верховного Суду 
стає неможливим. Отже, у правозастосов-
ній практиці не виключена ситуація, за якої 
надання дозвільних документів на прове-
дення НС(Р)Д на цій стадії може виявитися 
просто неможливим з огляду на державні 
та інші охоронювані законом інтереси, які 
полягають у збереженні певної інформації 
в таємниці [4]. 

Таким чином, Суд дійшов висновку, 
що процесуальні документи про надання 
дозволу на проведення НС(Р)Д не є само-
стійним доказом. Відповідно до ст. 84 КПК 
України, доказами є фактичні дані, отримані 
в передбаченому КПК України порядку, 
на підставі яких слідчий, прокурор, слід-
чий суддя й суд установлюють наявність чи 
відсутність фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження 
та підлягають доказуванню. А процесуаль-
ними джерелами доказів є показання, речові 
докази, документи, висновки експертів. Про-
цесуальні ж документи, які стали підставою 
для проведення НС(Р)Д, не є документами 
в розумінні ч. 2 ст. 99 КПК України, оскільки 
не містять зафіксованих і зібраних опера-
тивними підрозділами фактичних даних про 
протиправні діяння окремих осіб або групи 
осіб. Отже, процесуальні документи про 
дозвіл на проведення НС(Р)Д (у тому числі 
й відповідна ухвала слідчого судді) пови-
нні досліджуватися під час розгляду справи 
в суді з метою оцінки допустимості доказів, 
здобутих у результаті НС(Р)Д. Тому Велика 
Палата Верховного Суду в постанові від 
16.10.2019 вказала на те, що суди не можуть 
автоматично виключати такі протоколи 
НС(Р)Д лише з підстав, що відсутні дозвільні 
документи на їх проведення в матеріалах 
справи, не з’ясувавши спочатку причини їх 
відсутності. Натомість суди мають детально 
вивчати ситуації, чому такі дозвільні доку-
менти не були розкриті стороні захисту на 
етапі завершення розслідування [5].

Ще одним аспектом допустимості доказів, 
отриманих у результаті НС(Р)Д, є випадки, 
які стосуються приватного спілкування. 
Так, поширеною є практика огляду слідчим 
(прокурором) мобільних телефонів, планше-
тів, комп’ютерів, іншої електронної техніки, 
вилученої під час обшуку. Найпоширенішим 
способом процесуального оформлення дії, 
яка полягає в огляді та фіксації електро-
нної інформації, що міститься на вилучених 
у межах інших процесуальних дій електро-
нних пристроях, є також складання слідчим 
протоколу огляду в порядку ст. 237 КПК 
України. При цьому, зважаючи на необхід-
ність спеціальних знань для проведення 
вказаної дії, такого роду огляд проводиться 
із залученням спеціаліста, завдання якого 
й полягає у тому, щоб виявити інформацію 
в електронному пристрої, що досить часто 
вимагає застосування спеціального програм-
ного забезпечення (використовуються про-
грами «UFED Physical Analyzer», «Мобіль-
ний криміналіст» та інші) [6, c. 76-89], [7]. 
Натомість стороною захисту досить часто 
ставиться питання про визнання результа-
тів такого огляду недопустимими доказами, 
зважаючи на те, що мало місце втручання 
у приватне спілкування. При цьому судові 
рішення з даного питання є протилежними. 
Зокрема, одні судді не вбачають у проце-
дурі такого огляду ознак втручання у при-
ватне спілкування та визнають протоколи 
огляду допустимими доказами [8]. Інші суди 
в аналогічних випадках прислуховуються до 
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позиції сторони захисту щодо того, що озна-
йомлення з інформацією з електронного 
пристрою є втручанням у приватне спілку-
вання, та визнають протоколи огляду недо-
пустимими доказами [9], [10, с. 106]. 

09 квітня 2020 року Друга судова палата 
Касаційного кримінального суду Верховного 
Суду у справі № 727/6578/17 прийняла 
рішення, в якому зазначила, що у разі огляду 
мобільного телефону, вилученого в ході 
обшуку, немає жодних порушень вимог кри-
мінального процесуального закону.

Зокрема, у кримінальному провадженні, 
яке розглядалося судом, інформація, яка 
була наявна в мобільному телефоні підозрю-
ваного, була досліджена шляхом включення 
телефону та огляду текстових повідомлень, 
які в ньому знаходились та доступ до яких 
не був пов’язаний із наданням володільцем 
відповідного серверу (оператором мобіль-
ного зв’язку) доступу до електронних інфор-
маційних систем. У даному випадку орган 
досудового розслідування провів огляд 
предмета – телефона – та оформив його 
відповідним протоколом, який складений 
з дотриманням вимог кримінального проце-
суального закону [11].

З цього приводу зазначимо, що у разі 
огляду електронної техніки слідчим втру-
чання в приватне спілкування у значенні 
зняття інформації з транспортних телеко-
мунікаційних мереж не буде, оскільки дана 
НС(Р)Д передбачає «перехоплення» інфор-
мації в «онлайн» режимі і не стосується 
статичних електронних даних, якими є sms, 
електронні листи, повідомлення у різного 
роду месенджерах тощо. Але буде порушення 
такої засади кримінального провадження, як 
таємниця спілкування (ст. 14 КПК України), 
відповідно до якої кожному гарантується 
таємниця листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції, інших 
форм спілкування. Втручання у таємницю 
спілкування можливе лише на підставі судо-
вого рішення з метою виявлення та запо-
бігання тяжкому чи особливо тяжкому зло-
чину, встановлення його обставин, особи, 
яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб 
неможливо досягти цієї мети. Тому вважа-
ємо, що в даному випадку з метою недо-
пущення порушення прав особи доцільно 
у клопотанні про проведення обшуку зазна-
чати необхідність доступу до інформації, яка 
може міститися в засобах електронної тех-
ніки, з обґрунтуванням такого доступу. При 
цьому також слід звертати увагу на тяжкість 
кримінального правопорушення.

Одним із критеріїв визнання доказів 
допустимими, є отримання їх належним 
суб’єктом. Проведення НС(Р)Д не є винят-

ком. Слушною є думка В. А. Колесника, що 
правомочність слідчого визначається тим, 
що проводити НС(Р)Д має право лише слід-
чий, який здійснює досудове розслідування 
злочину. У матеріалах кримінального прова-
дження повинен бути процесуальний доку-
мент, що підтверджує повноваження на час 
проведення такої негласної процесуальної 
дії конкретного слідчого на здійснення досу-
дового розслідування злочину одноособово 
або в складі групи слідчих як уповноваженої 
процесуальної особи. Інший слідчий, навіть 
того самого органу досудового розсліду-
вання, не може бути суб’єктом проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії в цьому кри-
мінальному провадженні [12, с. 84], [13, с. 3]. 
У свою чергу, єдиною правовою підставою 
для проведення НС(Р)Д оперативними пра-
цівниками, а також складення протоколів 
за результатами їх проведення є письмове 
доручення слідчого (ч. 6 ст. 246 КПК Укра-
їни, ч. 1 ст. 41 КПК України). Зазначена 
норма деталізована у вироку Краматорського 
міського суду Донецької області, в якому 
зазначено, що в кримінальному провадженні 
стороною обвинувачення на порушення про-
цесуального порядку не надано жодного пись-
мового доручення на адресу оперативних пра-
цівників СБУ з наданням їм права проводити 
відображені у протоколах слідчі дії чи про-
водити негласні слідчі (розшукові) дії, з чого 
випливає факт проведення таких слідчих дій 
процесуально не уповноваженими на те осо-
бами, без правових на те підстав. Відповідно, 
носії інформації, на яких зафіксований хід про-
ведення НС(Р)Д, та протоколи дослідження 
інформації, отриманої при застосуванні 
технічних засобів, з вищенаведених підстав 
є недопустимими доказами та не можуть бути 
використані для прийняття процесуального 
рішення і обґрунтування обвинувачення від-
повідно до вимог ч. 2 ст. 86 КПК України [14].

Проблемним питанням у визначенні 
допустимості доказів, отриманих у резуль-
таті проведення НС(Р)Д, є питання їх 
допустимості у разі зміни кваліфікації зло-
чину на менш тяжкий. Зокрема, більшість 
НС(Р)Д проводиться виключно у кримі-
нальних провадженнях щодо тяжких або 
особливо тяжких злочинів (ч. 2 ст. 246 КПК 
України). Кримінальним процесуальним 
законодавством наслідки перекваліфікації 
злочинів для оцінки допустимості матері-
алів НС(Р)Д не визначено. Тривалий час 
у науковому світі з цього питання ведеться 
дискусія. Зокрема, І. Л. Чупрікова пропонує 
однозначно визнавати недопустимимими 
такі докази та наголошує на необхідності 
доповнення ч. 2 ст. 87 КПК України поло-
женням про те, що результати НС(Р)Д,  



189

9/2020
К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П Р А В О

передбачених статтями 260, 261, 262, 263, 
264 (у частині дій, що проводяться на під-
ставі ухвали слідчого судді), 267, 269,  
269-1, 270, 271, 272, 274 КПК України, у разі 
зміни правової кваліфікації кримінального 
правопорушення на невеликої чи серед-
ньої тяжкості повинні визнаватися такими, 
що отримані з істотним порушенням прав 
людини [15, c. 138–139]. Інші науковці, 
зокрема А. В. Панова [16, с. 137], О. В. Гесе-
лев [1, с. 34], наголошують на можливості 
використання таких доказів у разі обґрунту-
вання прокурором у суді того, що на момент 
прийняття рішення та проведення НС(Р)
Д встановлені обставини, які вказували на 
існування ознак саме тяжкого або особливо 
тяжкого злочину, тобто довести наявність 
на той час передбачених законом підстав 
для здійснення таких дій [1, с. 35].

Судова практика з цього питання також 
суперечлива. Зокрема, 01 квітня 2020 року 
Третя судова палата Касаційного кримі-
нального суду прийняла рішення у кримі-
нальному провадженні, в якому кримінальне 
правопорушення було перекваліфіковане 
з ч. 3 ст. 368 на ч. 3 ст. 354 КК України. Від-
повідно до ст. 12 КК України, зазначений 
злочин невеликої тяжкості. Вироком суду 
І інстанції обвинуваченого визнано неви-
нуватим у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 354 КК України, та виправдано на під-
ставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України за недо-
веденістю вчинення кримінального право-
порушення. Апеляційним судом вирок суду 
І інстанції залишено без змін. На зазначене 
рішення апеляційного суду прокурором 
подано касаційну скаргу із зазначенням того, 
що, виходячи з приписів ч. 2 ст. 246 КПК 
України, орган досудового розслідування мав 
право здійснювати НС(Р)Д щодо виправда-
ного, оскільки вони проводяться виключно 
у кримінальному провадженні щодо тяжких 
або особливо тяжких злочинів, а на момент 
отримання дозволу та їх проведення до ЄРДР 
було внесено відомості про кримінальне пра-
вопорушення за попередньою правовою ква-
ліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто 
щодо тяжкого злочину. З цих підстав проку-
рор вважає допустимими докази, отримані 
за результатами проведення НС(Р)Д.  

У зазначеному кримінальному прова-
дженні проводився аудіо-, відеоконтроль 
особи на підставі ухвали судді апеляційного 
суду, а також контроль за вчиненням зло-
чину у формі спеціального слідчого експе-
рименту. Таким чином, суд вважає, що на 
момент прийняття вказаних процесуальних 
рішень у органу досудового розслідування 
та у слідчого судді апеляційного суду не 
було даних, які б давали можливість ствер-

джувати, що обвинувачений не є службовою 
особою, оскільки наказ про призначення на 
посаду, посадова інструкція чи інший доку-
мент, що міг стверджувати цей факт, не пере-
бував у розпорядженні слідства і будь-які дії, 
спрямовані на його отримання, могли б зава-
дити документуванню протиправної діяль-
ності. З огляду на вищенаведене, відомості 
до ЄРДР вносились за заявою про вимагання 
неправомірної вигоди за правовою квалі-
фікацією за ч. 3 ст. 368 КК України, а тому 
НС(Р)Д проводились у межах криміналь-
ного провадження щодо тяжкого злочину. 

Верховний суд прийняв рішення про 
призначення нового судового розгляду в суді 
апеляційної інстанції [17]. Отже, в даному 
випадку суд визнав матеріали НС(Р)Д 
допустимими доказами. З огляду на це, 
на нашу думку, в кожному конкретному 
випадку під час оцінки допустимості дока-
зів (якщо злочин було перекваліфіковано 
на менш тяжкий) суду необхідно детально 
вивчати всі матеріали кримінального прова-
дження на предмет того, чи була об’єктивна 
можливість визначення правильної кваліфі-
кації кримінального правопорушення перед 
початком проведення НС(Р)Д. Або також 
можливий випадок, коли в ході проведення 
НС(Р)Д отримано нові докази, які вказують 
на інший склад кримінального правопору-
шення. Тому не можна однозначно визна-
вати докази, отримані в результаті НС(Р)Д, 
недопустимими на підставі зміни кваліфіка-
ції злочину на менш тяжкий.

Висновки

Таким чином, усі визначені питання 
є дискусійними та потребують подальших 
наукових досліджень. Вважаємо, що їх вра-
хування під час оцінки доказів у криміналь-
ному провадженні на предмет допустимості 
сприятиме додержанню прав його учасників, 
підвищенню якості роботи правоохоронних 
органів та додержанню законності під час 
прийняття судових рішень з огляду на пре-
юдиціальне значення рішень інших судів 
у питаннях допустимості доказів.

Список використаних джерел:

1. Геселев О.В. Проблеми легітимізації вико-
ристання результатів негласних слідчих (розшу-
кових) дій для доказування у кримінальному про-
вадженні. Науковий часопис Національної академії 
прокуратури України. 2018. № 1(17). С. 30–43. 
URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/ 
1-2018/geselev.pdf. (дата звернення: 10.07.2020).

2. Кримiнальний процесуальний кодекс 
України вiд 13.04.2012 року № 4651-VI. URL:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17  
(дата звернення: 11.07.2020).



190

9/2020
К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П Р А В О

3. Постанова Верховного суду від 
05.02.2019 року (справа № 552/6480/17). 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 
87517403 (дата звернення: 10.07.2020).

4. Антонюк Н. Висновки Верховного Суду 
щодо відкриття матеріалів НСРД у порядку 
ст. 290 КПК України. URL: https://precedent.ua/ 
2110000716?fbclid=IwAR021zdd4rxXdnAA_oETJ
UcVPbz7talxmGGxgWPSeUGeBrsljecqa_m_ZLA 
(дата звернення: 10.07.2020).

5. Постанова Верховного суду від 
16.01.2019 року (справа № 751/7557/15-к).  
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79298340  
(дата звернення: 12.07.2020).

6. Шепітько В.Ю., Журавель В.А. Інноваційні 
засади техніко-криміналістичного забезпечення 
діяльності органів кримінальної юстиції : моно-
графія. Харків: Апостиль, 2017. 260 с.

7. Леонов А. Як довести, що протокол огляду 
мобільного телефону чи комп’ютера є недопус-
тимим доказом. Закон і бізнес. 2020. № 14 (1468).  
URL: https://zib.com.ua/ua/142223-yak_dovesti_ 
s c h o _ p r o t o k o l _ o g l y a d u _ m o b i l n o g o _ e _
nedopustimim_d.html (дата звернення: 10.07.2020).

8. Ухвала Жовтневого районного суду м. Запо-
ріжжя від 16.01.2017 року (справа №331/8071/15-к).  
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 
64135237 (дата звернення: 12.07.2020).

9. Вирок Орджонікідзевського районного  
суду м. Маріуполя Донецької області від 
10.08.2016 року (справа №265/7387/15-к). URL:  
http ://www.reyestr .court .gov .ua/Review/ 
59646144 (дата звернення: 12.07.2020).

10. Шило А.В. Використання в кримінальному 
провадженні відомостей, отриманих у результаті 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій : 
дис. … канд . юрид. наук за спеціальністю: 12.00.09. 
Харків, 2019. 233 с.

11. Постанова Верховного Суду від 
09.04.2020 року (справа №727/6578/17). URL: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88749345  
(дата звернення: 12.07.2020).

12. Колесник В.А. Деякі окремі вимоги до 
складання протоколу негласних слідчих (розшу-
кових) дій та додатків до нього. Часопис Академії 
адвокатури України. 2015. Т. 8. № 4. С. 81-85.

13. Шабаровський Б.В. Особливості пере-
вірки доказів, отриманих в результаті прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій. 
Часопис Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Право». 2019. № 1(19). URL:  
http://lj.oa.edu.ua/articles/2019/n1/18sbvsrd.pdf. 
(дата звернення: 10.07.2020).

14. Вирок Краматорського міського суду 
Донецької області від 25.11.2019 року (справа 
№ 234/9080/15-к). URL: http://reyestr.court.gov.ua/ 
Review/85857592 (дата звернення: 11.07.2020).

15. Чупрікова І. Л. Допустимість доказів 
у світлі нового Кримінального процесуального 
кодексу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 
2016. 191 с.

16. Панова А. В. Особливості оцінки допусти-
мості фактичних даних, отриманих у результаті 
негласних слідчих (розшукових) дій, як доказів 
у кримінальному провадженні. Вісник криміналь-
ного судочинства. 2016. № 1. С. 132–139.

17. Постанова Верховного Суду від 
01.04.2020 року (справа № 607/15414/17). 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 
88602316 (дата звернення: 20.07.2020).

Valentyna Drozd. Judicial practice on the admissibility of evidence obtained during the covert 
investigative activities

The purpose of the article is to study the problematic aspects of the admissibility of evidence obtained 
as a result of covert investigative (search) actions, taking into account the case law. The article identifies 
the problematic issues of recognition as admissible evidence obtained as a result of covert investigative 
(search) actions based on judicial practice: the use of materials not open in accordance with Art. 290 Code 
of Criminal Procedure of Ukraine on the basis of secrecy; the ratio of inspection of electronic means seized 
during the search to interference with private communication; the use of information of unspoken investigative 
(search) actions in the event of a change in the qualification of a crime to a less serious one; inadmissibility 
of evidence obtained by an inappropriate entity. It is emphasized that the admissibility of evidence obtained 
as a result of covert investigative (search) actions is determined by the general criteria of their admissibility: 
1) compliance with the procedural form of the evidence obtained; 2) collection of evidence by a proper subject 
of criminal proceedings; 3) the appropriate source of evidence; 4) the appropriate method of obtaining 
evidence. It was found that one of the aspects of the admissibility of evidence obtained as a result of covert 
investigative (search) actions are cases involving private communication. Yes, it is common practice for 
investigators (search) to inspect mobile phones, tablets, computers, and other electronic equipment of persons 
seized during a search. The most common way of procedural registration of the action, which is to review 
and record electronic information contained in the electronic devices seized within other procedural actions, 
is also the compilation of the investigator's inspection report in accordance with Art. 237 of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine. It is determined that interference with the secrecy of communication is possible 
only on the basis of a court decision to detect and prevent a serious or particularly serious crime, establish its 
circumstances, the person who committed the crime, if otherwise it is impossible to achieve this goal. Therefore, 
we believe that in order to prevent the violation of individual rights, it is advisable in the request for a search to 
indicate the need for access to information that may be contained in electronic equipment with a justification 
for such access. 

Key words: secret investigative (search) actions, discovery of criminal proceedings to the other party, 
improper subject to conduct covert investigative (search) action.
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СТАНДАРТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ШЛЯХИ КОРЕЛЯЦІЇ

У статті розглянуто такий аспект притягнення до кримінальної відповідальності за невиконан-
ня чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, як надання медичної 
допомоги та медичних послуг без наявних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема за 
відсутності клінічних протоколів.

Зазначено, що з метою забезпечення закладів охорони здоров’я необхідною нормативно-правовою 
базою український законодавець регламентував застосування клінічних настанов, які розроблені на 
засадах доказової медицини у відомих світових центрах. Таким чином, адміністрація закладу охорони 
здоров’я отримала можливість обирати оптимальні шляхи надання медичної допомоги та медичних 
послуг, упроваджуючи нові клінічні протоколи локальною документацією. 

Встановлено, що, попри такі кроки законодавця, результати експертного опитування медичних 
працівників змушують констатувати складнощі використання регламентованих Міністерством 
охорони здоров’я нових клінічних протоколів і, як результат, низький рівень забезпечення українських 
закладів охорони здоров’я не лише уніфікованими клінічними протоколами, а й локальною адаптова-
ною документацією. 

Зазначено, що затвердження наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 р. 
№ 590 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я 
України», яким припиняється дія низки уніфікованих клінічних протоколів, загострить наявну ситу-
ацію, провокуватиме незахищеність медичних працівників та проблеми у практиці застосування  
ст. 140 Кримінального кодексу України.

Зроблено висновок, що сьогодні увага законодавця має бути спрямована на розроблення та впро-
вадження галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Також, оскільки відповідно до позиції зако-
нодавця забезпечення лікаря необхідною локальною документацією покладено на службових осіб 
закладу охорони здоров’я, слід урегулювати питання притягнення службових осіб до кримінальної 
відповідальності за невиконання службових обов’язків у разі відсутності контролю за нормативно-
правовою базою закладу охорони здоров’я та діяльністю медичних працівників. Адже незабезпечення 
лікаря стандартами надання медичної допомоги свідчить і про невиконання ліцензіатом ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Ключові слова: стандарти у сфері охорони здоров’я, невиконання обов’язків, неналежне 
виконання обов’язків, медичний працівник, службова особа, уніфіковані клінічні протоколи, 
кримінальна відповідальність.

Постановка проблеми. З огляду на дані 
Всесвітньої організації охорони здоров’я 
та аналіз рішень Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ) доводиться констату-
вати, що заподіяння шкоди життю і здоров’ю 
людини через неналежне виконання 
медичним працівником своїх професійних 
обов’язків є доволі поширеним явищем на 
міжнародному рівні та в Україні зокрема. 

Проблема правильної кримінально-правової 
оцінки неналежного виконання професійних 
обов’язків медичним працівником полягає 
у низці складнощів під час доведення факту 
вчинення цього злочину та встановлення 
винної особи. 

Кроки українського законодавця щодо 
забезпечення стандартизації у сфері охорони 
здоров’я, на перший погляд, мали стати запо-
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рукою покращення якості медичної допо-
моги, зниження кількості медичних помилок. 
Позитивні результати можна було прогнозу-
вати і для практики застосування ст. 140 Кри-
мінального Кодексу України (далі – КК), що 
передбачає відповідальність за неналежне 
виконання професійних обов’язків медич-
ним або фармацевтичним працівником.

Однак донині питання недостатньої 
забезпеченості галузевими стандартами 
медичних працівників є актуальним. На цю 
проблему вказують не лише науковці [1], 
а й опитані нами лікарі, котрі відверто зане-
покоєні такою ситуацією з огляду на кон-
кретні юридичні наслідки надання медичної 
допомоги та медичних послуг без чіткого, 
законодавчо визначеного алгоритму. При 
цьому право закладу охорони здоров’я чи, 
власне, самого лікаря самостійно обирати 
рекомендовані законодавцем міжнародні 
клінічні настанови та затверджувати їх 
локальною документацією викликає на прак-
тиці чимало труднощів.

Особливо гостро постає підняте питання 
у зв’язку з прийняттям наказу Міністерства 
охорони здоров’я України (далі – МОЗ) 
від 28 лютого 2020 р. № 590 «Про визнання 
такими, що втратили чинність, деяких наказів 
Міністерства охорони здоров’я України», від-
повідно до якого 21 березня 2021 р. буде ска-
совано низку медичних стандартів. З огляду 
на складний процес застосування на практиці 
рекомендованих МОЗ клінічних настанов 
скасування ще й низки уніфікованих клініч-
них протоколів матиме негативний вплив на 
якість медичної допомоги, провокуватиме 
незахищеність медичних працівників та про-
блеми у практиці застосування ст. 140 КК, 
якщо до цього часу МОЗ не підготує оновле-
них стандартів у сфері охорони здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публика-
цій. Загалом питання кореляції наявності 
стандартів медичної допомоги та притяг-
нення до відповідальності за неналежне 
виконання професійних обов’язків медич-
них працівників у працях науковців не роз-
глядалося. Окремо дослідження складу зло-
чину, передбаченого ст. 140 КК, здійснювали 
у межах дисертаційних робіт І.В. Кирилюк, 
О.С. Парамонова, Я.Г. Лизогуб, І.М. Філь, 
Є.Е. Черніков. Питання стандартизації 
у сфері охорони здоров’я висвітлено у пра-
цях І.Я. Сенюти, І.М. Зогий, Н.П. Ярош.

Метою дослідження є виявлення та аналіз 
проблем, які слід враховувати під час при-
тягнення медичних працівників до кри-
мінальної відповідальності за неналежне 
виконання професійних обов’язків у разі 
відсутності стандартів у сфері охорони 
здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Для вста-
новлення факту неналежного виконання 
професійних обов’язків медичним або фарма-
цевтичним працівником слід досить ретельно 
дослідити ознаки об’єктивної сторони цього 
злочину. За результатами опитування пра-
цівників прокуратури, проведеного нами 
у 2019 р., на питання «При доведенні якої 
ознаки об’єктивної сторони злочину, перед-
баченого ст. 140 КК (діяння у формі невико-
нання чи неналежного виконання обов’язків, 
наслідків, причинного зв’язку), у Вас вини-
кали найбільші складнощі?» опитувані прак-
тично у 90% випадків зауважували, що це 
встановлення ознак діяння об’єктивної сто-
рони цього злочину. Респонденти зазначали, 
що однією із найгостріших проблем є відсут-
ність у низці випадків медичних стандартів, 
що не дає можливості встановити, як саме 
мав діяти лікар у кожній конкретній ситу-
ації, які вимоги не були ним виконані [2]. 

Стандартизацію медико-технологіч-
ної документації було визначено як одне 
з пріоритетних завдань Концепції управ-
ління якістю медичної допомоги у галузі 
охорони здоров’я в Україні на період до 
2020 р., затвердженій Наказом МОЗ від 
1 серпня 2011 р. № 454. З метою підвищення 
якості медичної допомоги проголошувалася 
потреба впровадження сучасних медико-
технологічних документів, розроблених на 
основі наявної практики медичних втручань 
та технологій з доведеною ефективністю [3]. 

Діяльність лікаря сьогодні є суворо  
регламентована медичними стандартами,  
які є обов’язковими для виконання. 
У ст. 14-1 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я до галузевих стандартів 
у сфері охорони здоров’я віднесено: стандарти 
медичної допомоги (медичний стандарт), 
клінічні протоколи, табелі матеріально-
технічного оснащення, а також лікарський 
формуляр [4]. У 2012 р. Наказом МОЗ «Про 
створення та впровадження медико-техноло-
гічних інструментів зі стандартизації медич-
ної допомоги в системі Міністерства охорони 
здоров’я України» № 751 (далі – Наказ МОЗ 
№ 751) було затверджено Методику роз-
робки уніфікованих клінічних протоколів, 
яка відповідає європейським стандартам, 
а також створено Реєстр медико-техноло-
гічних документів зі стандартизації медич-
ної допомоги [5]. Однак реалізація цього 
наказу виявилася доволі проблемною, адже 
відсутність в українських лікарів досвіду, 
застарілість поглядів гальмувала діяльність 
робочих груп по створенню медичних стан-
дартів. За період з 2012 р. по 2017 р. було 
створено лише 123 уніфіковані протоколи, 
що покриває незначний відсоток хвороб [6].
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Тому з метою забезпечення сучасних 
науково обґрунтованих підходів до роз-
робки медико-технологічних документів зі 
стандартизації медичної допомоги, зокрема 
клінічних протоколів, українським зако-
нодавцем Наказом МОЗ «Зміни до Мето-
дики розробки та впровадження медичних 
стандартів (уніфікованих клінічних про-
токолів) медичної допомоги на засадах 
доказової медицини» від 29 грудня 2016 р. 
№ 1422 та Наказом МОЗ «Про внесення змін 
до додатка 4 до Методики розробки та впро-
вадження медичних стандартів медичної 
допомоги на засадах доказової медицини» 
від 26 вересня 2018 р. № 1752 внесено низку 
змін до Наказу МОЗ № 751. Було регла-
ментовано впровадження у медичну прак-
тику вже наявних клінічних настанов, роз-
роблених на засадах доказової медицини 
у таких відомих світових центрах, як World 
Health Organization (WHO), The European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing (EUCAST), National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE), 
Canadian Medical Association InfoBase (CMA 
InfoBase: Clinical Practice Guidelines (CPGs), 
The Finnish Medical Society Duodecim 
тощо [7; 8]. Відповідно, такі клінічні наста-
нови є основою для формування нових 
клінічних протоколів медичної допомоги 
та стандартів медичної допомоги (уніфіко-
вані клінічні протоколи медичної допомоги), 
що можуть також впроваджуватися шляхом 
розробки клінічних маршрутів пацієнта під 
час надання медичної допомоги пацієнтам. 
Заклади охорони здоров’я можуть застосо-
вувати або наявні медичні стандарти, уніфі-
ковані клінічні протоколи, що затверджені 
МОЗ, або опиратися на нові клінічні прото-
коли, самостійно обираючи та перекладаючи 
клінічні настанови, рекомендовані МОЗ [7]. 
Таким чином, держава деякою мірою пере-
клала обов’язок забезпечення необхідними 
медичними стандартами лікарів на адміні-
страцію закладів охорони здоров’я. Кожен 
заклад охорони здоров’я отримав можли-
вість на власний розсуд визначати, якими 
міжнародними клінічними настановами 
керуватися у своїй роботі (курсив – С.Р.).

Не обговорюючи таку дещо суперечливу 
позицію українського законодавця в межах 
цього дослідження, зауважимо, що сьогодні 
рівень забезпечення лікарів медичними 
стандартами та уніфікованими клінічними 
протоколами є доволі низьким. Під час екс-
пертного опитування респондентам було 
задано питання щодо відсотка забезпечення 
закладів охорони здоров’я їх регіону клі-
нічними протоколами. Відповіді опитаних 
змушують констатувати, що представники 

хірургічного профілю українських закладів 
охорони здоров’я забезпечені клінічними 
протоколами на 70%, а відсоток забезпечення 
лікарів-терапевтів ще нижчий.

На вказаній проблемі акцентує увагу 
і І. Сенюта, зауважуючи, що сьогодні кесар-
ський розтин медичними працівниками вза-
галі проводиться без стандартів, оскільки 
Наказ МОЗ України від 27 грудня 2011 р. 
№ 977 втратив чинність ще у 2014 р. Дослід-
ниця наголошує: «Якщо до 01.03.2021 р. МОЗ 
не напрацює стандартів, то система охорони 
здоров’я втратить 90 актів, тобто залиши-
мося без стандартів, адже 28.02.2020 р. був 
прийнятий Наказ МОЗ №590, який набере 
чинності з 01.03.2021 р. і скасує численні 
стандарти» [1]. Дійсно, затвердження Наказу 
МОЗ від 28 лютого 2020 р. № 590 «Про 
визнання такими, що втратили чинність, дея-
ких наказів Міністерства охорони здоров’я 
України», яким припиняється дія низки 
уніфікованих клінічних протоколів, істотно 
ускладнить і так доволі непросту ситуацію 
у сфері стандартизації медичної допомоги 
та медичних послуг.

З урахуванням таких даних виникає ціл-
ком закономірне питання: чи має право лікар 
призначати лікування у разі відсутності як 
уніфікованого клінічного протоколу, так 
і перекладеного та затвердженого адміні-
страцією нового клінічного протоколу? 
63% опитаних відповіли, що ні, інші ж 37% 
зауважили, що можна звернутися до кон-
сультантів регіональних центрів екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф. 
Адже одним із основних завдань цих центрів 
є надання консультаційної медичної допо-
моги з виїздом на місце [10].

Безперечно, такі Центри медичної допо-
моги та медицини катастроф можуть кон-
сультувати складні невідкладні ситуації, 
однак питання залишається те саме. Якщо 
відсутній уніфікований клінічний прото-
кол чи локальна документація закладу охо-
рони здоров’я щодо впровадження клінічної 
настанови, то на якій підставі консультанти 
надають допомогу? На підставі досвіду? 
Отриманих знань під час проходження кур-
сів підвищення кваліфікації? Крім того, 
у будь-якому разі невирішеним залишається 
питання, що робити у випадку, якщо допо-
мога планова і підстави для виклику кон-
сультанта відсутні?

На нашу думку, питання слід ставити 
адміністрації закладу охорони здоров’я. 
Чому вже з урахуванням наявності вільного 
доступу до клінічних настанов, розробле-
них на засадах доказової медицини у відо-
мих світових центрах, локально не створена 
належна нормативно-правова база, що регу-
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лює надання медичної допомоги медичним 
працівником? На питання: «Як Ви вважаєте, 
у випадку, якщо при розслідуванні злочину, 
передбаченого ст. 140 КК, стане зрозумілим, 
що лікар призначав лікування без наявного 
клінічного протоколу, чи доцільним, на 
Вашу думку, є притягнення до відповідаль-
ності представників адміністрації закладу 
охорони здоров’я, обов’язком яких є забезпе-
чення працівника необхідною нормативною 
базою?» 95% респондентів (працівників про-
куратури) відповіли, що так. 

Звичайно, слід розуміти, що і адміні-
страція закладу охорони здоров’я має низку 
складнощів із впровадженням рекомендо-
ваних МОЗ клінічних настанов. Адже лікар 
не може користуватися першоджерелом, 
яке у більшості випадків є англомовним, без 
якісного перекладу. При цьому, як зауважує 
І. Сенюта, додаткова проблема в тому, що 
МОЗ не передбачило конкретних вимог ні до 
перекладу, ні до перекладача, не вказало, хто 
має оплачувати цю послугу, а також особу, 
котра буде нести відповідальність за неякіс-
ний переклад [9]. Однак службові особи 
закладу охорони здоров’я, зокрема генераль-
ний директор чи інша уповноважена особа, 
мають контролювати локальну документа-
цію та захищати власних лікарів хоча б у нор-
мативному плані. 

Опитані працівники прокуратури зазна-
чили, що ні разу на практиці не траплялося 
випадку, коли представників адміністрації 
закладу охорони здоров’я притягували до 
відповідальності за невиконання або нена-
лежне виконання ними своїх службових 
обов’язків. Адже відповідно до п. 3 Ліцен-
зійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 2 березня 2016 р. № 285, ліцензіат 
зобов’язаний надавати медичну допомогу, 
медичні послуги відповідно до клінічних 
протоколів та стандартів медичної допомоги 
(медичних стандартів), а також мати у наяв-
ності прилади, обладнання, оснащення відпо-
відно до профілю та рівня надання медичної 
допомоги [11]. Тобто незабезпечення пра-
цівників необхідною нормативною базою, 
задекларованою у ліцензії закладу охорони 
здоров’я, засобами надання медичної допо-
моги є невиконанням своїх обов’язків керів-
ником закладу та іншими особами, на котрих 
покладено організаційно-розпорядчі функції. 

Для прикладу наведемо одне з небага-
тьох судових рішень у провадженні щодо 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за невиконання чи неналежне вико-
нання медичним працівником професійних 
обов’язків. Вироком Семенівського район-
ного суду Чернігівської області від 18 квітня 

2013 р. засуджено лікаря-педіатра, котрого 
визнано винним у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 140 КК. Відповідно до обставин 
справи лікар-педіатр не слідкував за рівнем 
білірубіну новонародженої дитини, батьки 
якої мали різний резус-фактор, вчасно не 
з’явився для її чергового огляду. Наслід-
ком цього стало погіршення стану дитини 
та смерть через набряк головного мозку, 
який розвинувся як ускладнення гемолі-
тичної хвороби новонародженого з ядерною 
жовтяницею та поліорганною недостат-
ністю. Під час дослідження усіх обставин 
вчинення злочину було з’ясовано, що наказ 
закладу охорони здоров’я щодо розширення 
зони обслуговування та збільшення обсягу 
робіт обвинуваченого у зв’язку з відсутністю 
лікаря-неонатолога не відповідає вимо-
гам чинного законодавства, його датування 
викликає сумніви, сертифіката лікаря-нео-
натолога обвинувачений не має [12]. Без-
умовно, підстави притягнення лікаря-педі-
атра до кримінальної відповідальності за 
неналежне виконання ним професійних 
обов’язків цілком зрозумілі, на що було 
вказано і в ухвалі Апеляційного суду Чер-
нігівської області від 19 червня 2013 р. [13]. 
Однак при цьому ретельного аналізу потре-
бують і недбалі дії службових осіб закладу 
охорони здоров’я, зокрема завідувача від-
ділення та головного лікаря, та мають бути 
встановлені підстави притягнення їх до 
кримінальної відповідальності за ст. 367 КК 
«Службова недбалість». 

Слід зауважити, що у рішеннях ЄСПЛ 
також зверталася увага на недбалість адмі-
ністрації закладів охорони здоров’я. Так, 
у справі Case of Ulusoy v. Turkey від 25 червня 
2019 р. судова колегія вказала на втрату 
медичної карти заявниці закладом охорони 
здоров’я, що суттєво ускладнило з’ясування 
усіх обставин справи [14, с. 9–10]. 

Висновки

Зауважено, що під час встановлення 
ознак об’єктивної сторони злочину, передба-
ченого ст. 140 КК, складнощі виникають під 
час доведення невиконання або неналежного 
виконання професійних обов’язків медич-
ним працівником через відсутність стандар-
тів медичної допомоги, зокрема клінічних 
протоколів.

Не заперечуючи загалом потреби вико-
ристання цінного досвіду іноземних дер-
жав у сфері надання медичної допомоги 
та медичних послуг, акцентовано увагу, 
що одним із пріоритетних завдань МОЗ 
є регламентація процесу впровадження 
рекомендованих клінічних настанов у прак-
тику та контроль за їх «трансформацією» 
у нові клінічні протоколи. 
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Встановлено, що уповноважені особи 
закладу охорони здоров’я мають притягу-
ватися до кримінальної відповідальності за 
службову недбалість у разі незабезпечення 
медичних працівників необхідною локаль-
ною документацією. Адже відповідно до 
ліцензійних умов щодо провадження гос-
подарської діяльності з медичної практики 
ліцензіат зобов’язаний надавати медичну 
допомогу, медичні послуги відповідно до 
клінічних протоколів та стандартів медич-
ної допомоги (медичних стандартів), а також 
іншою локальною документацією. 
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Svitlana Rak. Health standards and criminal liability of health professional: ways 
of correlation

The article discusses an aspect of criminal prosecution for non-fulfillment or improper fulfillment by 
medical workers of their professional duties, such as a provision of medical care and medical services without 
existing industry standards in the health sector, in particular, in the absence of clinical protocols.

It is noted that in order to provide healthcare institutions with the necessary regulatory framework, 
the Ukrainian legislator regulated the use of clinical guidelines developed on the basis of evidence-based 
medicine in well-known world centers. Thus, the administration of the health care institution was able to 
choose the best ways to provide medical care and medical services, implementing the recommended clinical 
guidelines with local documentation.

It was found that despite those steps provided by the legislator, the results of an expert survey of medical 
workers made us state the difficulties of using new clinical protocols regulated by the Ministry of Health 
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of Ukraine, and, as a result, there is a low level of provision of Ukrainian healthcare institutions not only with 
unified clinical protocols, but also with local adapted documentation.

It is concluded that today attention of a legislator should be directed to the development 
and the implementation of the industry standards in the healthcare sector. Also, the issue of bringing officials 
to criminal responsibility for failure to fulfill their official duties should be resolved in case of the lack 
of control over the regulatory framework of the healthcare institution and the activities of medical workers. 
After all, the failure of a doctor to provide standards for the provision of medical care also indicates the failure 
of the licensee to comply with the license conditions for the implementation of economic activities in medical 
practice.

Key words: healthcare standards, non-performance of duties, inappropriate performance of duties, 
medical professional, official, unified clinical protocols, criminal liability.
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КОНТРОЛЬ ЗА ЗЛОЧИННІСТЮ  
НА ВИЗВОЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ  
ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У статті наголошено, що повернення радянської влади на звільнених територіях під час насту-
пу Червоної Армії супроводжувалося масштабними перевірками осіб, які залишилися на окупова-
ній території. Увага представників правоохоронних органів спрямовувалася на протидію тих, кого 
розглядали як зрадників за «співпрацю» з ворогом. Визначено, що загалом контроль за злочинністю 
у період визволення території України від нацистських загарбників здійснювався під впливом того 
факту, що вся територія України була тимчасово окупована. Це наклало свій відбиток на діяль-
ність правоохоронців, значна частина яких розглядала населення тимчасово окупованих територій 
як потенційних ворогів. У той же час було широко розгорнуто залучення до правоохоронних орга-
нів місцевого населення із диференціацією працівників через масштабне відсіювання тих, хто не був 
здатний працювати. Наголошено, що скоєння злочинів працівниками партійних та радянських орга-
нів, а також правоохоронцями під час вигнання з України німецьких загарбників намагалися всіляко 
приховувати, щоб вони не отримали небажаного розголосу. Зроблено висновки, що позасудові роз-
прави з односельцями, які протягом першого періоду війни спрямовувалися в основному проти пар-
тійного та радянського активу, який пов’язувався із передвоєнним голодом та репресіями, протягом 
1943–1945 рр. скеровувалися проти тих, хто співпрацював із окупаційною владою чи навіть просто 
займав вичікувальну позицію. У цій ситуації частина тих, хто виступав проти «поплічників фашис-
тів», мала на меті звичайне поліпшення власного матеріального становища чи задовольняла владні 
амбіції, принижуючи, б’ючи, вбиваючи чи грабуючи односельців. При цьому працівники правоохорон-
них органів часто розглядали все населення, яке проживало на окупованій території, а особливо меш-
канців західноукраїнських областей, як ворогів і ставилися до них відповідно.  Здебільшого жодних 
юридичних наслідків ці дії не тягнули за собою через надзвичайну поширеність даного явища. 

Ключові слова: окупація, злочинність, мародерство, військові трибунали.

Постановка проблеми. Повернення 
радянської влади на звільнених територіях 
під час наступу Червоної Армії супроводжу-
валося масштабними перевірками осіб, які 
залишилися на окупованій території. Увага 
представників правоохоронних органів 
спрямовувалася на протидію тих, кого роз-
глядали як зрадників за «співпрацю» з воро-
гом. Цивільним населенням, яке на окупова-
ній території пішло на співпрацю з ворогом, 
займалися територіальні органи НКВС. 
Після затвердження вироку і вступу його 
в законну силу військові трибунали військ 
НКВС направляли у відповідні Особливі 
наради НКВС копію вироку з супроводжу-
вальними документами, в яких автоматично 
готували списочні репресивні вердикти щодо 
родичів засуджених. 

Метою статті є дослідження контролю за 
злочинністю у період визволення території 
України під час Другої світової війни.

 Виклад основного матеріалу. 15 травня 
1942 р. було оприлюднено наказ Генераль-
ного прокурора СРСР № 46сс «Про кваліфі-
кацію злочинів осіб, що перейшли на службу 
до німецько-фашистських окупантів у райо-
нах, тимчасово захоплених ворогом», який 
вплинув на процедуру кваліфікації, слідства 
та «судочинства» щодо осіб, які іменува-
лися пособниками. Документ, з одного боку, 
передбачав більш жорстоке покарання для 
тих, хто був дійсно зрадником або дезерти-
ром, а з іншого – намагався встановити спра-
ведливість у ставленні до тих, до кого було 
вжито надміру суворі заходи. При цьому 
рекомендувалося не допускати «огульного 
притягнення радянських громадян за під-
озрою у сприянні ворогу» [1].

Проте директивою Генерального проку-
рора СРСР від 30 травня 1942 р. № 215/51с 
наказувалося негайно розгорнути роботу 
з членами родин зрадників Батьківщини. 
Арештові та засланню у віддалені місцевості 
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СРСР терміном від трьох до п’яти років під-
лягали: повнолітні члени родин військовос-
лужбовців, засуджених Особливою нарадою 
при НКВС СРСР або судовими органами за 
втечу за кордон; командири і політпраців-
ники, які під час бою зривали з себе знаки 
розрізнення й дезертирували в тил або здава-
лися у полон; цивільні особи, що здійснили 
втечу за кордон [2]. 

Водночас, відповідно до Указу Президії 
Верховної Ради СРСР «Про відповідальність 
гітлерівців за вчинені звірства» від 19 квітня 
1943 р., для спеціальних суб’єктів криміналь-
ного права (так в офіційній радянській юри-
спруденції називали фашистських злочинців 
і їх пособників, під якими розуміли й учас-
ників національно-визвольного руху в Укра-
їні – воїнів УПА та членів ОУН. Загалом про-
тягом 1944–1945 рр. відбулося 8 696 бойових 
операцій проти УПА, під час яких, за радян-
ськими даними, загинуло 19 800 повстанців, 
потрапило у полон 17 962 особи. За цей час 
безповоротні втрати радянської сторони 
становили 2 906 осіб, були введені особливі 
міри покарання у вигляді страти через пові-
шання або тюремного ув’язнення терміном 
від 15 до 20 років. Спеціальна постанова Пле-
нуму Верховного Суду СРСР від 7 серпня 
1944 р. як зраду Батьківщини кваліфікувала 
«ворожу діяльність, здійснену проти радян-
ської держави «оунівцями» – членами анти-
радянської організації ОУН – з числа радян-
ських громадян, <…> яка посилювалася за 
участі військовослужбовців» [3, с. 70]. 

Наприкінці січня 1943 р. процедуру 
перевірки колишніх військовослужбов-
ців, які втекли з полону чи були звільнені 
наступаючими частинами Червоної Армії 
або потрапили в оточення, було спрощено. 
Наказом ГКО № 2779 від 21 січня 1943 р. 
звільнені з полону військові одразу направ-
лялися на пересильний пункт колишніх вій-
ськовополонених НКО. Там їх перевіряли 
армійські комісії з представників старшого 
й середнього командного складу за участю 
представника особливого відділу армії 
або фронту. Рішенням цієї комісії частина 
військовозобов’язаних, стосовно яких не вда-
лося виявити компрометуючих відомостей, 
направлялася до армійських запасних стрі-
лецьких полків (рядовий та молодший команд-
ний склад) та у розпорядження армійських 
штабів (командний та політичний склад). 
А тих, хто виявився «нестійким, ворожим еле-
ментом», передавали до спецтаборів НКВС. 

Відповідно до наказу Головного управ-
ління формування й комплектування Черво-
ної Армії Ю. Щаденка № 97/ш від 10 березня 
1943 р. усіх військовослужбовців, які свого 
часу без опору здалися ворогові у полон або 

дезертирували з лав Червоної Армії й зали-
шалися за місцем проживання на терито-
рії, тимчасово окупованій противником, не 
прагнули виходу до частин Червоної Армії, 
після швидкої перевірки відразу направляли 
до штрафних частин. До спецтаборів мали 
направляти лише тих осіб, яких підозрювали 
у антирадянській діяльності. 

Так, 9 листопада 1943 р. начальник 
Головного управління військових трибу-
налів видав директиву, де вказувалося, що 
для подальшого реагування до відомства 
потрібно направляти справи засуджених 
лише у разі, якщо сім’я цих осіб підлягала 
репресіям, тобто у випадках засудження 
до смертної кари і після затвердження 
та виконання вироку. При цьому засудження 
до каторжних робіт або позбавлення волі не 
тягнуло за собою застосування репресій до 
сімей. Тобто вже не йшлося про репресії чле-
нів родин тих осіб, які були засуджені заочно 
як зрадники, як це передбачалося у 1942 р. 
[4, с. 329]. Подібне рішення зумовлювалося 
відносно великою кількістю громадян, які 
могли бути репресовані, та відсутністю мож-
ливостей для здійснення репресій. Фак-
тично репресивна система була доведена до 
абсурду, коли репресії здійснити було вже 
фізично неможливо. Крім того, розгортання 
репресій проти сімей «зрадників Батьків-
щини» на основі рішень 1942 р. призвело б 
до різкого скорочення трудових ресурсів, 
необхідних для здійснення відбудови госпо-
дарства та мобілізацій до Червоної Армії. 

Робота з виявлення осіб, які пішли на 
співпрацю з ворогом, проводилася під час 
перереєстрації населення в межах паспортної 
роботи у визволених місцевостях. Перепро-
писка, за задумом НКВС, мала на меті відно-
вити облік населення та сприяти судово-слід-
чим і адміністративним органам у розшуку 
необхідних їм осіб. Результати спецпере-
вірок фіксувалися в адресних листках. Усі 
розшукані компрометуючі дані на громадян 
заносилися до спеціальних списків архівів 
адресних бюро згідно з особливою формою. 
Для відновлення паспортного режиму, окрім 
міліції, залучалися органи НКВС та Осо-
бливі відділи Червоної Армії. За даними 
паспортного відділу Головного управління 
міліції НКВС СРСР за 1943 р., під час пере-
прописки населення у визволених місцевос-
тях органи міліції виявили 66 500 осіб, що 
«працювали по обслуговуванню німецьких 
армій і в німецьких установах», 12 800 осіб, 
чиї найближчі родичі відступили з німцями. 
У 1944 р. було виявлено 66 100 осіб, які «пра-
цювали в німецьких установах», 34 300 осіб 
«ставлеників і пособників німецьких військ», 
419 зрадників і членів їхніх родин [5, с. 7].
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5 квітня 1944 р. НКВС СРСР було роз-
роблено «Інструкцію про порядок заслання 
членів родин оунівців та активних повстан-
ців у віддалені райони Союзу РСР». Згідно 
з офіційними даними до Сибіру було виве-
зено близько 200 000 осіб із Західної України 
[256, с. 696]. На виконання директиви НКВС 
СРСР від 7 січня 1944 р. НКВС УРСР 
27 січня 1944 р. видав директиву, згідно 
з якою всіх членів родин «фольксдойче» нака-
зувалося відправляти до Сузунського району 
Новосибірської області. У 1944 р. було висе-
лено 989 осіб, а у 1945 р. – ще 2 001 особу 
[4, с. 331]. Крім того, до кінця 1944 р. право-
охоронні органи та внутрішні війська про-
вели близько 6 500 операцій, під час яких, 
за радянськими даними, було знищено 
57 405 і взято у полон 50 387 повстанців [6, с. 752].

По лінії органів державної безпеки 
боротьба з ОУН та УПА покладалася спо-
чатку на створене у грудні 1944 р. Управ-
ління по боротьбі з бандитизмом, цен-
тральний апарат якого складався з трьох 
оперативних відділів, підрозділів з керівни-
цтва винищувальними батальйонами, з репа-
тріації, радіозв’язку, оперативного обліку. 
В УНКВС-УМВС УРСР створювалися від-
діли по боротьбі з бандитизмом, у райапара-
тах – відділення. Абсолютна більшість опе-
рацій здійснювалася внутрішніми військами.

Нормативні засади організації охорони 
відновленого в 1944 р. кордону в межах УРСР 
(у вигляді наказів, службових інструкцій 
та інших керівних документів) визначалися 
винятково союзним НКВС. Компетенція 
НКВС України та командування Українського 
прикордонного округу, як і раніше, обмеж-
увалися правом лише оперативного управ-
ління та здійснення організаційно-тактичних 
заходів, спрямованих на посилення захисту 
західної ділянки державного кордону. Розши-
рення правового поля з регламентації діяль-
ності військ НКВС, що відбувалося протягом 
усього періоду війни, тісно пов’язувалося 
із ситуацією на фронтах. Цей процес харак-
теризувався наділенням військ НКВС над-
звичайними функціями й повноваженнями, 
особливо під час першого етапу війни. Їх пра-
вові засади були нестабільними, змінювалися 
залежно від ситуації на фронтах, однак зали-
шалися доволі широкими, включали надзви-
чайну компетенцію та різноманітні способи 
виконання завдань. При цьому на перший 
план виходили охоронні функції [7, с.14].

Специфіка організації економічної діяль-
ності призводила до збільшення кількості 
випадків порушення трудової дисципліни, 
самовільного залишення підприємств. Про-
тидія самовільному залишенню підприємств 
виражалася у розшуку та поверненні праців-

ників, а також відкритті кримінальних справ 
проти них. Проте частина таких справ при-
пинялася вже на стадії досудового дізнання. 
Зазвичай підставами для такого припинення 
ставали випадки, коли причиною самовіль-
ного залишення підприємства була нестача 
продовольства, спецодягу та взуття, а також 
неможливість прибуття на роботу через неза-
лежні від працівника обставини (наприклад, 
були випадки відкриття кримінальних справ 
керівниками підприємств на робітників, які 
не могли вчасно прибути на виробництво 
внаслідок руйнування переправ). 

У січні 1944 р. по комбінатах «Вороши-
ловградвугілля» і «Сталінвугілля» було 
зафіксовано 5 455 випадків самовільного 
залишення підприємств, у липні – 3 800. 
Якщо по УРСР у липні 1944 р. до органів 
прокуратури надійшло 19 436 матеріалів на 
дезертирів з підприємств, то у серпні таких 
матеріалів надійшло 10 829. Протягом січня – 
липня 1944 р. до органів міліції УРСР надій-
шло вироків військових трибуналів, завдань 
на розшук і постанов прокурорів на розшук 
32 576 дезертирів. Проте було розшукано 
за цей час лише 7 104 дезертири. Водночас, 
на думку працівників прокуратури, заслу-
говувало на увагу питання про дезертирів, 
які добровільно повернулися на виробни-
цтво. Тільки по Ворошиловградській області 
добровільно повернулися, за неповними 
даними, більше 2 тис. осіб, по Сталінській – 
більше 1 000 осіб. 

Тільки протягом липня – серпня 1944 р. 
органи прокуратури притягли до криміналь-
ної відповідальності понад 30 000 осіб, а ще 
майже 32 600 осіб розшукувалися у зв’язку 
із самовільним залишенням підприємств. 
При цьому у справі протидії поширенню 
дезертирства з підприємств не допомагало 
й запровадження у життя указу Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 30 грудня 1944 р. «Про 
амністію трудових резервів, які добровільно 
повернулися на підприємство», оскільки під 
час відбудови промисловості України серед 
найважливіших проблем перед адміністра-
ціями та фабрично-заводськими і місцевими 
комітетами профспілок постали проблеми 
житла, створення елементарних умов побуту. 
У червні 1944 р. Військовим трибуналом військ 
НКВС Ворошиловградської області безпо-
середньо на шахтах було заслухано 12 справ 
на дезертирів вугільної промисловості. На 
процесі були присутні 250 осіб [8, с. 721].

Водночас працівниками прокуратури 
було встановлено велику кількість порушень 
закону й працівниками радянських органів 
та НКВС, які вилучали у жителів західноукра-
їнських областей потрібні їм речі та горілку, 
здійснювали незаконні обшуки, а у деяких 
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випадках вдавалися до побиття чи навіть 
вбивств громадян. При цьому місцеве керів-
ництво НКВС відмовлялося вжити заходів 
для припинення мародерства та грабунків на 
вимогу місцевих прокурорів, пояснюючи такі 
дії винятково протидією «бандитам». Факти 
злочинів стали настільки масовими, що 
змусили Політбюро ЦК КП(б)У ухвалити 
21 березня 1945 р. постанову «Про факти 
брутальних порушень радянської законності 
в західних областях УРСР», де відзнача-
лося, що «у багатьох випадках це свавілля 
прикривається нібито боротьбою з україн-
сько-німецькими націоналістами» [9, с. 34].

Порушення законності з боку праців-
ників НКВС фіксувалися й у центральних 
та східних областях України. Так, прокуро-
ром м. Чистяків зазначалося, що працівники 
місцевого відділу НКВС систематично здій-
снювали незаконні обшуки у населення без 
відповідних постанов прокурора з метою 
вилучення майна, відмовляючись при цьому 
складати протоколи. Відібрані речі розпо-
ділялися між співробітниками НКВС для 
власного вжитку або перепродажу. До неза-
конних обшуків масово залучалися праців-
ники міліції і навіть технічні працівники 
міського відділу НКВС. Підставою для про-
ведення обшуків була не інформація про 
причетність громадян до скоєння злочинів 
чи «контрреволюційної діяльності», а лише 
про наявність у них цінних речей. При цьому 
частина арештів здійснювалася співробітни-
ками НКВС виключно для того, щоб зааре-
штовані виконували необхідні роботи у них 
на квартирах або на інших роботах під загро-
зою порушення проти них кримінальних 
справ [10, арк. 2-3].

За даними Прокуратури УРСР у Хар-
ківській, Сумській, Ворошиловградській, 
Дніпропетровській та інших областях, у гро-
мадян незаконно вилучалася худоба, підста-
вою для чого ставало припущення, що «вона 
могла бути придбана незаконно». Крім того, 
вилучення майна, худоби та цінних речей 
у місцевих жителів працівниками НКВС 
здійснювалося й під виглядом вилучення 
трофейного майна [10, арк. 30–38].

Окрім органів прокуратури, численні 
факти злочинної поведінки працівників 
правоохоронних органів, а також партій-
них і радянських працівників фіксувалися 
співробітниками організаційно-інструктор-
ського відділу ЦК КП(б)У. Так, вказувалося, 
що восени 1943 р. працівники НКВС Київ-
ської області систематично займалися неза-
конним вилученням худоби та особистих 
речей у населення. Органами НКВС прово-
дилася незаконна мобілізація місцевих гро-
мадян на здійснення сільськогосподарських 

робіт та будівельні роботи. Багато порушень 
закону, які у документах радянських орга-
нів називалися лише «грубими помилками», 
фіксувалося у справі перерозподілу вцілі-
лого після бойових дій житлового фонду, 
коли працівники партійних органів та право-
охоронці виганяли громадян з їхнього житла, 
мотивуючи своє рішення потребою воєнного 
часу. Поширення набули також побиття 
громадян під час вилучення у них майна 
та накладання незаконних штрафів, які 
являли собою фактично систематичні гра-
бунки. При цьому до вчинення злочинів 
долучалися й деякі члени партизанських 
загонів, які систематично займалися зброй-
ними пограбуваннями. Таке явище було 
особливо поширеним на території Київської 
області наприкінці 1943 р. [11, арк. 6–7].

На всій території України протягом 
1943–1945 рр. набуло великого поширення 
незаконне виселення громадян з житла пра-
воохоронцями на користь інших громадян 
за одержання хабара. Практика отримання 
житлових помешкань завдяки дачі хабара 
зберігалася й під час окупації [12, с. 33]. 
Подібна практика збереглася й після повер-
нення радянської влади. Зловживання мали 
місце в багатьох житлових органах ряду міст 
УРСР та поступово ставали суспільним яви-
щем. Міські житлові відділи, які організову-
валися після визволення міст від окупантів 
з метою врахування вільної житлової площі 
в будинках комунального фонду, приватного 
сектора та її розподілу, приховували значну 
кількість вільного житла, спекулюючи ним. 

У процесі відновлення радянської влади 
на території України обмеженість житло-
вого фонду після масштабних руйнувань 
і нестача житла призводили до поширення 
зловживань владою задля заволодіння жит-
ловими приміщеннями. Незадоволення 
населення викликали саме факти незакон-
ного перерозподілу житлової площі та при-
мусового залучення до різного роду робіт без 
відповідного дозволу ДКО, за що зазвичай 
партійні, радянські працівники та співро-
бітники правоохоронних органів не несли 
ніякої відповідальності. Керівні працівники 
ЦК КП(б)У, Ради Міністрів УРСР, мініс-
терств та відомств грубо порушували права 
громадян на житло, самовільно займаючи 
найкращі багатокімнатні квартири в центрі 
міст. Величезного розмаху набула практика 
виселення в адміністративному порядку 
законно проживаючих осіб із будинків, що 
були закріплені за підприємствами чи відом-
ствами. Надзвичайно часто затримували реа-
лізацію пільг сім’ям військовослужбовців. 
Виконуючий обов’язки Прокурора УРСР 
Р. Руденко вказував, що партійне керівни-
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цтво замість покарання порушників висту-
пало із їх заохоченням до більш масштабних 
дій у сфері вилучення житла [13].

Значна кількість злочинів фіксувалася 
у великих містах, де з метою наживи зосе-
реджувалися і карні злочинці, до яких часто 
приєднувалися колишні військовослуж-
бовці. У січні 1945 р. у Одеській області було 
зафіксовано факти створення банд за участі 
рецидивістів та раніше судимих військовос-
лужбовців, які займалися пограбуванням 
із частими вбивствами потерпілих, коли 
вбивали свідків для приховування слідів 
злочинів. А за відсутності комендантського 
часу в Одесі п’яні солдати та офіцери Черво-
ної Армії часто брали участь у хуліганських 
діях, які супроводжувалися бійками та вбив-
ствами [14, с. 624].

Для контролю за злочинністю в Одесі 
та районах області працівниками міліції було 
організовано 351 операцію, у яких брали 
участь 6 207 міліціонерів, 22 441 військо-
вослужбовців та радянські активісти. Під 
час операцій було затримано 25 ворожих 
шпигунів, 2 парашутисти, 618 дезертирів, 
685 осіб, що ухилялися від служби у Черво-
ній Армії, 526 осіб, які порушували військову 
дисципліну, 323 особи, яких звинувачували 
у зраді Батьківщини, 225 карних злочин-
ців, 2 747 порушників паспортного режиму, 
433 військовослужбовці, що відстали від 
своїх частин, та 130 осіб, які втекли з під-
приємств військової промисловості. З цієї 
кількості правопорушників у м. Одеса було 
затримано 3 136 осіб. До січня 1945 р. тільки 
в Одесі було ліквідовано 28 бандитських 
угруповань (117 осіб), які здійснили 49 роз-
бійних нападів, що супроводжувалися у ряді 
випадків вбивствами. До складу цих угру-
повань входили 39 військовослужбовців, 
які брали участь у 23 пограбуваннях, вико-
ристовуючи для здійснення злочинів авто-
транспорт, що належав військовим частинам. 
Також було ліквідовано 53 грабіжницьких 
групи (202 особи), що здійснили кілька 
кваліфікованих пограбувань держустанов 
та будинків приватного сектора. Серед них 
були й військовослужбовці, які використову-
вали табельну зброю. Різке зростання рівня 
злочинності у регіоні працівники міліції 
пояснювали поверненням громадян у рамках 
реевакуації, серед яких була велика кількість 
карних злочинців та дезертирів [15, арк. 5-7].

Висновки

Загалом контроль за злочинністю 
у період визволення території України від 
нацистських загарбників здійснювався під 
впливом того факту, що вся територія Укра-
їни була тимчасово окупована. Це наклало 

свій відбиток на діяльність правоохоронців, 
значна частина яких розглядала населення 
тимчасово окупованих територій як потен-
ційних ворогів. Скоєння злочинів праців-
никами партійних та радянських органів, 
а також правоохоронцями під час вигнання 
з України німецьких загарбників намагалися 
всіляко приховувати, щоб вони не отримали 
небажаного розголосу. Позасудові розправи 
з односельцями, які протягом 1943–1945 рр. 
скеровувалися проти тих, хто співпрацю-
вав із окупаційною владою чи навіть просто 
займав вичікувальну позицію. У цій ситуації 
частина тих, хто виступав проти «поплічни-
ків фашистів», мала на меті звичайне поліп-
шення власного матеріального становища чи 
задовольняла владні амбіції, принижуючи, 
б’ючи, вбиваючи чи грабуючи односельців. 
При цьому працівники правоохоронних 
органів часто розглядали все населення, яке 
проживало на окупованій території, а осо-
бливо мешканців західноукраїнських облас-
тей, як ворогів і ставилися до них відповідно. 
У більшості випадків жодних юридичних 
наслідків ці дії не тягнули за собою через 
надзвичайну поширеність цього явища. 
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Serhii Sabluk. Crime control within the liberated territories of Ukraine during the Second 
World War

In the article it was bogged down that, by changing the rule of ownership in the territory in the course 
of the attack of the Chervona Army, they were supervised by large-scale changes in the territory, so that 
they were taken over for occupation of territories. The respect of the representatives of the law enforcement 
agencies was straightforward on the quiet side, whom they looked at as a zradnik for the “sprat” from 
the hell. It is indicated that the control over the malignancy of Ukraine during the period of territorial control 
of the from Nazi invaders was recognized in full by the fact that the entire territory of Ukraine has been hourly 
paid off. This has imposed a clear code of law on the protection of the law, a significant part of which is clearly 
seen by the population of the hourly payback territory of potential potential horns. At the same hour, the bullet 
was widely flared up to the right-wing organs of the civilian population from differentiated countries through 
a large scale quiet, but without a large public. It was stressed that the crimes committed by employees of the party 
and Soviet bodies, as well as by law enforcement officers during the expulsion of the German invaders from 
Ukraine, tried to conceal in every possible way so that they did not receive unwanted publicity. It is concluded 
that extrajudicial killings with peasants, who during the first period of the war were directed mainly against 
the party and Soviet assets, which was associated with the pre-war famine and repression, during 1943–
1945 biased against those who cooperated with or occupation just kept waiting. In this situation, some of those 
who opposed the “fascists’ companions” aimed at simply improving their financial standing or satisfying 
their own ambitions by humiliating, beating, killing or robbing villagers. At the same time, law enforcement 
officials often viewed the entire population that lived in the occupied territory, and especially the inhabitants 
of the western Ukrainian regions, as enemies and treated them accordingly. In the overwhelming majority 
of cases, no legal consequence of these actions was due to the extreme prevalence of this phenomenon.

Key words: occupation, crime, looting, military tribunals.
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МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ЖІНОЧІЙ 
НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

У статті автором на підставі проведеного аналізу встановлено, що механізм запобігання жіно-
чій насильницькій злочинності повинен включати в себе такі елементи: загальнодержавне системне 
регулювання, яке спрямоване на усунення соціально небезпечних причин і умов злочинності; право-
ве регулювання кримінологічної політики, спрямоване на вдосконалення законодавства, яке безпосе-
редньо спрямоване на зменшення рівня злочинності в державі; спеціальне регулювання, яке спрямо-
ване на роботу з окремими верствами населення, які вже є криміналізованими або є потенційними 
суб’єктами суспільно небезпечних діянь. Зазначено, що центральне місце в механізмі запобігання 
займає зведення до мінімуму причин та умов жіночої злочинності. Автором акцентовано увагу на 
необхідності розвитку «духовного» аспекту запобігання злочинності такого виду. Аргументовано, 
що механізм запобігання жіночому насильству має складатися із заходів, сутність яких має поляга-
ти у впливі на окремі ціннісні категорії особи, які можуть бути застосовані залежно від її принципів, 
моральних засад, поглядів на життя та певних «табу». Встановлено, що жінки ближче сприйма-
ють духовні речі та схильні до богослужіння. Саме тому церковний вплив на жінок, особливо тих, які 
схильні вчиняти злочини насильницького характеру, є недооціненим. Акцентується увага на тому, 
що до основних загально-соціальних, спеціальних та індивідуальних заходів запобігання жіночій 
насильницькій злочинності належать: допомога жінкам, які стали жертвами злочинів; підвищення їх 
рівня життя; популяризація здорового способу життя та контроль за інформацією та кінопродук-
цією, що запропонована у засобах масової інформації; популяризація гендерної рівності; подолання 
феномену побутового насильства; аналіз біографії жінки-злочинниці, встановлення періодів її жит-
тя, детермінуючих злочинну поведінку; залучення психіатра, психолога для складання психологічного 
портрету такої особи; розроблення плану заходів щодо подолання схильностей до девіантної пове-
дінки та кримінологічного прогнозування стосовно терміну виправлення жінки-злочинниці.

Ключові слова: жінка-злочинниця, насильницька злочинність, загально-соціальне запобігання, 
спеціальне запобігання, індивідуальне запобігання.

Постановка проблеми. Одним із голо-
вних завдань кримінології є запобігання зло-
чинності, яке включає в себе низку заходів, 
спрямованих як на виправлення вже складе-
них девіантних особливостей (у тому числі 
попередження рецидиву), так і на виявлення 
можливих відхилень у особи, які можуть 
призвести до вчинення суспільно небез-
печного діяння. Відомим фактом є те, що 
жінки – це специфічна категорія суб’єктів 
кримінальної відповідальності, яка потре-
бує особливого підходу. Така специфіка 
полягає в уразливості осіб слабкої статі, їх 
непередбачуваності, вразливості та надмір-
ної емоційності. Тому, якщо щодо чоловіка 
можна спрогнозувати його подальшу пове-
дінку, встановити необхідні взаємозв’язки 
між подією, яка передувала злочину та без-
посередньо суспільно небезпечним діянням, 
то стосовно жінки причинно-наслідковий 
зв’язок не завжди є очевидним. Саме тому 
дослідження і розробка механізму запобі-

гання жіночій злочинності, особливо насиль-
ницькій, є актуальним та цінним. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. На цей час проблемі запобігання жіно-
чій злочинності загалом та насильниць-
кій зокрема було приділено увагу такими 
вченими, як А.І. Алексєєв, А.Б. Блага, 
Т.В. Гапека, Є.О. Гладкова, В.В. Голіна, 
І.М. Даньшин, О.М. Джужа, І.І. Карпець, 
І.М. Копотун, А.М. Корягіна, В.О. Мер-
кулова, С.В. Нікітенко, І.В. Пахомов, 
Т.І. Пономарьова, Д.В. Рівман, Т.М. Суда-
кова, В.В. Федусик, М.М. Чаплик та іншими. 
Однак комплексного дослідження особли-
востей механізму запобігання жіночому 
насильству не проводилось.

Метою статті є розкриття особливостей 
механізму запобігання жіночій насильниць-
кій злочинності крізь призму загально-соці-
ального, спеціального та індивідуального 
запобігання цьому виду злочинності. 
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Виклад основного матеріалу. В кінці 
90-х років ХХ ст. Європейським Союзом 
були прийняті концептуальні засади полі-
тики запобігання злочинності, що стали 
основним складником внутрішньої політики. 
Вони визначають загальний підхід, який реа-
лізується як на національному рівні, так і на 
«комунітарному». З огляду на ці засади «зло-
чинність» трактується як різновиди такої 
соціальної поведінки людей та їх об’єднань, 
що не обмежується злочинами в прямому 
розумінні слова (поведінки, криміналізова-
ної згідно з національним законодавством), 
а включають більш «м’які» порушення соці-
альних норм (наприклад, будь-які прояви 
насильства) [1, с. 209]. Злочинність завжди 
є феноменом, невіддільним від суспільства, 
скільки існує суспільство, стільки існує 
і злочинність – комплексне явище, котре 
необхідно розглядати лише у взаємозв’язку 
із іншими галузями суспільного буття.

Загально-соціальний вектор запобігання 
злочинності повинен ґрунтуватися на науко-
вих дослідженнях факторів ризику. Одним 
з таких факторів, як ми знаємо, виступає 
агресивна поведінка у різних її проявах. Від-
так першочерговим завданням соціального 
запобігання є проблеми формування осо-
бистості, виховання, перевиховання, забез-
печення своєрідної психологічної допомоги 
та підтримки у кризових ситуаціях. Іншими 
досить важливими аспектами загально-соці-
ального запобігання злочинності виступають 
розробка і впровадження наукових програм 
з вивчення тих факторів ризику стосовно 
поведінки, що відхиляються від норми. Роз-
гляд факторів злочинної поведінки виступає 
проміжною ланкою між практичною орга-
нізацією протидії та теоретичним кримі-
нологічним вивченням злочинності, тобто 
безпосередньою реалізацією теоретичних 
положень [2]. Одним із основних шля-
хів запобігання також є створення достат-
ньої кількості наукових напрацювань, які б 
вирішували складне завдання, яке полягає 
у складенні принципово нових підходів до 
вивчення та прогнозування злочинності.

Розроблення та прийняття різноманітних 
національних програм та законів, вдоскона-
лення вже сформованої законодавчої бази, 
на основі якої здійснюється регулювання 
відносин у суспільних інститутах, перед-
бачає правові заходи загально-соціальної 
профілактики, які пізніше відображаються 
у заходах соціально-економічного харак-
теру. А тому як соціально-економічні, так 
і правові заходи доцільно розглядати разом. 
Важливе превентивне значення для змен-
шення чисельності злочинних проявів мають 
соціально-економічні заходи. Збільшення 

матеріального забезпечення та фінансова 
підтримка соціально незахищених верств 
населення (інвалідів, неповнолітніх, пенсіо-
нерів, жінок, які знаходяться у відпустці по 
догляду за дитиною) сприяє формуванню 
їхньої незалежності та самостійності, що 
лишає відбиток у їх поведінці у повсякден-
ному житті та сприяє, відповідно, зниженню 
рівня віктимності. Також фінансова забез-
печеність та соціальна захищеність мають 
сприяти зменшенню не тільки корисливих 
та корисливо-насильницьких злочинів, але 
й насильницьких, які вчиняються із вико-
ристанням того, що жертва залежна від зло-
чинця [3, с. 194]. Особливої уваги заслу-
говують випадки домашнього насильства. 
Суспільство звикло сприймати як злочинця 
в цьому разі винятково чоловіка, хоча, як 
свідчить статистика та судова практика, на 
цей час суб’єктом такого злочину часто стає 
і жінка. Відчуття матеріальної та соціаль-
ної захищеності особами будь-яких взаємин 
сприяє зменшенню такого стану особи, який 
є головною умовою вчинення злочинів цієї 
категорії. Вчені не один раз звертали свою 
увагу на перспективність віктимологічного 
напряму як профілактики злочинності. Як 
зазначають, віктимологічна профілактика 
полягає у цілеспрямованому впливі на фак-
тори, які зумовлюють віктимність або спри-
яють їй [4, с. 168]. Сюди відносять діяльність 
соціальних інститутів, які спрямовані своєю 
чергою на виявлення та нейтралізацію (усу-
нення) чинників, ситуацій, що формують 
у особи віктимну поведінку, встановлюють 
групи ризику та конкретних осіб із підвище-
ним ступенем ризику, а також вплив на них 
з метою відновлення їхніх захисних влас-
тивостей; розробка та вдосконалення вже 
наявних спеціальних засобів захисту грома-
дян від злочинів та подальшої віктимізації 
[5, с. 108]. Ми погоджуємось із цим, оскільки 
жертва часто стає в майбутньому злочинцем, 
оскільки психіка людини здебільшого запро-
грамована на самозахист, а тому якщо їй не 
вдається захистити себе одразу та уникнути 
злочину, такий захист має відбутися після, 
вже у вигляді помсти.

Запобігання злочинності жінок як одного 
із виду злочинності вимагає особливої уваги, 
оскільки жінки характеризуються подекуди 
підвищеною емоційністю, неврівноваже-
ністю, і, як наслідок, часті стресові ситуа-
ції можуть призводити до вчинення жін-
кою протиправного діяння. Відтак, на нашу 
думку, для зниження проявів такого нега-
тивного феномену потрібно: вжити певних 
заходів для соціальної адаптації жінок, які 
відбувають покарання, що допоможе їм стати 
на шлях виправлення; спрямувати освітні 
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заходи на виховання у неповнолітніх дівчат 
порядності, моральності, поваги до закону, 
оскільки діти піддаються негативному 
впливу набагато частіше, ніж дорослі; покра-
щити державну підтримку малозабезпечених 
сімей; покращити умови роботи самотніх 
матерів, матерів з дітьми-інвалідами, жінок, 
які мають на утриманні неповнолітніх дітей; 
підвищити рівень конкурентоспроможності 
жінок на нинішньому ринку праці; забезпе-
чити належне державне сприяння жіночим 
асоціаціям та організаціям, які дійсно здій-
снюють допомогу жінкам, тощо. Виконання 
таких дій вселятиме у жінок віру у їх май-
бутнє, створюватиме нові напрями для їх 
розвитку та самовдосконалення [5, с. 108]. 
Матеріальний захист дійсно робить жінку 
більш впевненою у собі, попереджує вчи-
нення корисливих та корисливо-насиль-
ницьких суспільно небезпечних діянь.

Жінка повинна розуміти, що вона не 
лише створена для того, щоб народити 
та виховати дитину, але й може своїми 
певними діями впливати на розвиток дер-
жави. Досить вагомим заходом запобігання 
злочинності жінок є створення держав-
ного антидискримінаційного органу з прав 
жінок та прийняття Державної програми 
боротьби з жіночою злочинністю в Україні, 
яка передбачала б встановлення соціаль-
них та правових гарантій для жінок, звіль-
нених з місць позбавлення волі; створення 
Фонду допомоги жінкам, які перебувають 
у місцях позбавлення волі, та жінкам, які 
відбули покарання, інші організаційно-пра-
вові заходи підтримки таких жінок; роз-
робка реальної програми щодо організа-
ції активної взаємодії органів внутрішніх 
справ із засобами масової інформації в усіх 
аспектах профілактики жіночої злочинності 
[6, с. 14; 7. с. 18]. В тому разі коли жінці при-
значено покарання у виді позбавлення волі 
за вчинене нею суспільно небезпечне діяння, 
потрібно створити всі умови для її утри-
мання, які б ураховували особливості фізі-
ології, статі та психології. Це свідчить про 
те, що під час призначення покарання такій 
особі перевага повинна все ж таки надава-
лась виправленню особи як меті покарання. 
Одним із засобів зниження злочинності 
жінок є надання їм психологічної та соці-
альної допомоги після звільнення з місць 
відбування покарання. Оскільки, як зазви-
чай буває, у таких жінок розпадаються сім’ї, 
виникають проблеми із працевлаштуванням, 
у зв’язку з цим така жінка втрачає контр-
оль над собою, втрачає деяку впевненість 
у завтрашньому дні та на цьому фоні почи-
нає вживати алкогольні або наркотичні речо-
вини та під дією цих факторів знову вчиняє 

суспільно небезпечний акт [8]. Ми погоджу-
ємось із вказаною думкою, оскільки, дійсно, 
створення спеціальних державних програм 
захисту надало б можливість забезпечити 
усі сфери буття середньостатистичної жінки.

Механізм запобігання жіночій злочин-
ності повинен складатися із заходів, сут-
ність яких має полягати у впливі на окремі 
ціннісні категорії особи, що можуть бути 
застосовані залежно від її моральних прин-
ципів, засад, поглядів на життя. Ми маємо на 
увазі, що коли людина є, наприклад, релігій-
ною, доцільно застосовувати до неї заходів, 
пов’язаних із впливом священнослужителів. 
Це пояснює стрімкий розвиток пенітенціар-
ного капеланства в Україні, що надає злочин-
цям можливості позбавитись протиправних 
схильностей через очищення своєї душі шля-
хом залучення до церкви, спілкування з капе-
ланом. До речі, що стосується останньої тези, 
варто зазначити, що в більшості країн Європи 
в’язничні капелани виконують як богослуж-
бові, так і поза богослужбові (соціальні, 
психологічні) функції. Наприклад, у Вели-
кобританії в’язничні капелани займаються 
проведенням богослужінь, беруть участь 
у різних соціальних програмах, які прово-
дять навчальні заклади, соціальні та психо-
логічні служби, в аудиторських перевірках 
та складанні бізнес-планів. Вони також допо-
магають засудженим підтримувати соціальні 
зв’язки, навіть пишуть за них листи рідним 
(60% засуджених за статистикою не вміють 
писати), повідомляють трагічні новини, під-
тримують їх морально у кризові періоди 
життя. В Естонії діяльність в’язничного 
капелана також може бути як богослужбова, 
так і консультативна, душпастирська та адмі-
ністративна. В Чехії в’язничний капелан 
проводить богослужіння, пасторські зустрічі 
із засудженими та персоналом, організовує 
індивідуальне та групове вивчення Біблії, 
культурні заходи духовної спрямованості, 
координує роботу інших релігійних органі-
зацій, забезпечує засуджених та персонал 
духовною літературою, аудіо- та відеомате-
ріалами, допомагає у підготовці засуджених 
до звільнення, сприяє зміцненню соціально-
корисних зв’язків [9, с. 122]. Щодо жінок 
необхідно звернути увагу на те, що останні 
часто більш близько сприймають духовні 
речі та більше, ніж чоловіки, схильні до бого-
служіння. Досить часто жінка, яка вчиняє 
злочин насильницького характеру, відчу-
ває за нього вину, яка, не знаходячи ніякого 
виходу та пробачення, переростає спочатку 
у гнів, а пізніше і в агресію. А тому надання 
такій жінці можливості сповідатись, отри-
мати якусь пораду від священнослужителя 
може попередити подальше вчинення сус-
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пільно небезпечного діяння. Однак варто 
зазначити, що не завжди релігійні жінки 
духовно захищені від злочинів. Тому релі-
гійний вплив необхідно застосовувати про-
тягом тривалого часу у комплексі із іншими 
кримінологічними засобами запобігання 
злочинності, котрі дозволили б впливати на 
усі аспекти проблеми девіантності особи.

І.І. Карпець зазначає, що запобігання зло-
чинності повинно починатися ще з раннього 
віку. Автор відмічає, що питання це складне, 
оскільки кримінологія має також вивчати 
аморальні явища, котрі не є злочинними. 
Кримінологія ще стоїть на шляху до визна-
чення кола явищ, де з особливою гостротою 
постає питання про раннє запобігання злочи-
нам [10, с. 131–132]. Так, «аморальні явища» 
зазвичай є причинами вчинення злочинів 
або є причинами, що безпосередньо ство-
рюють умови для їх вчинення. В загальній 
системі запобіжної діяльності раннє запо-
бігання злочинам здійснюється перш за все 
заходами культурно-виховного характеру. 
Виховання зазвичай передбачає не лише 
передачу досвіду від старших поколінь, але 
і навчання спілкування в соціумі, передусім 
неконфліктного, а відтак культурно-виховні 
заходи повинні здійснюватися на індиві-
дуальному рівні [3, с. 194]. Ми абсолютно 
погоджуємось із зазначеним, оскільки запо-
бігання злочинності повинно розпочинатись 
із залучення молоді до суспільно-корисної 
праці, творчості, виявлення неблагонадій-
них родин та вилучення у них неповнолітніх 
дітей, особливо дівчат. Стосовно жінок необ-
хідно звернути увагу на те, що індивідуальні 
запобіжні заходи мають бути застосовані до 
осіб, які мають алкогольну або наркотичну 
залежність, є матеріально незабезпеченими, 
психічно неврівноваженими; неповнолітніх 
дівчаток, які виховуються у неповних роди-
нах та піддаються насильству з боку когось із 
батьків або були зґвалтовані.

Механізм запобігання злочинності 
повинен створюватись як комплексно, так 
і індивідуально. Звичайно, кожна держава 
повинна мати сукупність стандартних засо-
бів реагування на зміну стану злочинності 
у негативний бік, однак також необхідними 
є засоби впливу на кожний окремий випа-
док посягання на захищені кримінальним 
законодавством суспільні відносини. Щодо 
жінок актуальною видається робота із кож-
ною окремою жінкою, врахування її потреб, 
проблем, родинного та соціального статусу. 
Спеціальне запобігання є вужчим понят-
тям, проте воно надає можливість застосо-
вувати до жінки-злочинниці більш вузький 
та водночас ефективніший блок криміноло-
гічних засобів та заходів. Необхідно зазна-

чити, що спеціальне запобігання жіночої 
насильницької злочинності може перед-
бачати: по-перше, встановлення причин 
та умов насильницької жіночої злочинності; 
по-друге, дослідження і усунення детер-
мінаційного комплексу такого виду зло-
чинності; по-третє, вжиття заходів з подо-
лання жіночої злочинності насильницького 
характеру. До індивідуальних заходів запо-
бігання жіночій насильницькій злочин-
ності слід віднести: аналізування біографії 
жінки-злочинниці, встановлення періодів її 
життя, детермінуючих злочинну поведінку; 
збір інформації у правоохоронних органах 
(встановлення факту участі у злочині у ролі 
жертви, встановлення фактів попереднього 
притягнення до будь-яких видів відпо-
відальності тощо); збір та обробка інфор-
мації від найближчого оточення стосовно 
особливостей життєдіяльності такої особи 
(про ведення аморального способу життя, 
про наявність будь-якої залежності тощо); 
залучення психіатра, психолога для скла-
дання психологічного портрету такої особи; 
розроблення плану заходів щодо подолання 
схильностей до девіантної поведінки та кри-
мінологічного прогнозування стосовно тер-
міну виправлення жінки-злочинниці.

Проблема запобігання злочинності 
є комплексною за суттю та охоплює соці-
альні, економічні, біологічні та психологічні 
фактори, що її зумовлюють. Відтак всі запо-
біжні заходи повинні мати системний харак-
тер. Такий комплекс заходів щодо запобі-
гання насильства повинен бути спрямований 
на такі завдання: визначення індивідуальних 
факторів ризику і вжиття заходів, що змі-
нюють поведінку особи; спостереження за 
навчальними закладами та громадськими 
місцями з метою оптимізації їх діяльності 
у визначених рамках; вплив на міжособис-
тісні відносини та створення здорової обста-
новки в родині; пропаганда здорового 
способу життя, формування моральних 
стандартів поведінки, розвиток системи цін-
ностей, які будуть спрямовані на ліквідацію 
різних форм девіантної поведінки, неприпус-
тимість їхньої привабливості, особливо серед 
молоді. Саме на цьому рівні повинно бути 
порушено питання про вплив ЗМІ на пропа-
ганду жорстокості, насильства, аномальних 
форм поведінки; створення цивілізованої, 
соціально орієнтованої моделі контролю над 
супутніми явищами, що супроводжують зло-
чинність [11, с. 48–52]. Роль засобів масо-
вої інформації на цей час недооцінюється, 
оскільки пропаганда насильства, демонстру-
вання кінопродукції, в якій героїні йдуть на 
злочин задля вирішення побутових проблем 
або конфліктних ситуацій, мають вплив на 
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розум жінок, які є прихильницями серіалів, 
та можуть стати рушійною силою. Жінки 
можуть намагатись приміряти на себе роль 
героїнь кіно та визнавати допустимість окре-
мих протиправних вчинків.

Відтак, на нашу думку, механізм запо-
бігання жіночому насильству повинен 
включати в себе такі елементи, як: загально-
державне системне регулювання, яке спря-
моване на усунення соціально небезпечних 
причин і умов злочинності (подолання без-
робіття, забезпечення нормального рівня 
життя громадян, забезпечення гендерної 
рівності, матеріальне забезпечення вагітних 
жінок та жінок, які знаходяться у відпустці по 
догляду за дитиною, тощо); правове регулю-
вання кримінологічної політики, спрямоване 
на вдосконалення законодавства, яке безпо-
середньо спрямоване на зменшення рівня 
злочинності в державі; спеціальне регулю-
вання, яке спрямоване на роботу з окремими 
верствами населення, які вже є криміналізо-
ваними або є потенційними суб’єктами сус-
пільно небезпечних діянь (психічно неврів-
новажені особи, жертви злочинів тощо). 

Висновки

Підбиваючи підсумок викладеного, слід 
зазначити, що під механізмом запобігання 
жіночій насильницькій злочинності варто 
розуміти сукупність взаємозалежних пре-
вентивних засобів та заходів, які засновані 
на гендерних особливостях та спрямовані на 
усунення причин і умов жіночої злочинності. 
Механізм запобігання злочинності повинен 
створюватись як комплексно, так і індиві-
дуально. Центральне місце у цьому меха-
нізмі займає саме індивідуальне запобігання, 
оскільки надає можливість застосовувати до 
жінки-злочинниці ефективніший блок кри-
мінологічних засобів та заходів. Однак це не 
означає, що загально-соціальне та спеціальне 
запобігання є менш важливими та неефек-
тивними. Проблема запобігання жіночому 
насильству має охоплювати на всіх рівнях 
соціальні, економічні, біологічні та психо-
логічні фактори, що її зумовлюють. З огляду 
на це загально-соціальне, спеціальне та інди-

відуальне запобігання – це взаємозалежні 
механізми, які лише у єдності дозволяють 
досягти бажаного результату у вигляді подо-
лання жіночої насильницької злочинності.
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Tetiana Prodan. Mechanism for preventing female violent crime
In the article the author on the basis of the analysis established that the mechanism for preventing female 

violent crime should include such elements as: national systemic regulation, which is aimed at eliminating 
socially dangerous causes and conditions of crime; legal regulation of criminological policy aimed 
at improving the legislation, which is directly aimed at reducing crime in the state; special regulation, which 
is aimed at working with certain segments of the population who are already criminalized or are potential 
subjects of socially dangerous acts. It’s noted that the central place in the prevention mechanism is to minimize 
the causes and conditions of women's crime. The author emphasizes the need to develop a “spiritual” aspect 
of crime prevention of this kind. It’s argued that the mechanism for preventing female violence should 
consist of measures, the essence of which should be to influence certain value categories of a person, which 
can be applied depending on his principles, moral principles, views on life and certain “taboos”. It has 
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been establish that women perceive spiritual things more closely and are inclined to worship. That is why 
the church’s influence on women, especially those who are prone to commit violent crimes, is underestimated. 
Emphasis is placed on the fact that the main general social, special and individual measures to prevent female 
violent crime include: assistance to women who have become victims of crime; promotion of gender equality; 
overcoming the phenomenon of domestic violence; analysis of the biography of a woman criminal, establishing 
the periods of her life that determine criminal behavior; involvement of a psychiatrist, psychologist to compile 
a psychological portrait of such a person; development of an action plan to overcome the tendency to deviant 
behavior and criminological forecasting regarding the period of correction of a female offender.

Key words: female offender, violent crime, general social prevention, special prevention, individual 
prevention.
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ВІДОМЧОГО САНКЦІОНУВАННЯ

Метою статті є визначення завдань, які поставлені перед оперативними підрозділами Націо-
нальної поліції України і які вирішуються під час застосування оперативно-розшукових заходів відо-
мчого санкціонування, а також встановити відмінності між нормативно-закріпленими завданнями 
та тими, які фактично виконуються в процесі проведення таких заходів. Встановлено, що кожен 
з оперативно-розшукових заходів, які проводяться за рішенням керівника відповідного оперативного 
підрозділу або його заступника, спрямований на виконання притаманних виключно для нього завдань, 
які не завжди відповідають нормативно-закріпленим для них завданням. Визначено перелік завдань, 
які вирішуються під час застосування оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування: 
1) візуальне спостереження за місцем або річчю; 2) ознайомлення з фінансово-господарською діяль-
ністю підприємств; 3) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організо-
ваної групи чи злочинної організації. Встановлено, що нормативно закріплені завдання проведення 
візуального спостереження за місцем або річчю та виконання спеціального завдання з розкриття 
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є загальними завданнями оператив-
но-розшукової діяльності та не можуть слугувати обґрунтуванням проведення вказаного заходу. 
У свою чергу, завдання ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств можуть 
бути підґрунтям для обґрунтування проведення вказаного заходу, однак дослідження показало, що 
у процесі здійснення вказаного заходу може вирішуватися значно ширший спектр завдань. У зв’язку 
з цим запропоновано нормативне закріплення визначених у статті завдань. Встановлено, що від-
сутність нормативного закріплення завдань, які можуть бути вирішені під час застосування опера-
тивно-розшукових заходів відомчого санкціонування, зрештою може вплинути на результативність 
їх проведення та може призвести до ситуації, коли оперативні працівники неповною мірою будуть 
використовувати наявні оперативні можливості таких заходів.

Ключові слова: завдання, оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшукові заходи, 
відомче санкціонування, Національна поліція.

Постановка проблеми. Оперативно-роз-
шукові заходи як особливий вид здійснення 
юридичної діяльності впродовж усього роз-
витку українсько-радянської, а пізніше Укра-
їнської держави проводились з метою проти-
дії злочинності, забезпечення правопорядку 
спеціально сформованими державними орга-
нами, їх підрозділами, службами та уповно-
важеними посадовими особами [1, с. 309].

У зв’язку з тим, що Закон України 
«Про оперативно-розшукову діяльність», 
використовуючи термін «оперативно-роз-
шукові заходи», не надав їм законодавчого 
визначення та закріплення, натепер існує 

проблема неоднозначного їх тлумачення 
практиками, науковцями і навіть законодав-
цями. Це призвело до дискусій в юридичних 
колах щодо завдань, на які спрямовано їх 
застосування.

Аналіз нормативно-правових актів, які 
регулюють питання проведення оперативно-
розшукових заходів відомчого санкціону-
вання, вказує на те, що кожен із таких опе-
ративно-розшукових заходів спрямований 
на виконання притаманних виключно для 
нього завдань, які не завжди відповідають 
завданням оперативно-розшукової діяль-
ності у цілому, зокрема: 
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1) візуальне спостереження за місцем або 
річчю: а) пошук фактичних даних про проти-
правні діяння окремих осіб та груп, відпові-
дальність за які передбачена Кримінальним 
кодексом України; б) фіксація фактичних 
даних про протиправні діяння окремих осіб 
та груп, відповідальність за які передбачена 
Кримінальним кодексом України; 

2) ознайомлення з фінансово-господар-
ською діяльністю підприємств: а) отримання 
даних, що характеризують діяльність підпри-
ємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності; б) отримання копій доку-
ментів, які мають значення для вирішення 
завдань оперативно-розшукової діяльності; 

3) виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності організо-
ваної групи чи злочинної організації – отри-
мання значимих для виконання завдань опе-
ративно-розшукової діяльності відомостей.

Аналіз публікацій, у яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. Про-
блеми застосування оперативно-розшукових 
заходів у діяльності оперативних підрозді-
лів були предметом наукових досліджень 
багатьох вчених, серед яких: К. В. Антонов, 
В. В. Дараган, О. Ф. Долженков, О. В. Кири-
ченко, В. Л. Ортинський, В. Д. Пчолкін, 
М. В. Стащак, В. В. Шендрик, І. Р. Шинка-
ренко, О. О. Юхно та ін. 

Однак натепер серед науковців не виро-
блено єдиного підходу щодо формування 
завдань оперативно-розшукових заходів 
відомчого санкціонування, що зумовлює 
актуальність досліджуваної проблематики.

Метою статті є визначення завдань, які 
поставлені перед оперативними підрозді-
лами Національної поліції України і які 
вирішуються під час застосування опе-
ративно-розшукових заходів відомчого 
санкціонування, а також встановити від-
мінності між нормативно-закріпленими 
завданнями та тими, які фактично викону-
ються в процесі проведення таких заходів.

Виклад основного матеріалу. Аналіз Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» та відомчих нормативних актів МВС 
України дозволяє дійти до висновку, що 
натепер за критерієм санкціонування можна 
виділити такі заходи: 

1) які потребують дозволу слідчого судді; 
2) які потребують рішення прокурора; 
3) які здійснюються за рішенням керів-

ника відповідного оперативного підрозділу 
або його заступника.

Аналіз відомчих нормативних актів Наці-
ональної поліції вказує на те, що до опера-
тивно-розшукових заходів, які проводяться 
за рішенням керівника відповідного опе-

ративного підрозділу або його заступника, 
можна віднести такі: 

1) візуальне спостереження за місцем або 
річчю; 

2) ознайомлення з фінансово-господар-
ською діяльністю підприємств; 

3) виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності організова-
ної групи чи злочинної організації.

Проведений аналіз змісту таких опе-
ративно-розшукових заходів показав, що 
у нормативно-правових актах Національної 
поліції, які регулюють питання проведення 
оперативно-розшукових заходів, питання 
завдань оперативно-розшукових захо-
дів відомчого санкціонування закріплено 
досить поверхнево, в окремих випадках це 
лише декілька завдань, а в деяких випад-
ках такі завдання мають загальних для всіх 
заходів характер (отримання значимих для 
виконання завдань оперативно-розшукової 
діяльності відомостей), що спричиняє певні 
проблеми в процесі погодження проведення 
таких заходів з відповідним керівником. 

Спробуємо визначити завдання, які 
вирішуються під час застосування опера-
тивно-розшукових заходів відомчого санк-
ціонування, у розрізі виконання завдань, які 
поставлені перед оперативними підрозді-
лами Національної поліції України, а також 
встановити відмінності між нормативно-
закріпленими завданнями та тими, які фак-
тично виконуються в процесі проведення 
таких заходів.

Відповідно до Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» завданням 
оперативно-розшукової діяльності є:

 – пошук і фіксація фактичних даних про 
протиправні діяння окремих осіб та груп, 
відповідальність за які передбачена Кримі-
нальним кодексом України, розвідувально-
підривну діяльність спеціальних служб іно-
земних держав та організацій; 

 – отримання інформації в інтересах без-
пеки громадян, суспільства і держави [2]. 

У відомчих нормативно-правових актах 
МВС України під оперативно-розшуковими 
заходами розуміються заходи зі спеціально 
встановленими Законом України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» і КПК 
України порядком та умовами їх проведення 
оперативними підрозділами Національної 
поліції України з метою попередження, вияв-
лення і припинення злочинів та виявлення 
причин і умов, що сприяють їх учиненню; 
розшуку осіб, які переховуються від органів 
розслідування, суду або ухиляються від від-
бування кримінального покарання, установ-
лення безвісно зниклих осіб; забезпечення 
безпеки працівників суду і правоохоронних 
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органів, осіб, які надають допомогу або спри-
яють оперативно-розшуковій діяльності, 
беруть участь у кримінальному судочинстві, 
членів їхніх сімей та близьких родичів.

Оперативно-розшукові заходи відріз-
няються між собою індивідуальним поєд-
нанням у своїй структурі різних методів 
пізнання, пристосованих до перевірки інфор-
мації, виявлення ознак та збирання слідів 
підготовки або вчинення злочину та подаль-
шого їх перетворення у певні види доказів. 
Саме тому їх сукупність має утворювати 
такий пізнавальний комплекс, який здатний 
забезпечити виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності у цілому.

Візуальне спостереження за місцем або 
річчю. Аналіз відомчих нормативно-право-
вих актів МВС України показав, що в про-
цесі здійснення візуального спостереження 
за місцем або річчю повинні виконуватися 
такі завдання: 

 – пошук фактичних даних про проти-
правні діяння окремих осіб та груп, відпові-
дальність за які передбачена Кримінальним 
кодексом України;

 – фіксація фактичних даних про проти-
правні діяння окремих осіб та груп, відпові-
дальність за які передбачена Кримінальним 
кодексом України.

Вказані завдання є загальними завдан-
нями оперативно-розшукової діяльності 
у цілому та, на нашу думку, не можуть слугу-
вати обґрунтуванням проведення вказаного 
заходу. У зв’язку з цим виникає необхідність 
встановлення та нормативного закріплення 
таких завдань.

Результати опитування працівників опе-
ративних підрозділів Національної поліції 
показали, що у процесі здійснення візуаль-
ного спостереження за місцем або річчю 
можуть вирішуватися такі завдання:

 – виявлення злочинців, які перехову-
ються від слідства і суду, засуджених, що 
ухилилися від покарання, громадян, які зни-
кли безвісті;

 – виявлення осіб, які мають намір вчи-
нити злочини конкретної категорії;

 – встановлення режиму та особливостей 
організації роботи окремих суб’єктів госпо-
дарювання;

 – перевірка первинної оперативної ін-
формації. 

Ознайомлення з фінансово-господарською 
діяльністю підприємств.

Як показали результати дослідження 
М. О. Брильова, визначений положеннями 
відомчої Інструкції оперативно-розшуковий 
захід «ознайомлення з фінансово-господар-
ською діяльністю підприємств» неповною 
мірою відповідає завданням, які ставляться 

перед оперативними підрозділами Наці-
ональної поліції України, зокрема, відпо-
відно до законодавства оперативно-розшу-
кові заходи проводяться виключно в рамках 
оперативно-розшукових справ, а положення 
Інструкції щодо вказаного заходу вказують 
на проведення зазначеного оперативно-роз-
шукового заходу з дозволу слідчого судді 
в порядку, передбаченому Кримінальним про-
цесуальним кодексом України, тобто в рам-
ках кримінального провадження [3, с. 73].

Таке трактування норми призводить до 
юридичної колізії, оскільки не зрозуміло, 
яким чином зазначений захід буде здійснено 
щодо підозрюваних у вчиненні злочину, адже 
в такому разі вже повинно бути відкрите 
кримінальне провадження, а після його від-
криття проведення оперативно-розшукових 
заходів припиняється. 

Таким чином, можна дійти висновку, що 
завданням ознайомлення з фінансово-госпо-
дарською діяльністю підприємств є: 

 – отримання даних, що характеризують 
діяльність підприємств, установ та організа-
цій незалежно від форм власності;

 – отримання копій документів, які ма-
ють значення для вирішення завдань опера-
тивно-розшукової діяльності. 

Звісно, вказані завдання можуть бути 
використані для обґрунтування проведення 
вказаного заходу, однак результати опиту-
вання працівників оперативних підрозділів 
Національної поліції показало, що у процесі 
ознайомлення з фінансово-господарською 
діяльністю підприємств може вирішуватися 
значно більша кількість завдань, зокрема й: 

забезпечення проведення інших заходів 
оперативно-розшукової діяльності (негласне 
отримання зразків, необхідних для порів-
няльного дослідження; розвідувальне опи-
тування; оперативне ототожнення предметів 
та речовин; оперативний огляд та ін.);

 – легендування джерела інформації;
 – перевірка первинної оперативної ін-

формації;
 – встановлення причин та умов, які 

сприяють вчиненню злочину;
 – встановлення фігурантів злочинної  

діяльності та їхніх зав’язків; 
 – встановлення можливих свідків зло-

чинної діяльності;
 – підбір кандидатів для негласного спів-

робітництва.
Виконання спеціального завдання з роз-

криття злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації.

Аналіз відомчих нормативно-правових 
актів МВС України показав, що виконання 
спеціального завдання з розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної 
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організації спрямоване на отримання значи-
мих для виконання завдань оперативно-роз-
шукової діяльності відомостей.

Вказані завдання є загальними завдан-
нями оперативно-розшукової діяльності 
у цілому та, на нашу думку, не можуть слугу-
вати обґрунтуванням проведення вказаного 
заходу. У зв’язку з цим виникає необхідність 
встановлення та нормативного закріплення 
завдань зазначеного заходу.

Як показали результати дослідження, 
специфіка проведення такого заходу дозво-
ляє виконувати в процесі його проведення 
значну кількість завдань. Крім того, на від-
міну від інших оперативно-розшукових 
заходів відомчого санкціонування, завдання 
проведення вказаного заходу, навпаки, пови-
нні мати загальний характер, однак усі вони 
поєднані єдиним пізнавальним об’єктом – 
злочинною діяльністю конкретної організо-
ваної групи чи злочинної організації.

Аналіз наукових джерел, а також резуль-
тати опитування працівників оперативних 
підрозділів Національної поліції показали, 
що у процесі оперативно-розшукового 
заходу «виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності організова-
ної групи чи злочинної організації» можуть 
вирішуватися такі завдання:

 – здобуття інформації про злочини, що 
готуються або вчинені, та інші правопору-
шення, вчинені організованою групою чи 
злочинною організацією;

 – виявлення у складі організованих груп 
чи злочинних організацій осіб, схильних до 
вчинення злочинів;

 – виявлення злочинних намірів членів 
організованих груп чи злочинних організа-
цій;

 – вивчення фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання, під-
контрольних організованим групам чи зло-
чинним організаціям;

 – одержання та фіксація фактичних да-
них, що можуть бути використані як докази 
в кримінальному провадженні;

 – розшук злочинців і встановлення без-
вісно зниклих осіб; 

 – установлення місць зберігання забо-
ронених або обмежених в обігу предметів та 
речовин, майна, на яке може бути накладено 
арешт, знарядь та предметів злочинної діяль-
ності тощо;

 – виявлення причин і умов, що сприяють 
учиненню злочинів;

 – легендування джерела інформації;
 – перевірка первинної оперативної ін-

формації;
 – встановлення можливих свідків зло-

чинної діяльності;

 – підбір кандидатів для негласного спів-
робітництва;

 – отримання копій документів, які ма-
ють значення для вирішення завдань опера-
тивно-розшукової діяльності;

 – забезпечення проведення інших захо-
дів оперативно-розшукової діяльності (не-
гласне отримання зразків, необхідних для 
порівняльного дослідження; розвідувальне 
опитування; оперативне ототожнення пред-
метів та речовин; оперативний огляд та ін.).

Підсумовуючи викладене, слід зазна-
чити, що визначений нами перелік завдань, 
які вирішуються під час застосування опера-
тивно-розшукових заходів відомчого санкці-
онування, не може бути вичерпним та може 
доповнюватися залежно від конкретної опе-
ративної ситуації, яка склалася на етапі під-
готовки або проведення таких заходів.

Як ми можемо побачити з вище зазначе-
ного, нормативно закріплені завдання опера-
тивно-розшукових заходів відомчого санкці-
онування значною мірою відрізняються від 
тих завдань, які фактично виконуються або 
можуть бути виконані у процесі проведення 
таких заходів. 

Загалом, відсутність нормативного закрі-
плення завдань, які можуть бути вирішені 
під час застосування оперативно-розшуко-
вих заходів відомчого санкціонування, у кін-
цевому результаті може вплинути на резуль-
тативність їх проведення та може призвести 
до ситуації, коли оперативні працівники 
неповною мірою будуть використовувати 
наявні оперативні можливості таких заходів. 

Висновки

Враховуючи викладене, можна дійти 
таких висновків:

1. Кожен з оперативно-розшукових захо-
дів, які проводяться за рішенням керівника 
відповідного оперативного підрозділу або 
його заступника, спрямований на виконання 
притаманних виключно для нього завдань, 
які не завжди відповідають нормативно-
закріпленим для них завданням, зокрема: 
1) візуальне спостереження за місцем або 
річчю: а) виявлення злочинців, які пере-
ховуються від слідства і суду, засуджених, 
що ухилилися від покарання, громадян, які 
зникли безвісті; б) виявлення осіб, які вино-
шують намір вчинити злочини конкретної 
категорії; в) встановлення режиму та особли-
востей організації роботи окремих суб’єктів 
господарювання; г) перевірка первинної 
оперативної інформації; 2) ознайомлення 
з фінансово-господарською діяльністю під-
приємств: а) забезпечення проведення інших 
заходів оперативно-розшукової діяльності 
(негласне отримання зразків, необхідних 
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для порівняльного дослідження; розвіду-
вальне опитування; оперативне ототожнення 
предметів та речовин; оперативний огляд 
та ін.); б) легендування джерела інформа-
ції; в) перевірка первинної оперативної 
інформації; г) встановлення причин та умов, 
які сприяють вчиненню злочину; д) вста-
новлення фігурантів злочинної діяльності 
та їхніх зв’язків; е) встановлення можливих 
свідків злочинної діяльності; є) підбір канди-
датів на негласне співробітництво; 3) вико-
нання спеціального завдання з розкриття 
злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації: а) здобуття інформа-
ції про злочини, що готуються або вчинені, 
та інші правопорушення, вчинені організо-
ваною групою чи злочинною організацією; 
б) виявлення у складі організованих груп 
чи злочинних організацій осіб, схильних до 
вчинення злочинів; в) виявлення злочин-
них намірів членів організованих груп чи 
злочинних організацій; г) вивчення фінан-
сово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, підконтрольних організо-
ваним групам чи злочинним організаціям; 
д) одержання та фіксація фактичних даних, 
що можуть бути використані як докази 
в кримінальному провадженні; е) розшук 
злочинців і встановлення безвісно зниклих 
осіб; є) установлення місць зберігання забо-
ронених або обмежених у обігу предметів 
та речовин, майна, на яке може бути накла-
дено арешт, знарядь та предметів злочин-
ної діяльності тощо; ж) виявлення причин 
і умов, що сприяють учиненню злочинів; 

з) легендування джерела інформації; і) пере-
вірка первинної оперативної інформації; 
и) встановлення можливих свідків злочинної 
діяльності; к) підбір кандидатів на негласне 
співробітництво; л) отримання копій доку-
ментів, які мають значення для вирішення 
завдань оперативно-розшукової діяльності; 
м) забезпечення проведення інших заходів 
оперативно-розшукової діяльності (негласне 
отримання зразків, необхідних для порів-
няльного дослідження; розвідувальне опи-
тування; оперативне ототожнення предметів 
та речовин; оперативний огляд та ін.).

2. Нормативно закріплені завдання опе-
ративно-розшукових заходів відомчого санк-
ціонування значною мірою відрізняються від 
тих завдань, які фактично виконуються або 
можуть бути виконані у процесі проведення 
таких заходів.
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Volodymyr Kapustnyk, Mykola Stashchak. Tasks of the investigative units of the National 
Police during the covert investigative activities of the official sanctioning

The purpose of the article is to determine the tasks that are solved during their application of operational 
and investigative measures of departmental authorization, in terms of tasks set before the operational units 
of the National Police of Ukraine, as well as to establish differences between regulatory tasks and those actually 
performed in the process. holding such events. It is established that each of the operational and investigative 
measures carried out by the decision of the head of the relevant operational unit or his deputy is aimed 
at performing only its inherent tasks, which do not always correspond to the regulatory tasks assigned to 
them. The list of tasks that are solved during the application of operational and investigative measures 
of departmental authorization is determined: 1) visual observation of the place or thing; 2) acquaintance 
with the financial and economic activities of enterprises; 3) performance of a special task on disclosure 
of criminal activity of an organized group or criminal organization. It is established that the statutory tasks 
of visual observation of a place or thing and the implementation of a special task to detect criminal activity 
of an organized group or criminal organization are general tasks of operational and investigative activities 
and can not serve as a justification for this event. In turn, the task of getting acquainted with the financial 
and economic activities of enterprises may be the basis for justifying the implementation of this measure, but 
the study showed that in the process of implementing this measure can solve a much wider range of tasks. 
In this regard, the normative consolidation of the tasks defined in the article is proposed. It is established 
that the lack of normative consolidation of tasks that can be solved during the application of operational 
and investigative measures of departmental authorization, may ultimately affect the effectiveness of their 
implementation and may lead to a situation where operational staff will not fully use the available operational 
capabilities of such measures.

Key words: tasks, operative-search activity, operative-search measures, departmental sanctioning, 
National police.
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ПРОТОКОЛ ДОПИТУ  
ЯК ДОКАЗ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ

Стаття присвячена дослідженню положень Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК України) щодо використання стороною обвинувачення протоколу допиту свідка або 
потерпілого як допустимого доказу під час розгляду кримінального провадження в суді. Оскільки 
регламентований законодавцем принцип безпосередності дослідження показань за своїм змістом 
є недосконалим, він не сприяє у повному обсязі виконанню завдань кримінального провадження, які 
визначені ст. 2 КПК України, та потребує доопрацювання.

Проаналізовано вимоги ст.ст. 23, 95 КПК України, що стосуються безпосереднього сприйняття 
судом показань учасників кримінального провадження. Узагальнено випадки, за яких вітчизняні суди 
відповідно до вимог кримінального процесуального закону обґрунтовують свої висновки показаннями 
учасників кримінального провадження.

Здійснено порівняння національного законодавства з Кримінально-процесуальним кодексом Росій-
ської Федерації (далі – КПК Російської Федерації) на предмет умов та випадків використання в суді 
показань свідка або потерпілого, наданих безпосередньо під час досудового розслідування.

У запропонованій статті вивчено практику національних судів та Європейського суду з прав 
людини щодо використання показань свідків, наданих під час досудового розслідування, та наведено 
відповідні приклади. На основі проведеного аналізу цих рішень встановлено критерії, за яких протокол 
може бути визнано допустимим доказом, що перевірений іншими доказами.

Сформовано проблемні питання, які виникають у сторони обвинувачення під час судового розгля-
ду у зв’язку з неявкою в судове засідання ключового свідка, передусім у кримінальних провадженнях, 
пов’язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів.

Авторами акцентується увага на значенні протоколу допиту не тільки на стадії досудового роз-
слідування, але й у конкретних випадках і під час судового розгляду кримінального провадження.

Визначено умови та обставини, за яких протокол допиту свідка та/або потерпілого може бути 
використаний під час судового розгляду як доказ для доведення винуватості особи у вчиненні кримі-
нального правопорушення.

Демонструється особисте бачення вищезазначеної проблеми та пропонуються шляхи її 
розв’язання. Запропоновано внесення змін та доповнень до ст. 95 КПК України.

Ключові слова: показання, протокол допиту, допустимість доказу, доказування, Європейський 
суд з прав людини.

Постановка проблеми. З моменту при-
йняття нового КПК України минуло чимало 
часу, але реалізація на практиці нових норм 
породжує достатньо проблем, які на цей час 
є невирішеними.

Протоколи допиту свідка та/або потер-
пілого мають особливе значення в структурі 
доказів для доведення винуватості особи 
у вчиненні кримінального правопорушення 
не тільки на стадії досудового розсліду-
вання, але й у виключних випадках під час 
судового розгляду кримінального прова-
дження в суді.

Принцип безпосередності дослідження 
показань учасників кримінального прова-
дження означає, що суд може прийняти їх 

як доказ тільки усно. Водночас вказані поло-
ження КПК України є недосконалими за 
своїм змістом, оскільки показання свідка або 
потерпілого, які фіксуються у протоколі, вже 
мають ознаки доказу на стадії досудового 
розслідування, адже на їх підставі слідчий, 
прокурор, слідчий суддя, суд приймають від-
повідні процесуальні рішення, але безпід-
ставно втрачають своє доказове значення 
вже у процесі судового розгляду криміналь-
ного провадження.

Це пов’язано з недоліками національного 
законодавства та відсутністю єдиної судо-
вої практики з цього питання. Таким чином, 
актуальною є потреба у пошуку шляхів для 
вирішення вказаної проблеми.
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Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання доказу та доказування у кримі-
нальному провадженні досліджували у різний 
час у наукових працях Ю.І. Азаров, Ю.П. Але-
нін, О.В. Баулін, Р.С. Бєлкін, В.В. Вапнярчук, 
Ю.М. Грошевий, В.П. Гмирко, В.Г. Лукаше-
вич, А.О. Ляш, П.Г. Назаренко, М.А. Пого-
рецький, С.М. Стахівський, В.М. Тертиш-
ник, М.Є. Шумило та інші.

Метою статті є визначення умов та підстав 
використання в суді як доказу протоко-
лів допиту свідка або потерпілого, у яких 
зафіксовані їх показання, надані слідчому 
або прокурору безпосередньо під час досу-
дового розслідування; формування пропо-
зицій, спрямованих на удосконалення кри-
мінального процесуального законодавства 
в цій частині.

Виклад основного матеріалу. Захист 
конституційних прав та свобод учасників 
кримінального провадження є одним із осно-
вних завдань кримінального провадження 
та неможливий без прийняття слідчим, про-
курором, слідчим суддею, судом законних 
та обґрунтованих процесуальних рішень.

Діяльність уповноважених суб’єктів 
кримінального провадження спрямована на 
роботу з доказами, яка складається з їх зби-
рання, перевірки, оцінки та прийняття кон-
кретного процесуального рішення.

Адже на підставі сукупності зібраних 
у кримінальному провадженні доказів фор-
мується висновок про винуватість або неви-
нуватість особи у вчиненні кримінального 
правопорушення, наявність чи відсутність 
події правопорушення, а також встановлення 
інших обставин, які мають значення для при-
йняття процесуального рішення.

Допущені уповноваженими суб’єктами 
помилки під час перевірки та оцінки доказів 
можуть привести до порушення прав, сво-
бод та законних інтересів осіб, притягнення 
невинуватих до кримінальної відповідаль-
ності тощо.

Протоколи допиту свідка та/або потер-
пілого, у яких фіксується хід і результати 
проведення процесуальної дії, не завжди 
мають значення доказу протягом всього кри-
мінального провадження. Вони можуть ста-
новити свою значимість під час досудового 
розслідування та складати систему доказів, 
що встановлюють обставини, які підлягають 
доказуванню у кримінальному провадженні, 
а під час судового розгляду не сприймаються 
взагалі як докази.

Це пов’язано з закріпленням у КПК 
України такої засади кримінального про-
вадження, як безпосередність дослідження 
показань, речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 23 КПК України 
суд досліджує докази безпосередньо. Пока-
зання учасників кримінального провадження 
суд отримує усно. Не можуть бути визнані 
доказами відомості, що містяться в показан-
нях, речах і документах, які не були предме-
том безпосереднього дослідження суду, крім 
випадків, передбачених цим Кодексом. Суд 
може прийняти як доказ показання осіб, які 
не дають їх безпосередньо в судовому засі-
данні, лише у випадках, передбачених цим 
Кодексом [1].

З огляду на визначені положення кри-
мінального процесуального законодавства 
варто відзначити, що діючий КПК України 
визначає двоступеневу процедуру форму-
вання доказів – досудову та судову.

Згідно зі ст. 95 КПК України суд може 
обґрунтовувати свої висновки лише на 
показаннях, які він безпосередньо сприймав 
під час судового засідання, або отриманих 
у порядку, передбаченому статтею 225 цього 
Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати 
судові рішення показаннями, наданими слід-
чому, прокурору, або посилатися на них [1].

Аналізуючи положення ст.ст. 23, 95 КПК 
України, необхідно відмітити, що законода-
вець встановлює два випадки допустимості 
показань осіб, наданих на стадії судового роз-
гляду кримінального провадження: 1) без-
посередній допит вказаних осіб у судовому 
засіданні; 2) отримання показань свідка, 
потерпілого у порядку, передбаченому 
ст. 225 КПК України, тобто допит під час досу-
дового розслідування в судовому засіданні.

Отже, показання осіб (протоколи 
допиту), які отримані у встановленому зако-
ном порядку та на підставі яких уповно-
важені суб’єкти доказування приймають 
процесуальні рішення, є доказами під час 
досудового розслідування, але безпідставно 
втрачають доказове значення під час судового 
розгляду кримінального провадження в суді.

У постанові Верховного Суду від 
19.12.2018 (провадження № 51-4127 км18) 
колегія суддів констатувала, що безпосеред-
ність дослідження доказів означає звернену 
до суду вимогу закону про дослідження ним 
всіх зібраних у конкретному кримінальному 
провадженні доказів шляхом допиту обвину-
вачених, потерпілих, свідків, експерта, огляду 
речових доказів, оголошення документів, 
відтворення звукозапису і відеозапису тощо. 
Ця засада кримінального судочинства має 
значення для повного з’ясування обста-
вин кримінального провадження та його 
об’єктивного вирішення. Безпосередність 
сприйняття доказів дає змогу суду належним 
чином дослідити і перевірити їх як кожний 
доказ окремо, так і у взаємозв’язку з іншими 
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доказами, здійснити їх оцінку за критері-
ями, визначеними у ч. 1 ст. 94 КПК України. 
Недотримання засади безпосередності при-
зводить до порушення інших засад кримі-
нального провадження, зокрема, презумпції 
невинуватості та забезпечення доведеності 
вини, забезпечення права на захист тощо [2].

З огляду на вищевикладене виникає 
питання: «Що робити, коли свідок та/або 
потерпілий після його допиту у процесі досу-
дового розслідування слідчим або прокуро-
ром так і не з’явився до суду (помер) або зник 
і місцезнаходження його не відомо?».

Насамперед з практичного погляду це 
є актуальним у кримінальних провадженнях, 
пов’язаних зі збутом наркотичних засобів. 
Дуже часто особи, які залучаються для прове-
дення оперативної закупки, з різних причин 
(існування небезпеки для життя чи здоров’я, 
смерть) у судове засідання не з’являються.

Врешті-решт показання вказаних осіб, які 
є безпосередніми свідками кримінального 
правопорушення, пов’язаного зі збутом нар-
котичних засобів, разом з іншими доказами 
підтверджують винуватість особи у вчиненні 
злочину, але їх неявка в судове засідання 
ставить під сумнів законність проведення 
оперативної закупки та часто призводить до 
уникнення кримінальної відповідальності 
обвинуваченими.

Вважаємо, що вдало це питання вирі-
шується у законодавстві сусідньої держави. 
Відповідно до ч. 2 ст. 281 КПК Російської 
Федерації зазначено, що за умови неявки 
в судове засідання потерпілого або свідка 
суд має право за клопотанням сторони або 
за власної ініціативи прийняти рішення про 
оголошення раніше наданих ними показань 
і про відтворення відеозапису або кіно-
зйомки слідчих дій, проведених за їх участі, 
у випадках: 1) смерті потерпілого або свідка; 
2) тяжкої хвороби, перешкоджаючої явці 
в суд; 3) відмови потерпілого або свідка, 
який є іноземним громадянином, з’явитися 
за викликом суду; 4) стихійного лиха чи 
інших надзвичайних обставин, що перешко-
джають явці в суд; 5) якщо в результаті вжи-
тих заходів встановити місцезнаходження 
потерпілого або свідка для виклику в судове 
засідання не виявилося можливим [3].

Таким чином, законодавство Російської 
Федерації, на відміну від українського, 
передбачає умови та випадки використання 
в суді показання свідка або потерпілого, нада-
них слідчому або прокурору безпосередньо 
під час досудового розслідування за умови 
надання обвинуваченому на попередніх ста-
діях кримінального провадження можли-
вості оскаржити ці докази у встановленому 
законом порядку (ч. 2.1 ст. 281 КПК РФ).

Необхідно звернути увагу з цього 
питання на рішення Європейського суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ) у справі «Сіт-
невський та Чайковський проти України» 
від 10.11.2016, розпочатій за заявами, пода-
ними до суду проти України.

Так, заявники оскаржували рішення 
суду, де однією з підстав було те, що суд 
першої інстанції визнав допустимими пока-
зання свідка, які надавалися під час досу-
дового розслідування, як доказ у судовому 
засіданні шляхом зачитування показів, 
оскільки вказаний свідок помер до прове-
дення судового засідання.

У своєму рішенні ЄСПЛ зазначив, 
що принципи, які мають застосовуватися 
у випадках, коли свідки обвинувачення не 
з’являються у судове засідання, і надані 
ними раніше показання визнаються допусти-
мими як докази, були узагальнені та уточнені 
в рішенні у справі «Аль-Хавайя й Тахірі проти 
Сполученого Королівства» (Al-Khawaja 
and Tahery v. the United Kingdom) ([ВП], 
заяви №№ 26766/05 та 22228/06, ECHR 
2011) та підтверджуються у вищена-
веденому рішенні у справі Шачашвілі 
(Schatschaschwili). Відповідно до принципів, 
встановлених у цьому рішенні, необхідно про-
вести триетапний аналіз відповідності поло-
женням п. 1 і пп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції про-
вадження, в якому показання свідка, який не 
був присутнім та допитаним у судовому засі-
данні, були визнані допустимими як докази 
(там само, п. 152). Суд повинен розглянути: 
1) чи були достатні підстави неявки свідка 
та, відповідно, допустимості неперевірених 
показань свідка, який не з’явився у судове 
засідання, як доказу (там само, пп. 119-125);  
2) чи були докази, отримані від свідка, який не 
з’явився у судове засідання, єдиною та вирі-
шальною підставою для засудження підсуд-
ного (там само, пп. 119 і 126-147); та 3) чи 
мали місце достатні урівноважуючі фак-
тори, зокрема, надійні процесуальні гарантії, 
здатні компенсувати недоліки, з якими стик-
нулася сторона захисту у зв’язку з допусти-
містю неперевірених доказів, і забезпечити 
загальну справедливість судового розгляду 
(там само, п. 147). Навіть за відсутності 
достатніх підстав неявки свідка у судове 
засідання Суд все одно має з’ясувати, чи 
були показання свідка єдиним або вирі-
шальним доказом для засудження заявника, 
та чи були наявні достатні урівноважуючі 
фактори, здатні забезпечити справедливу 
належну та чітку оцінку достовірності такого 
доказу (див. вищенаведене рішення у справі 
Шачашвілі (Schatschaschwili), п. 113). Отже, 
ЄСПЛ у своєму рішенні констатував, що сві-
док помер до проведення судового засідання, 
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а тому суд першої інстанції мав достатні під-
стави для визнання допустимими показання 
цього свідка, надані під час досудового роз-
слідування, як докази [4].

Заслуговують на увагу вимоги 
ч. 5 ст. 9 КПК України, де зазначено, що кри-
мінальне процесуальне законодавство Укра-
їни застосовується з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини [1].

Зокрема, наше теоретичне дослідження 
проблеми використання протоколів допиту 
свідка та/або потерпілого під час розгляду 
кримінального провадження в суді знайшло 
своє практичне відображення у вищезазна-
ченому рішенні ЄСПЛ та рішеннях націо-
нальних судів у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням особи у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

У згаданому кримінальному провадженні 
легендована особа (особа, яка проводила опе-
ративну закупку наркотичних засобів у обви-
нуваченої) померла ще до початку розгляду 
кримінального провадження в суді.

Вироком Чернігівського апеляційного 
суду від 05.09.2019 (судове провадження 
№ 11-кп/4823/400/19) колегією суддів вста-
новлено, що допитати легендовану особу 
в судовому засіданні не було можливим 
у зв’язку зі смертю останнього, про що до мате-
ріалів провадження було долучено відповід-
ний лист. Протокол допиту вказаного свідка 
був оголошений прокурором в судовому засі-
данні, досліджений та долучений до матері-
алів кримінального провадження, а тому 
місцевий суд обґрунтовано визнав показання 
вказаного свідка допустимим доказом [5].

Не погоджуючись з рішенням судів пер-
шої та апеляційної інстанцій, захисником 
подано касаційну скаргу. Однак постано-
вою Верховного суду від 12.12.2019 (прова-
дження № 51-4690км19) відмовлено у задо-
воленні скарги захисника та зазначено, що 
протокол допиту вказаного свідка був пред-
метом розгляду в судах попередніх інстанцій, 
а тому суди першої та апеляційної інстанцій 
обґрунтовано визнали показання вказаного 
свідка допустимим доказом [6].

Попри заперечення сторони захисту 
у судових засіданнях щодо недопустимості 
протоколів допиту зазначеного свідка, вва-
жаємо, що національні суди дійшли правиль-
ного рішення з огляду на таке: 1) під час судо-
вого розгляду кримінального провадження 
стороною обвинувачення доведено поважні 
причини неявки головного свідка у судове 
засідання; 2) протокол допиту свідка оголо-
шено та долучено до матеріалів криміналь-
ного провадження безпосередньо в судо-

вому засіданні; 3) сторона захисту не була 
позбавлена можливості заперечувати пока-
зання, які відображені у протоколі, надавши 
суду відповідні докази; 4) показання свідка 
(протокол допиту) не були єдиним доказом 
винуватості особи у вчиненні кримінального 
правопорушення, а тому суди не обґрунтову-
вали свої рішення винятково за допомогою 
показань цього свідка, які надавались під час 
досудового розслідування.

Вищенаведене повністю узгоджується 
з практикою ЄСПЛ, що знайшло свої відо-
браження у рішеннях цього суду та не стано-
вить порушення ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод.

Так, у справі «Жуковський проти Укра-
їни» від 03.03.2011 заявник стверджував, що 
кримінальне провадження щодо нього було 
несправедливим і що в основу вироку сто-
совно нього суди поклали показання свідків, 
яких йому не надали можливості допитати. 
Своєю чергою ЄСПЛ вказав, що суд за пев-
них обставин може послатися на показання, 
надані під час досудового слідства. Якщо 
підсудному було забезпечено відповідну 
та належну можливість заперечити показання 
або під час їхнього надання, або пізніше, їхнє 
прийняття як доказу само по собі не супер-
ечить п. 1 і пп. «d» п. 3 ст. 6. Проте висновок 
щодо цього є таким: у разі якщо вирок ґрун-
тується виключно або вирішальною мірою 
на показаннях особи, яку обвинувачений 
не мав можливості допитати або вимагати, 
щоб її допитали під час досудового слідства 
судового розгляду, права сторони захисту 
обмежуються такою мірою, яка є несуміс-
ною з гарантіями, передбаченими ст. 6 [7].

Підсумовуючи вищевикладене, дохо-
димо висновку, що використання протоколів 
допиту свідка та/або потерпілого як доказу 
під час розгляду кримінального провадження 
в суді є проблемою та потребує подальшого 
наукового розроблення.

З огляду на викладене, на нашу думку, 
необхідно внести зміни та доповнення 
в ч. 4 ст. 95 КПК України, визначивши умови 
та випадки використання в суді як доказу 
протоколу допиту свідка та/або потерпілого.

Висновки

Узагальнюючи вищевикладене, вважа-
ємо, що положення КПК України в частині 
використання показань свідка або потерпі-
лого, наданих під час досудового розсліду-
вання, потребують доопрацювання. Наведені 
проблеми та запропоновані шляхи їх вирі-
шення сприятимуть боротьбі зі злочинністю 
на території України і, як наслідок, притяг-
ненню винних осіб до відповідальності.
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Yaroslav Pomaz. Interrogation report as evidence during the criminal proceedings in court
The article is devoted to the practical examination of the provisions of the Criminal Procedure Code 

of Ukraine (hereinafter referred to as the CPC of Ukraine) on the use by a party of the prosecution 
of the minutes of the questioning of a witness or a victim as admissible evidence when considering criminal 
proceedings in court. Since the principle of direct examination of testimony, regulated by the law, is imperfect 
in its content, it does not fully contribute to the fulfillment of the tasks of criminal proceedings, which are 
defined by Art. 2 of the CPC of Ukraine and needs further elaboration.

The requirements of Art. 23, 95 of the CPC of Ukraine concerning the direct perceptions of the participants 
in criminal proceedings by the court. The cases in which the domestic courts, in accordance with the requirements 
of the criminal procedural law, substantiate their conclusions with the testimony of the participants in 
the criminal proceedings are generalized.

The national legislation is compared with the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
(hereinafter – the CPC of the Russian Federation) regarding the conditions and cases in which the testimony 
of a witness or a victim provided directly during the pre-trial investigation is used in court.

The proposed article examines the practice of national courts and the European Court of Human Rights 
in the use of testimony given during pre-trial investigations and provides relevant examples. Based on 
the analysis of these decisions, criteria have been established under which the protocol can be recognized as 
admissible evidence and verified by other evidence.

Issues have been raised that have arisen on the part of the prosecution in connection with the non-
appearance of a key witness in court, especially in criminal proceedings related to the sale of drugs, psychotropic 
substances of their analogues or precursors.

The authors focus on the significance of the interrogation protocol, not only at the pre-trial stage, but also 
in specific cases and during criminal proceedings. The conditions and circumstances under which the record 
of the witness and / or victim's interrogation can be used during the trial as evidence to determine the person's 
guilty plea to the criminal offense are identified.

Demonstrates a personal vision of the above problem and suggests ways to solve it. It is proposed to make 
changes and additions to Art. 95 of the CPC of Ukraine.

Key words: testimony, interrogation record, admissibility of evidence, evidence, European Court of 
Human Rights.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ В КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ШАХРАЙСТВА  
У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПОСЕРЕДНИЦТВА  
У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

У статті розглянуто поняття, процесуальні та тактичні особливості допиту різної категорії 
осіб під час розслідування шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні. 
Наголошено, що специфіку допиту визначає предмет даної слідчої (розшукової) дії, що залежить не 
тільки від процесуального становища допитуваного та інформації, якою він володіє, а й від способу 
вчинення шахрайства і характеру слідчої ситуації. Визначено організаційно-тактичні особливості 
проведення допитів у провадженнях даної категорії, окреслено обставини, що підлягають встанов-
ленню, та наведено перелік питань, які визначають специфіку шахрайства у сфері надання послуг із 
посередництва у працевлаштуванні.

З’ясовано, що під час планування допиту (на підготовчому етапі) слідчий повинен з’ясувати ряд 
фактів, які мають значення для слідства, та визначити специфіку провадження, особливо що стосу-
ється правовідносин на ринку праці, а також особливостей реалізації злочинних замислів. Для цього 
слід ознайомитися із низкою законодавчих норм, які регламентують правовідносини у сфері працев-
лаштування; визначитися із порядком і процедурою виникнення трудових відносин між роботодав-
цем, найманим працівником, посередником та іншими суб’єктами, які діють у зазначеному сегменті; 
зрозуміти, які порушення містять ознаки складу кримінального правопорушення, а за яких обставин 
можна вести мову про цивільно-правовий делікт. Для цього слідчий повинен докладно вивчити юри-
дичну літературу у цьому напрямі, а краще звернутися по допомогу до спеціаліста. Крім того, слід 
ретельно вивчити матеріали кримінального провадження і документи, що містяться в ньому. Якщо 
на момент допиту є результати експертиз, доцільно проаналізувати висновки експертів та проду-
мати, яким чином можна їх використати на допиті.

Акцентується увага на тому, що успіх проведення допиту залежить від того, наскільки відпо-
відально слідчий поставиться до збору інформації, що є необхідною в оперуванні доказами, від визна-
чення переліку питань, важливих для встановлення обставин справи, та безпосередньо від психоло-
гічного настрою та вміння спілкуватися із різними категоріями учасників кримінального процесу.

Ключові слова: шахрайство, працевлаштування, послуги із посередництва, ринок праці, слідча 
(розшукова) дія, допит, потерпілий, підозрюваний.

Постановка проблеми. Допит є най-
більш поширеною слідчою (розшуковою) 
дією в абсолютному відсотковому співвід-
ношенні з іншими процесуальними діями. 
Під час його проведення можна встановити 
інформацію про подію злочину, її обставини, 
учасників, роль кожного та ін. Отримана 
від суб’єктів кримінального провадження 
інформація може охоплювати значну кіль-
кість факторів, які дозволять об’єктивно оці-
нити ситуацію та використовувати в процесі 
доказування з метою притягнення винних до 
кримінальної відповідальності.

Питання допиту постійно перебувають 
у центрі пильної уваги науковців, що зумов-
лено постійним удосконаленням способів 
вчинення злочинів та зміною механізму 

злочинної діяльності загалом. Практика 
змушена реагувати на різноманітні новації, 
а представники наукового світу постійно 
намагаються віднайти нові шляхи вирішення 
проблем, пов’язаних з ефективним проведен-
ням слідчих (розшукових) дій. Це зумовлює 
вжиття ефективних заходів, що відповідають 
сучасним тенденціям та змінам форм зло-
чинної діяльності у тому числі у сфері пра-
цевлаштування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, 
свідчить, що проблемні питання допиту 
неодноразово ставали об’єктами пиль-
ної уваги вчених, зокрема: Р. С. Бєлкіна, 
В. П. Бахіна, В. К. Весельського, М.В. Сал-
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тевського, В.Ю. Шепітько, К.О. Чаплин-
ського, С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, 
В. Ю. Шепітька та ін.

Такі вчені, як С. В. Головкін, О. В. Кур-
ман, Н. Ю. Кириленко, О. Л. Мусієнко, 
Т. В. Охрімчук, Н. В. Павлова, Т. А. Пазинич, 
Д. А. Птушкін, С. В. Кузьменко та інші, роз-
глядали питання допиту різних категорій 
осіб під час розслідування шахрайств різних 
категорій. Проте натепер є низка проблем, 
які залишаються актуальними, попри їх три-
вале і глибоке вивчення. Крім того, у зв’язку 
зі специфікою шахрайства на ринку праці 
постає питання щодо необхідності погли-
бленого вивчення організаційно-тактичних 
та процесуальних аспектів допиту різних 
осіб у провадженнях даної категорії. Вказане 
і визначає актуальність даної наукової статті. 

Отже, метою статті є аналіз наукових під-
ходів до змісту допиту, а також висвіт-
лення проблемних питань, тактичних 
прийомів та обставин, які підлягають вста-
новленню під час допиту різної категорії 
осіб у справах щодо шахрайства у сфері 
надання послуг із посередництва у працев-
лаштуванні.

Виклад основного матеріалу. Процесуальні 
питання проведення допиту відображені 
у низці норм Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК). Так, 
у ст. 224 КПК окреслюється загальний про-
цесуальний порядок проведення допиту, 
статтею 225 КПК визначені правові підстави 
та порядок допиту свідка, потерпілого під час 
досудового розслідування в судовому засі-
данні. Особливості допиту певної категорії 
осіб (малолітніх, неповнолітніх) висвітлені 
у статтях 226, 227, 490, 491 КПК тощо. Про-
ведення допиту у режимі відеоконференції 
у разі трансляції з іншого приміщення (дис-
танційне досудове розслідування) регламен-
тується нормою ст. 232 КПК України [1].

Разом із тим нині існує низка проблем як 
процесуального, так і організаційно-тактич-
ного характеру стосовно допиту.

На перший погляд, проведення допиту 
не становить особливих труднощів. Однак 
варто погодитися із тим, що ця легкість 
лише удавана. Адже допитувані далеко не 
завжди дають правдиві, повні й об’єктивні 
свідчення, тому досягти бажаного результату 
вдається після тривалого процесу спілку-
вання з допитуваним, використовуючи при 
цьому певний комплекс тактичних прийомів 
[2, c. 599]. На важливості вербальної комуні-
кації між слідчим та допитуваним наголошує 
й В. М. Плетенець, який акцентує, що, незва-
жаючи на те, що допит є найбільш повторю-
ваною процесуальною дією, він залишається 

складною, у кожному конкретному випадку 
індивідуальною, а іноді – неповторною слід-
чою (розшуковою) дією [3, с. 244]. У цьому 
розрізі слушно зауважував Р. С. Бєлкін, що 
слідчому у ряді випадків протистоїть людина, 
яка не бажає говорити правду або відмовля-
ється спілкуватися, крім того, можлива ситу-
ація, коли в показаннях особи, котра щиро 
прагне повідомити слідчому все відоме їй 
у справі, можуть бути помилки, спотворення, 
вимисел, які належить своєчасно виявити 
і врахувати під час оцінки та використання 
показань [4, с. 97].

З цього випливає, що запорукою успіху 
допиту є якісна підготовка до нього та вибір 
правильної тактики.

На думку низки науковців, вибір так-
тики допиту залежить від кількох чинників: 
а) ситуації допиту (первинний, повторний, 
наявність психологічного контакту тощо); 
б) процесуального положення допитуваного 
і рівня його зацікавленості в результатах 
розслідування; в) особливостей допитуваної 
особи (вік, характер, рівень правової поін-
формованості, наявність злочинного досвіду 
і т.п.); г) характеру інформації і доказів, які 
є у слідства, тощо [5, с. 60].

Отже, плануючи допит (на підготовчому 
етапі), слідчий повинен з’ясувати ряд фактів, 
які мають значення для слідства, та визна-
чити специфіку провадження, особливо що 
стосується правовідносин на ринку праці, 
а також особливостей реалізації злочинних 
замислів. Для цього слід ознайомитися із 
низкою законодавчих норм, які регламенту-
ють правовідносини у сфері працевлашту-
вання; визначитися із порядком і проце-
дурою виникнення трудових відносин між 
роботодавцем, найманим працівником, посе-
редником та іншими суб’єктами, які діють 
у зазначеному сегменті; зрозуміти, які пору-
шення містять ознаки складу криміналь-
ного правопорушення, а за яких обставин 
можна вести мову про цивільно-правовий 
делікт. Для цього слідчий повинен докладно 
вивчити юридичну літературу у цьому 
напрямі, а краще звернутися по допомогу до 
спеціаліста. Крім того, слід ретельно вивчити 
матеріали кримінального провадження 
і документи, що містяться в ньому. Якщо 
на момент допиту є результати експертиз, 
доцільно проаналізувати висновки експертів 
та продумати, яким чином можна їх викорис-
тати на допиті.

З метою виявлення певних протиріч 
у показаннях та використання їх під час 
подальшого допиту слідчий повинен проана-
лізувати показання інших осіб, результати 
проведення інших слідчих (розшукових) 
дій, які містять докази щодо розслідуваної 
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події. При цьому доцільно вивчити додат-
кову інформацію, що допоможе деталізу-
вати, уточнити показання допитуваного, 
виявити невідповідність певних фактів. 
Водночас важливим елементом підготовки 
до допиту є з’ясування особистісної заці-
кавленості допитуваної особи у певних 
результатах. Н. В. Павлова у цьому розрізі 
пропонує встановлення характеру взаємин 
за схемою: свідок – підозрюваний, потерпі-
лий – підозрюваний, потерпілий – свідок, 
підозрюваний – інший співучасник злочину. 
З’ясованими обставинами визначається 
подальша тактика допиту [6, с. 118-119].

Виходячи із цього, можна окреслити дані, 
якими слідчий повинен володіти на початку 
допиту: нормативні акти, що регулюють 
порядок здійснення правочинів на ринку 
праці; в чому полягає порушення прав; які дії 
були законними, а які незаконними; харак-
тер незаконних дій та особи, які причетні 
до цього; місце та час вчинення шахрай-
ства; характеристика особи допитуваного, 
її позиція та процесуальний статус, зв’язок 
з іншими учасниками кримінального про-
вадження; наявність доказів у провадженні 
та можливість їх використання; наявність 
протиріч та тактика щодо їх усунення під час 
допиту тощо. Слідчому необхідно визначити 
максимальний обсяг обставин, які підляга-
ють встановленню, і докладно їх викласти 
у плані проведення допиту з обов’язковою 
позначкою тактичних прийомів, що застосо-
вуватимуться.

Втім, як вже зазначалося, під час допиту 
допитувані можуть відмовитися давати 
показання або надавати показання у викрив-
леному варіанті. Здебільшого це стосується 
осіб, які мають статус «підозрюваний». Про 
це свідчить і практика. Так, у 12% випадків 
підозрювані відмовляються взагалі нада-
вати показання, а у 79% випадків говорять 
неправду. Це логічно пояснюється бажан-
ням уникнути кримінальної відповідаль-
ності. На відміну від підозрюваних свідки 
та потерпілі відмовляються під час допиту 
надавати показання лише у 3% випадків (не 
йдеться про потерпілих і свідків, які взагалі 
не повідомляють у правоохоронні органи про 
факт шахрайств, зумовлюючи латентність). 
У 27% випадків свідки та потерпілі можуть 
надавати хибні показання, що пов’язано як із 
переживаннями за свою репутацію або стра-
хом перед злочинцями, так і з особливостями 
сприйняття самої події.

Як слушно наголошує В. О. Конова-
лова, допитувані особи мають різний соці-
альний і професійний статус, різні особли-
вості психіки й мотивацію своєї поведінки, 
що зумовлює різний характер спілкування. 

При цьому значна роль належить знанню 
закономірностей формування їхніх показань, 
що пояснюється особливостями сприйняття, 
запам’ятовування, відтворення, оцінювання 
одержаної у процесі допиту інформації, 
й використання її в тактичних цілях [7, с. 3].

Розібратися в поведінці допитуваного, 
який приховує правду або помиляється 
з приводу подій, вибрати тактичні прийоми, 
які допоможуть встановити цілі і мотиви 
злочину, встановити чинники, що заважають 
допитуваному розповісти правду; визначити 
оптимальну лінію поведінки по відношенню 
до допитуваного допоможуть знання у сфері 
психології [8, с. 30], на чому наголошує низка 
науковців [9; 10; 11].

Психологічний контакт завжди має дво-
сторонній характер, його встановлення і під-
тримання залежать як від слідчого, так і від 
допитуваного, хоча ініціатива повинна нале-
жати слідчому. Існує двосторонній контакт, 
в якому допитуваний відчуває, що він стано-
вить для слідчого певний інтерес. Тому вста-
новлення психологічного контакту вимагає 
від слідчого знання психології допитуваного. 
Він повинен враховувати його індивіду-
ально-психологічні особливості, типологічні 
якості, психічний стан на момент допиту, 
життєвий досвід та ін. [3, с. 245].

При цьому слід мати на увазі, що особли-
вості встановлення психологічного контакту 
та тактика безпосереднього допиту істотно 
різняться, залежно від того, в якому проце-
суальному статусі знаходиться допитувана 
особа. Якщо потерпілий чи свідок здебіль-
шого ідуть на контакт і схильні до спілку-
вання, то стосовно підозрюваних слід вико-
ристовувати великий арсенал тактичних 
прийомів, серед яких: пред’явлення доказів; 
оголошення показань інших осіб; викорис-
тання суперечностей у показаннях однієї 
й тієї ж особи; створення враження поінфор-
мованості слідчого; фактор раптовості тощо.

Якщо звернутися безпосередньо до так-
тичних особливостей проведення допиту 
підозрюваного у вчиненні шахрайства, то 
слідчому слід врахувати обставину, що 
однією з істотних властивостей цих осіб 
є постійна готовність використовувати 
обман, винахідливість у його застосуванні. 
Так, зазначений тип злочинців характеризу-
ється психологічною стійкістю та володін-
ням прийомами й методами психологічного 
впливу на людину – переконанням та наві-
юванням. Зазначене вимагає від слідчого 
прояву рішучості у встановленні тих або 
інших обставин справи, критичного став-
лення до поведінки допитуваного та змісту 
його показань. Цілком логічно, що за цих 
умов важливу роль у подоланні проти-
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дії допитуваного відіграє таке оперування 
доказами, яке дозволяє викликати в під-
озрюваного впевненість у тому, що слідство 
має в своєму розпорядженні певні та безза-
перечні фактичні дані про його причетність 
до обманного заволодіння майном. Голов-
ною ж рисою застосування тактичних при-
йомів під час допиту підозрюваних у вчи-
ненні шахрайства є використання методу 
пред’явлення доказів по наростаючій. Саме 
в цьому разі створюється сприятлива обста-
новка, коли неправдиві свідчення підозрю-
ваного спростовуються новим пред’явленим 
доказом [12, с. 290-291].

Загалом, успішне використання тактич-
них прийомів та застосування їх комбінацій 
можливе тільки завдяки достатньому обсягу 
інформації щодо матеріалів кримінального 
провадження та наявності ряду доказів 
(показань інших учасників кримінального 
процесу, документів, у яких відображаються 
шахрайські операції тощо).

Надати досить детальну інформацію про 
шахрайство на ринку праці та осіб, які його 
вчинили, а також пояснити певні факти про 
подію може потерпілий. Показання остан-
нього є досить достовірними через його заці-
кавленість у справі. Тому найважливішим 
завданням слідчого є встановлення психоло-
гічного контакту та окреслення обставин, які 
необхідно встановити під час допиту.

Виходячи зі специфіки шахрайства, 
пов’язаного із наданням послуг із працевла-
штування, слід з’ясувати таке:

1) у зв’язку з чим потерпілий шукав 
роботу;

2) у який спосіб і як довго шукав роботу, 
яким чином підшукувалася робота – само-
стійно або через агентства з працевлашту-
вання, якщо самостійно, то яким чином – через 
оголошення в газетах, на дошках будинків, 
через мережу Інтернет;

3) чи звертався до різних агентств з працев-
лаштування, які наслідки такого звернення;

4) потерпілий звернувся відразу до робо-
тодавця, чи між ними діяв посередник;

5) як дізнався про роботодавця або посе-
редника, який пропонував послуги із працев-
лаштування;

6) як можна охарактеризувати характер 
відносин між посередником та роботодавцем;

7) чи сплачувалися гроші посереднику 
за надання послуг із працевлаштування, 
якщо так, то у якій кількості і чи було це під-
тверджено документально, хто саме отримав 
гроші по угоді;

8) яка саме робота пропонувалася;
9) чи укладався договір про працевла-

штування між роботодавцем та найманим 
працівником, якщо так, то які його умови;

10) чи пред’являлися посередником 
та роботодавцем документи, що посвідчують 
їхній статус та законність їхньої діяльності;

11) як виглядала особа, яка пропону-
вала послуги із працевлаштування, чи не 
пред’являла документи, що посвідчують 
особу, не виникло у потерпілого підозри 
щодо цієї особи, що цьому сприяло;

12) чи є факти, що дозволять встано-
вити особу шахрая (можливо, шахраї спіл-
кувалися між собою і викрили себе певною 
інформацією; можливо, потерпілий побачив 
шахраїв у ЗМІ тощо);

13) яка обстановка була в офісі, в якому 
пропонувалися послуги із працевлашту-
вання;

14) якщо пропозицію про роботу зна-
йдено через оголошення в газеті, то яке її 
найменування, дата, чи збереглося воно;

15) якщо оголошення знайдено за допо-
могою Інтернету, то коли і через який сайт, 
яким чином велася переписка, який номер 
телефону вказано в оголошенні, чи дзвонив 
потерпілий на цей номер;

16) яка вказувалася адреса, назва фірми, 
який опис вакансії в оголошеннях;

17) хто був присутній під час передачі 
грошей за послуги у працевлаштуванні, які 
ознаки цих осіб, чи не надали вони номерів 
телефону і чи не було дзвінків на ці номери; 

18) чи не передавав потерпілий якихось 
документів, що посвідчують його особистість, 
ідентифікаційний код, документи, що посвід-
чують право власності на ті чи інші об’єкти;

19) чи не підписував різноманітних доку-
ментів без вивчення їх змісту;

20) за яких обставин потерпілий дізна-
вся, що його ошукали, які дії здійснював.

Наведений перелік не є остаточним, 
і коло питань може змінюватися залежно від 
зміни ситуації, встановлення нових обставин 
у ході допиту.

Через хвилювання та побоювання помсти 
з боку злочинців потерпілий може надавати 
неточні, суперечливі показання. За таких 
обставин метою допиту є усунення в допиту-
ваного прогалин і неточностей у показаннях. 
Потерпілому ставляться питання, які акти-
візують асоціативні зв’язки, розглядаються 
суміжні події й обставини, пред’являються 
речові докази і документи, оголошуються 
протоколи і відтворюються звуко- або відео-
записи допиту, а також допитуються потер-
пілі на місці події [13, c. 20].

Висновки

Отже, допит є важливою слідчою (роз-
шуковою) дією, що потребує ретельної під-
готовки та знання слідчим обставин кримі-
нального провадження. Від того, які будуть 
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отримані результати під час допиту, зале-
жить подальший хід досудового розсліду-
вання. Успіх проведення допиту залежить 
від того, наскільки відповідально слідчий 
поставиться до збору інформації, що є необ-
хідною в оперуванні доказами, від визна-
чення переліку питань, важливих для вста-
новлення обставин справи, та безпосередньо 
від психологічного настрою та вміння спіл-
куватися з різними категоріями учасників 
кримінального процесу.
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Irina Antonyuk. Peculiarities of interrogation in criminal proceedings regarding fraud in the 
field of provision of employment mediation services

The article considers the concepts, procedural and tactical features of interrogation of different categories 
of persons during the investigation of fraud in the field of employment mediation services.

It is emphasized that interrogation is the most common investigative (search) action in absolute percentage 
with other procedural actions. During its holding it is possible to establish information about the event 
of the crime, its circumstances, participants, the role of each, etc. The information received from the subjects 
of criminal proceedings may cover a significant number of factors that will allow an objective assessment 
of the situation and used in the evidentiary process, in order to bring the perpetrators to justice.

It is established that the issues of interrogation are constantly in the center of close attention of scientists, 
which is due to the constant improvement of ways of committing crimes and changing the mechanism 
of criminal activity in general. The practice is forced to respond to various innovations, and the representatives 
of the scientific world are constantly trying to find new ways to solve problems related to the effective conduct 
of investigative (search) actions. This presupposes the adoption of effective measures in line with current 
trends and changes in forms of criminal activity, including in the field of employment. It is emphasized that 
due to the specifics of fraud in the labor market, the question of the need for in-depth study of organizational, 
tactical and procedural aspects of the interrogation of various persons in proceedings of this category is urgent.

It is emphasized that the peculiarities of establishing psychological contact and tactics of direct 
interrogation differ significantly, depending on the procedural status of the interrogated person. If the victim 
or witness is mostly in contact and prone to communication, a large arsenal of tactics should be used 
against the suspects, including: presenting evidence; announcement of testimony of other persons; use 
of contradictions in the testimony of the same person; creating the impression of awareness of the investigator; 
suddenness factor, etc.

The organizational and tactical features of interrogations in proceedings of this category are determined, 
the circumstances to be established are outlined and the list of issues that determine the specifics of fraud in 
the provision of employment mediation services is given.

Key words: fraud, employment, mediation services, labor market, investigative action, interrogation, 
victim, suspect.
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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Наукова стаття присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування кримінальних правопо-
рушень проти моральності. Розглядається сутність криміналістичного забезпечення розслідування 
визначеної категорії кримінально караних діянь.

Автор акцентує увагу на тому, що криміналістичне забезпечення відносно новий термін у кри-
міналістичній науці. Хоча безпосереднє його наповнення в тій чи іншій інтерпретації висвітлено 
в більшості наукових праць із криміналістики. Це і зрозуміло, оскільки кожний дослідницький пошук 
у визначеній науковій галузі неможливий без надання практичних рекомендацій, які дозволять пра-
цівникам правоохоронних органів більш якісно здійснювати кримінальні провадження будь-яких 
категорій. Водночас необхідно вказати, як ми розуміємо дефініцію зазначеного поняття, та охарак-
теризувати його сутність. Адже для подальшого розгляду зазначеної тематики та комплексного 
дослідження розслідування кримінальних правопорушень проти моральності потрібно чітко розумі-
ти зміст цієї наукової категорії.

Зазначається, що криміналістичне забезпечення – це система методів, засобів, прийомів з різних 
напрямів криміналістики (техніки, тактики та методики), що базуються на загальнотеоретичних 
засадах криміналістики та спрямовані на виконання завдань розслідування та запобігання кримі-
нальним правопорушенням.

Підтримується позиція науковців, які розглядають зміст особливостей даного забезпечен-
ня у таких елементах: його об’єктом є діяльність з використання науково-технічного потенціалу 
розслідування злочинів, який складається з криміналістичних знань, криміналістичної освіти і кри-
міналістичної техніки; суб’єктами такого забезпечення є органи законодавчої влади, управління, 
а також науково-дослідні організації та навчальні заклади, наукові й практичні працівники, педагоги; 
взаємозв’язки і взаємовідносини між вказаними компонентами розподіляються за основними напря-
мами: правового (законодавчого), організаційно-управлінського, наукового забезпечення.

Визначається, що криміналістичного забезпечення складається з наукового, методичного, техні-
ко-криміналістичного і тактико-криміналістичного забезпечення.

Ключові слова: криміналістичне забезпечення, моральність, кримінальні правопорушення, 
розслідування, слідчі (розшукові) дії.

Постановка проблеми. Криміналіс-
тичне забезпечення – відносно новий термін 
у криміналістичній науці. Хоча безпосереднє 
його наповнення в тій чи іншій інтерпрета-
ції висвітлено в більшості наукових праць 
із криміналістики. Це і зрозуміло, оскільки 
кожний дослідницький пошук у визначеній 
науковій галузі неможливий без надання 
практичних рекомендацій, які дозволять 
працівникам правоохоронних органів більш 
якісно здійснювати кримінальні прова-
дження будь-яких категорій. Водночас необ-
хідно вказати, як ми розуміємо дефініцію 
зазначеного поняття, та охарактеризувати 
його сутність. Адже для подальшого роз-
гляду зазначеної тематики та комплексного 

дослідження розслідування кримінальних 
правопорушень проти моральності потрібно 
чітко розуміти зміст цієї наукової категорії. 
Тому, на нашу думку, дана тематика є досить 
актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремим аспектам криміналістичного забез-
печення розслідування кримінальних право-
порушень приділяли увагу такі вчені-кримі-
налісти: Л. І. Аркуша, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 
А.Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, В. О. Коно-
валова, Н. І. Клименко, Є. Д. Лук’янчиков, 
Г. А. Матусовський, М. В. Салтевський, 
О. В. Таран, В. В. Тіщенко, К. О. Чаплин-
ський, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько, 
М. П. Яблоков та ін.
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Водночас питанням криміналістичного 
забезпечення розслідування кримінальних 
правопорушень проти моральності з боку 
науковців належної уваги приділено не було. 

Тому в цій статті ми ставимо перед собою 
таке наукове завдання – визначити сут-
ність криміналістичного забезпечення роз-
слідування кримінальних правопорушень 
проти моральності.

Виклад основного матеріалу. Почи-
наючи розгляд даної тематики, необхідно 
наголосити на тому, що прийняття Кримі-
нального процесуального кодексу України 
(далі – КПК) в 2012 році та зміни, внесені до 
Кримінального кодексу України (далі – КК) 
у зв’язку з цим, зумовили введення в зако-
нодавчий обіг поняття «кримінальне пра-
вопорушення». Крім того, в ч. 1 ст. 12 КК 
зазначається, що даний термін поділяється 
на кримінальні проступки і злочини [10]. 
А вже в ч. 1 ст. 215 КПК вказано, що досу-
дове розслідування злочинів здійснюється 
у формі досудового слідства, а кримінальних 
проступків – у формі дізнання [11]. З огляду 
на зазначене, виникає потреба в усуненні 
перевантаження органів досудового роз-
слідування надмірною кількістю матеріалів 
кримінальних проваджень, що пов’язано 
з унесенням до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань фактично будь-яких заяв і пові-
домлень, навіть тих, які не містять ознак кри-
мінального правопорушення.

У цьому аспекті доречною вбачається 
думка Д. В. Швеця, який наголошує на тому, 
що існує потреба в запровадженні інституту 
проведення дослідчої перевірки заяв і пові-
домлень. Також попереду значна робота 
з організації впровадження у практику інсти-
туту кримінальних проступків, що значно 
розвантажить слідчих і зменшить процесу-
альні витрати, дасть можливість залучити 
працівників інших служб і підрозділів Наці-
ональної поліції України до правозастосов-
ної діяльності. Доцільність та ефективність 
цього підтверджується багаторічним попе-
реднім досвідом слідчих та оперативних 
підрозділів [19, с. 14]. Але в будь-якому разі 
процес розслідування правопорушень пови-
нен бути забезпечений відповідними кримі-
налістичними засобами та методами.

У свою чергу В. Ю. Шепітько акцентує 
увагу на тому, що у сучасному глобальному 
світі завдання криміналістики зумовлені 
необхідністю системного криміналістичного 
забезпечення відповідних органів право-
застосування, які діють не лише в Укра-
їні, а й у різних країнах світу та спрямовані 
на оптимізацію процесів виявлення, роз-
криття, розслідування та попередження 
злочинів, а отже, і сприяють встановленню 

істини у справі [20, с. 150]. А, наприклад, 
Є. Д. Лук’янчиков, розглядаючи термін 
«забезпечення» стосовно діяльності з розслі-
дування злочинів, відзначає, що в статиці він 
може бути визначений як сукупність засобів, 
інструментів, що слугують вирішенню пев-
них завдань, а також умов, що сприяють про-
цесу їх вирішення, і в динаміці – як процес 
створення і подання зазначених вище засобів 
і умов [13, с. 111], що ми підтримуємо.

Ще наприкінці 90-х років ХХ-го сторіччя 
В. В. Матвієнко у дисертаційній роботі зазна-
чав, що криміналістичне забезпечення – це 
складне, багатопланове, комплексне поняття, 
головним змістом якого є самостійна спе-
цифічна діяльність вчених-криміналістів 
і практиків щодо розробки нових, пристосу-
вання чинних науково-технічних досягнень, 
а також їх впровадження в практику роз-
слідування злочинів з метою оптимального 
вирішення її завдань [14, с. 28]. Тобто автор 
виділяв основний напрям розвитку кримі-
налістичного забезпечення через призму 
пристосування чинних науково-технічних 
досягнень до відповідних реалій сьогодення. 
На нашу думку, дане твердження неповною 
мірою відображає сутність досліджуваної 
наукової категорії. Адже, зокрема, криміна-
лістично-тактичне забезпечення в даному 
понятті взагалі не відображено.

А вже Є. І. Зуєв наголошував, що зміст 
криміналістичного забезпечення діяльності 
з розкриття і розслідування злочинів зна-
ходить своє відображення у таких її елемен-
тах: 1) організованій системі інформації, яка 
полегшує своєчасне, цілеспрямоване й ефек-
тивне залучення даних криміналістики для 
розкриття злочинів; 2) достатній оснащеності 
слідчих, працівників органів дізнання нау-
ково-технічними засобами, наявності у них 
відповідних знань, вмінь і навичок з вико-
ристання таких засобів; 3) цілеспрямованій 
системі впровадження досягнень криміна-
лістики в практичну діяльність [5, с. 10-11]. 
Як бачимо, в даному визначенні вказано 
інформаційний блок як обов’язковий склад-
ник криміналістичного забезпечення.

Інші науковці вказують на те, що дослі-
джувану наукову категорію необхідно роз-
глядати як систему впровадження у прак-
тичну діяльність посадових осіб, підрозділів, 
служб та органів внутрішніх справ з охорони 
громадського порядку та боротьби зі злочин-
ністю криміналістичних знань, що втілені 
в уміннях працівників органів внутрішніх 
справ використовувати наукові, методичні 
та тактичні криміналістичні рекомендації, 
техніко-криміналістичні засоби та техно-
логії їх застосування, з метою поперед-
ження, розкриття та розслідування злочинів 
[7, с. 62; 18, c. 154].
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Зі свого боку, І. І. Дановська, провівши 
відповідне дослідження, визначає його як 
результат розвитку криміналістичної науки, 
цільову діяльність уповноважених згідно із 
законом на її здійснення органів та посадо-
вих осіб, котра полягає у всебічному вивченні 
потреб практики і розробці на основі одержа-
них результатів ефективних та допустимих 
засобів, методів їх вирішення та реалізації 
заходів з їх впровадження у практику розслі-
дування злочинів [2, с. 42].

Аналіз наукових праць дозволив 
С. Ф. Денисюку зазначити, що забезпе-
чення діяльності правоохоронних органів 
є досить важливим завданням, яке науковці 
ставили перед собою, однак вирішували 
пов’язані з цим питання з огляду на кон-
кретні завдання, які стояли перед кожним 
із вчених під час підготовки роботи. Про-
блематика криміналістичного забезпечення 
слідчої практики, як вказує автор, потребує 
комплексної наукової розробки [3, с. 284].

Так, К. Є. Поджаренко під криміналіс-
тичним забезпеченням розкриття і розслі-
дування злочинних порушень прав інте-
лектуальної власності розуміє комплексну 
діяльність, спрямовану на формування 
умов постійної готовності правоохоронних 
органів до ефективного використання кри-
міналістичних методів, засобів і рекоменда-
цій, а також на реалізацію такої готовності 
в повсякденній практиці розкриття й розслі-
дування зазначеної категорії злочинів. Скла-
довими частинами структури такої діяльності 
є техніко-криміналістичне, тактико-криміна-
лістичне методичне забезпечення [15, c. 6].

У свою чергу В. О. Образцов вказує 
на те, що суть криміналістичного забезпе-
чення кримінального судочинства полягає 
в наданні посадовим особам правоохоронних 
органів, які професійно ведуть боротьбу зі 
злочинністю, наукової продукції, яка роз-
роблюється в криміналістиці, освоєння 
та використання якої сприяє підвищенню 
ефективності вирішення завдань, які стоять 
перед споживачами такої продукції [8, с. 25].

Найбільш лаконічно, на нашу думку, 
Ю. М. Чорноус з практичного аспекту оха-
рактеризувала криміналістичне забезпечення 
як діяльність з розроблення та залучення 
криміналістичних рекомендацій, що ґрунту-
ється на теоретичних засадах криміналістики, 
з метою розслідування злочинів [17, с. 49-50].

Розглядаючи сутність криміналістичного 
забезпечення, В. О. Волинський приділяє 
увагу таким обставинам:

а) самі по собі криміналістичні зна-
ння та вміння не виникають, вони форму-
ються в процесі певної діяльності (наукової, 
навчальної);

б) такі знання та вміння реалізуються 
знову ж таки в діяльності з розкриття та роз-
слідування злочинів;

в) застосовувати криміналістичні засоби, 
методи і технології можна лише тоді, коли 
вони розроблені й впроваджені в практику. 
А це також діяльність;

г) нарешті, всі ці напрями діяльності – 
не самоціль. У практиці боротьби зі злочин-
ністю реалізуються їх результати, практика 
визначає їх зміст (цілі, завдання, форми), вихо-
дячи зі своїх повсякденних потреб [1, с. 28].

Як бачимо, автор розглядає створення 
криміналістичного забезпечення через при-
зму певної наукової чи навчальної діяль-
ності, яку в підсумку можна застосовувати 
у розслідуванні різних видів кримінальних 
правопорушень.

В аспекті нашого дослідження одразу 
слід наголосити на обов’язковому вивченні 
наукових доробок для визначення найбільш 
ефективних способів та методів криміналіс-
тичного забезпечення розслідування кримі-
нальних правопорушень проти моральності. 
Адже, крім практичного складника, який, 
безумовно, необхідний, також потрібно дослі-
джувати окремі монографічні роботи з при-
воду розслідування визначеної категорії діянь.

Стосовно елементів криміналістичного 
забезпечення, то, наприклад, В. А. Жбанов до 
них відносить такі:

– наукове і методичне забезпечення;
– криміналістичну освіту;
– техніко-криміналістичне забезпечення;
– тактико-криміналістичне забезпечення;
– розробку методик розслідування зло-

чинів;
– експертно-криміналістичне забезпе-

чення;
– профілактико-криміналістичне забез-

печення [4, с. 63].
Майже ідентичною є система, визначена 

й другою групою вчених, котрі виокремили 
такі складники:

– теоретичні основи забезпечення;
– правове забезпечення;
– організаційне забезпечення;
– науково-технічне та науково-методичне 

забезпечення;
– навчально-методичне забезпечення;
– матеріально-технічне забезпечення 

[9, с. 55–56].
Інша група науковців наголошує на 

тому, що криміналістичне забезпечення роз-
слідування корупційних злочинів можна 
розглядати як систему науково-технічних, 
організаційно-тактичних та методико-кри-
міналістичних засобів, розроблених і впро-
ваджених задля ефективного виконання 
діяльності органами кримінальної юстиції із 
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запобігання корупційним злочинам, оптимі-
зації їх розслідування та судового розгляду, 
здійснюваних на підставі наукових знань про 
закономірності виникнення, збирання, дослі-
дження, оцінки та використання доказів, 
що виявляються в ході кримінального про-
вадження цієї категорії злочинів [16, с. 18]. 
Тобто наявні науково-технічні, організа-
ційно-тактичні та методико-криміналістичні 
засоби криміналістичного забезпечення.

У свою чергу В. В. Лисенко визначає 
сутність криміналістичного забезпечення 
щодо діяльності податкової міліції України 
і вважає, що це система розробки та впро-
вадження у практику розслідування зло-
чинів криміналістичних рекомендацій, 
техніко-криміналістичних засобів та інфор-
маційних технологій з метою оптимізації 
та підвищення ефективності процесу вияв-
лення, розслідування та попередження зло-
чинів. За змістом криміналістичне забез-
печення характеризується як сукупність 
взаємопов’язаний дій: розробка криміналіс-
тичних рекомендацій; доведення до відома 
співробітників правоохоронних органів 
результатів аналізу діяльності щодо вияв-
лення та розслідування злочинів, змісту зло-
чинної діяльності та даних про ефективні 
методи і засоби протидії злочинності; без-
посереднє використання співробітниками 
правоохоронних органів криміналістичних 
рекомендацій у практиці виявлення та роз-
слідування злочинів [12, с. 10]. У даному 
випадку ми бачимо наявність криміналістич-
них рекомендацій, техніко-криміналістич-
них засобів та інформаційних технологій.

А, наприклад, А. В. Іщенко наголошував 
на тому, що зміст особливостей даного забез-
печення полягає у тому, що:

– його об’єктом є діяльність з викорис-
тання науково-технічного потенціалу розслі-
дування злочинів, який складається з кримі-
налістичних знань, криміналістичної освіти 
і криміналістичної техніки. Це основа кри-
міналістичного забезпечення, що існує неза-
лежно від процесу доказування, а тому потре-
бує відповідного забезпечення реалізації;

– суб’єктами такого забезпечення 
є органи законодавчої влади, управління, 
а також науково-дослідні організації 
та навчальні заклади, наукові й практичні 
працівники, педагоги;

– взаємозв’язки і взаємовідносини між 
вказаними компонентами розподіляються 
за основними напрямами: правового (зако-
нодавчого), організаційно-управлінського, 
наукового забезпечення [6, с. 69].

Знову ж таки є поєднання наукових 
досягнень та практичного складника. Ми під-
тримуємо зазначену позицію.

Висновки

Підводячи підсумок, зазначимо, що зміни 
в законодавстві вимагають покращення 
забезпечення діяльності правоохоронних 
органів у розслідуванні кримінальних право-
порушень проти моральності, зокрема і кри-
міналістичного. Загалом, криміналістичне 
забезпечення – це система методів, засобів, 
прийомів з різних напрямів криміналістики 
(техніки, тактики та методики), що базуються 
на загальнотеоретичних засадах криміналіс-
тики та спрямовані на виконання завдань 
розслідування та попередження криміналь-
них правопорушень. На нашу думку, система  
досліджуваної категорії складається з науко-
вого, методичного, техніко-криміналістичного 
і тактико-криміналістичного забезпечення. 
Створення ґрунтовної системи криміналіс-
тичного забезпечення розслідування кримі-
нальних правопорушень проти моральності 
потребує обов’язкового вивчення наукових 
доробок та дослідження судово-слідчої прак-
тики стосовно визначеної категорії діянь для 
формулювання найбільш ефективних спосо-
бів та методів його застосування.
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Mykola Yefimov. Criminalistic support of the investigation of criminal offences against 
morality

The scientific article is devoted to the coverage of some aspects of the investigation of criminal offenses 
against morality. The essence of forensic support of investigation of a certain category of criminally 
punishable acts is considered.

The author emphasizes that forensic support is a relatively new term in forensic science. Although 
it’s direct content in one interpretation or another occurs in most scientific works on criminology. This is 
understandable, because any research search in a particular scientific field is impossible without providing 
practical recommendations that will allow law enforcement officers to better carry out criminal proceedings 
of any category. At the same time, it is necessary to indicate how we understand the definition of this 
concept and describe its essence. After all, for further consideration of this topic and a comprehensive study 
of the investigation of criminal offenses against morality, it is necessary to clearly understand the content 
of this scientific category.

It is noted that forensic support is a system of methods, tools, techniques in various areas of criminology 
(techniques, tactics and techniques), based on the general theoretical principles of criminology and aimed 
at fulfilling the tasks of investigation and prevention of criminal offenses.

The position of scientists who consider the content of the features of this provision in the following 
elements is supported: its object will be to use the scientific and technical potential of crime investigation, 
which consists of forensic knowledge, forensic education and forensic techniques; the subjects of such support 
will be the legislature, management, as well as research organizations and educational institutions, researchers 
and practitioners, teachers; relationships and relationships between these components are divided into main 
areas: legal (legislative), organizational and managerial, scientific support.

It is determined that forensic support consists of scientific, methodological, forensic and tactical forensic 
support.

Key words: forensic support, morality, criminal offenses, investigations, investigative (search) actions.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ ЖИТЛОМ:  
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань оперативно-розшукового забезпечення 
розслідування убивств, поєднаних із заволодінням житлом. Увага приділяється описанню струк-
турних елементів організації розслідування злочинів даної категорії. Досліджуються теоретичні 
та практичні проблеми, пов’язані з визначенням необхідності внесення відомостей до ЄРДР. Наво-
дяться типові слідчі ситуації й відповідні напрями досудового розслідування. Зазначається, що 
держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати 
його у власність або взяти в оренду. Водночас через можливість отримати надприбутки внаслідок 
отримання права власності на житло з кожним роком частішає кількість зловживань, пов’язаних 
із незаконним заволодінням житлом або правом на нього. Найстрашнішим є той факт, що людина, 
володіючи житлом, може бути позбавлена найціннішого права, що закріплено у ст. 27 Конституції, – 
права на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя інакше як на підставі закону за 
рішенням суду. Проте, маючи на меті заволодіти нерухомістю, злочинці не зупиняються ні перед чим 
і можуть навіть вчинити щодо власника житла вбивство. Поділяється думка науковців, які вважа-
ють, що ці поняття невіддільні одне від одного, оскільки планування виражається у вигляді заходів 
(у тому числі висуненні версій, визначенні обставин, які підлягають встановленню, з’ясуванні слідчої 
ситуації, що склалася на певному етапі розслідування), застосуванні певних техніко-криміналістич-
них та інших наукових засобів, визначенні строків і виконавців.

Автор наголошує на тому, що вирішення організаційних питань, які виникають у процесі опе-
ративно-розшукового забезпечення розкриття й розслідування убивств, поєднаних із заволодінням 
житлом, є одним із найважливіших напрямів. Вдала організація може бути тільки завдяки опти-
мальному плануванню та ефективній тактиці. Водночас напрями розслідування цілком залежать 
від слідчої ситуації, що склалася на певному етапі досудового розслідування і може постійно зміню-
ватися.

Ключові слова: оперативно-розшукове забезпечення, житло, власник житла, заволодіння 
житлом, вбивство, організація та планування розслідування, слідчі ситуації.

Постановка проблеми. Конституцією 
України визначено ряд основоположних 
прав та свобод людини та громадянина, 
серед яких і право на житло, що закрі-
плено у статті 47 Основного Закону. Після 
1992 року, коли розпочався процес масової 
приватизації, зросла кількість цивільно-
правових угод купівлі-продажу, дарування, 
міни, спадкування, за якими відбувається 
перехід права власності на нього. Держава 
створює умови, за яких кожний громадянин 
матиме змогу побудувати житло, придбати 
його у власність або взяти в оренду. Водночас 
через можливість отримати надприбутки вна-
слідок отримання права власності на житло 
з кожним роком частішає кількість зловжи-
вань, пов’язаних із незаконним заволодінням 

житлом або правом на нього. Найстрашнішим 
є той факт, що людина, володіючи житлом, 
може бути позбавлена найціннішого права, 
що закріплено у ст. 27 Конституції, – права на 
життя. Ніхто не може бути свавільно позбав-
лений життя інакше як на підставі закону за 
рішенням суду. Проте, маючи на меті заво-
лодіти нерухомістю, злочинці не зупиня-
ються ні перед чим і можуть навіть вчинити 
щодо власника житла вбивство. Це ставить 
перед наукою завдання щодо розробки нових 
підходів до боротьби зі злочинами у сфері 
нерухомості, у тому числі із вчиненням вбив-
ства осіб, які володіють цією нерухомістю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз досліджень і публікацій, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми, свід-
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чить, що питання щодо організації розкриття 
й розслідування різних категорій злочинів 
неодноразово розглядалися у наукових пра-
цях Р. С. Бєлкіна, В. П. Бахіна, А. Ф. Воло-
буєва, В. О. Коновалової, В. Ю. Шепітько, 
К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського 
та ряду інших вчених. Питання організації 
розслідування злочинів у сфері нерухомості 
не залишилися без уваги й у дослідженнях 
Д. М. Андрієва, С. В. Князєва, Н. В. Павлової, 
Д. А. Птушкіна, К. О. Чередник та ін. Проте 
залишаються деякі невирішені питання 
оперативно-розшукового забезпечення, що 
потребують додаткової уваги.

Це вказує на необхідність удосконалення 
наукових підходів та практики з оперативно-
розшукового забезпечення розкриття та роз-
слідування вбивств, поєднаних із заволо-
дінням житлом, що і визначає актуальність 
даної статті. 

Отже, метою статті є аналіз наданих 
у криміналістичній літературі підходів 
до трактування організації та планування 
розслідування, а також визначення осно-
вних напрямів оперативно-розшукового 
забезпечення розслідування вбивств, 
пов’язаних із заволодінням житлом.

Виклад основного матеріалу. У про-
цесі розслідування вбивств, пов’язаних із 
заволодінням житлом, виникає низка орга-
нізаційних питань, особливо на початко-
вому етапі розслідування. Водночас вдала 
організація розслідування може бути тільки 
завдяки оптимальному плануванню та ефек-
тивній тактиці. Слід зауважити, що поняття 
«організація» та «планування» розсліду-
вання викликають бурхливі дискусії з при-
воду підпорядкованості цих понять одне 
одному. На думку одних вчених, «організа-
ція» є ширшим за «планування», на думку 
інших – навпаки.

Ми поділяємо думку науковців, які вва-
жають, що ці поняття є невіддільні одне 
від одного, оскільки планування виража-
ється у вигляді заходів (у тому числі вису-
ненні версій, визначенні обставин, які під-
лягають встановленню, з’ясуванні слідчої 
ситуації, що склалася на певному етапі 
розслідування), застосуванні певних тех-
ніко-криміналістичних та інших наукових 
засобів, визначенні строків і виконавців. 
Хоча організація і є ширшим поняттям, 
але завдяки їй здійснюється реалізація 
наміченого плану, його адаптація до ново-
створених обставин. Зокрема, організація 
передбачає: 1) створення найбільш опти-
мальних умов для виконання запланованих 
заходів (проведення СРД, НСРД, ОРЗ), 
враховуючи як процесуальні, так і тактичні 

аспекти; 2) застосування найбільш ефектив-
них шляхів і способів реалізації поставле-
них завдань; 3) забезпечення узгодженості 
та упорядкованості дій органів й осіб під час 
вирішення цих завдань [1, с. 51].

Виходячи з цього, можна сказати, що 
організація та планування розслідування 
вбивств, пов’язаних із заволодінням житлом, 
може містити такі складники: отримання, 
вивчення та оцінка вихідної інформації про 
подію; визначення правової кваліфікації 
та прийняття рішення про внесення інфор-
мації до ЄРДР; зіставлення вихідної інфор-
мації з типовими слідчими ситуаціями, від-
повідно до яких розробляється алгоритм дій; 
висунення слідчих версій та їх перевірка; 
визначення обставин, які підлягають вста-
новленню; визначення слідчих (розшуко-
вих) та інших процесуальних дій та заходів, 
спрямованих на вирішення завдань розслі-
дування; вирішення організаційних питань, 
спрямованих на виконання завдань.

Як показав аналіз судово-слідчої прак-
тики, на початку досудового розслідування 
у провадженнях щодо вбивств, пов’язаних 
із заволодінням житлом, дуже складно при-
йняти рішення та правильно організувати 
розслідування, оскільки на момент внесення 
відомостей до ЄРДР інформація є незна-
чною. До того ж не завжди факт зникнення 
людини і заволодіння правом на житло 
є взаємопов’язаними. 

Натомість рішення про внесення до 
ЄРДР відомостей про кримінальне право-
порушення повинно бути прийняте у всіх 
випадках, коли йдеться про ознаки зло-
чину. У цьому розрізі слід зауважити, що 
ч. 5 ст. 214 КПК України не вимагає прямої 
вказівки на факт злочину – такі відомості 
повинні лише вказувати на обставини, що 
можуть свідчити про кримінальне правопору-
шення, тобто на ознаки конкретного злочину. 
Встановлення цих ознак шляхом проведення 
початкових слідчих (розшукових) дій та опе-
ративно-розшукових заходів закономірно 
тягне за собою і встановлення сукупності 
окремих елементів складу цього злочину, 
а також створює можливість і для визна-
чення окремих ознак цих елементів [2, c. 283].

Під час вивчення та оцінки початкової 
інформації необхідно звертатися до зістав-
лення фактичних даних, отриманих із різ-
них джерел, що дозволяє виявити супер-
ечності, неточності чи неповноту даних. 
На цьому етапі слідчий вирішує, які дані не 
викликають сумніву і можуть бути оцінені 
як достовірні, а які, навпаки, є сумнівними 
і вимагають перевірки; на які питання можна 
відповісти стверджувально, а на які – ні; які 
дані стосуються справи, які – ні [3, с. 222]. 
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При цьому перевірка оперативної інформа-
ції проводиться також шляхом зіставлення 
її з наявними достовірними даними [4, с. 23].

Д. М. Андрєєв зазначає, що складність 
встановлення взаємозв’язку між зникнен-
ням особи та заволодінням правом на житло 
полягає в тому, що повідомлення про безві-
сне зникнення особи не є рівнозначним пові-
домленню про вчинення злочину, оскільки 
в ньому, як правило, немає даних, які б вка-
зували на вчинення злочину стосовно зни-
клого, та не може бути підставою для вне-
сення повідомлення про зникнення в ЄРДР. 
Важливим питанням є саме встановлення 
можливості вчинення злочину щодо особи 
за результатами розгляду заяви чи пові-
домлення про її зникнення. Оперативне 
вирішення цього питання може запобігти 
позбавленню життя та (або) заволодінню 
правом власності на належне їй житлове 
приміщення [5, с. 199].

Як свідчить аналіз судово-слідчої прак-
тики, у 12 % випадків злочинці вивозять 
власника житла до села і там його утримують 
у неволі, у 3 % випадків поміщують у пси-
хіатричну лікарню. Позбавившись потерпі-
лого, злочинці здійснюють незаконні угоди 
цивільно-правового характеру різними 
способами. Одним із поширених способів 
є укладання угоди від імені власника, коли 
або знаходиться особа, схожа на власника, 
або підробляється паспорт власника.

Набули поширення випадки, коли влас-
ника житла визнають померлим. У цьому разі 
слід зауважити, що, згідно зі ст. 46 ЦК Укра-
їни, фізична особа може бути оголошена судом 
померлою, якщо у місці її постійного прожи-
вання немає відомостей про місце її перебу-
вання протягом трьох років, а якщо вона про-
пала безвісти за обставин, що загрожували їй 
смертю або дають підставу припускати її заги-
бель від певного нещасного випадку, – про-
тягом шести місяців, а за можливості вважати 
фізичну особу загиблою від певного нещас-
ного випадку або інших обставин внаслідок 
надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру – протягом одного місяця 
після завершення роботи спеціальної комісії, 
утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру [6].

Вирішуючи питання щодо можливості 
визнання власника житла померлою осо-
бою, злочинці можуть не поспішати позба-
вити потерпілого життя, оскільки припус-
кають альтернативний варіант – примусити 
потерпілого підписати документи під пси-
хічним та фізичним впливом. Проте близько 
4 % випадків пов’язані з тим, що запобігти 
позбавленню життя власника об’єкта неру-
хомості вже не вдається, оскільки заволо-

діння правом власності вже здійснилося, 
а потерпілого вбито з метою приховування 
слідів злочину.

Якщо злочинні дії вчинено щодо нерухо-
мості, власник якої помер або зник безвісті, 
можуть скластися такі ситуації:

1) провадження відкрито за заявою особи, 
яку деякий час вважали безвісно відсутньою 
і щодо нерухомості якої вчинено шахрайські 
дії шляхом підробки документів, підтвер-
джуючих факт смерті цієї особи. Злочинець 
встановлений, або є достовірна інформація 
про злочинців, їх кількість, механізм вчи-
нення злочину, що дозволяє проводити роз-
слідування у повному обсязі;

2) кримінальне провадження відкрито 
за заявою особи, яку тривалий час вважали 
безвісно відсутньою і щодо нерухомості якої 
вчинено шахрайські дії шляхом підробки 
документів, підтверджуючих факт смерті цієї 
особи. Злочинець невідомий, у зв’язку із тим, 
що пройшов тривалий час, інформація про 
злочинців, їх кількість, механізм вчинення 
злочину обмежена;

3) кримінальне провадження відкрито 
за заявою особи, яка є родичем померлого 
і спадкоємцем нерухомості, щодо якої вчи-
нено переоформлення шляхом шахрайських 
дій. Злочинець відомий, заперечує свою про-
вину, але є достатньо інформації, що свідчить 
про вчинення злочину саме ним.

Як слушно зазначає Д. А. Птушкін, осно-
вними напрямами розслідування у таких 
ситуаціях є з’ясування низки обставин, 
зокрема причин смерті особи, факту видачі 
злочинцям свідоцтва про смерть, факту звер-
нення злочинців до юридичних та фізич-
них осіб з питань щодо відчуження житла, 
та причетності цих осіб до вчинення зло-
чину тощо. При цьому з метою встановлення 
факту та обставин смерті особи, житло якої 
було відчужено після її смерті, зазвичай 
проводяться такі заходи: отримання інфор-
мації про особу, яка повідомила до поліції 
про смерть власника житла; з’ясування, чи 
є у померлого власника родичі, які є закон-
ними спадкоємцями; з’ясування, чи було 
виявлено документи, що засвідчують особу 
померлого власника, та правовстановлюючі 
документи на житло; хто знайшов і куди потім 
було передано ці документи; з’ясування, 
чи є, згідно з правовстановлюючими доку-
ментами, інші власники житла [7, с. 154].

Розвернутий алгоритм перевірочних дій 
у такій ситуації надала Н. В. Павлова, яка 
зауважує, що після смерті власника житла 
злочинці за допомогою підробки докумен-
тів або пред’явлення нотаріусу особи, котра 
виступає у ролі власника житла, укладають 
угоду купівлі-продажу щодо цього житла. 
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Тому з’ясування низки обставин, зокрема 
причин смерті особи, факту видачі зло-
чинцю свідоцтва про смерть, факту звер-
нення певних осіб до юридичних та фізичних 
осіб з питань щодо відчуження житла тощо, 
є дуже важливим. З метою встановлення 
факту та обставин смерті особи, житло якої 
було відчужено після її смерті, вчена запро-
понувала такі перевірочні заходи: ознайом-
лення з вихідною інформацією за фактом 
смерті; проведення судово-медичної експер-
тизи з метою встановлення причин смерті; 
проведення допитів осіб, які зможуть надати 
інформацію про власника житла та обста-
вини його смерті, обставин відчуження 
житла після його смерті; проведення допиту 
судово-медичного експерта, працівників 
моргу для з’ясування питань: а) коли надій-
шов труп; б) що стало причиною смерті; в) чи 
було передано документи, що засвідчують 
особу, разом з померлим, місцезнаходження 
цих документів тощо. При цьому з метою 
встановлення факту видачі шахраю свідо-
цтва про смерть слід з’ясувати такі питання: 
а) чи звертався хто з проханням повернути 
паспорт, видати свідоцтво про смерть, хто ці 
особи, які їхні прикмети; б) чи надавали ці 
особи заяви з приводу надання свідоцтва, які 
документи при цьому пред’являли. Також 
необхідно перевірити записи у журналі реє-
страції видачі свідоцтв про смерть, оскільки 
вони містять паспортні дані особи, яка звер-
нулась за видачею свідоцтва про смерть 
(необхідного злочинцям для зняття помер-
лого з реєстраційного обліку) [8, с. 64].

Відіграє важливу роль факт звернення 
злочинців до юридичних та фізичних осіб 
з питань щодо відчуження житла, власником 
якого була померла, та з питань отримання 
певних документів. Для цього необхідно про-
вести допит працівників комунальних служб, 
працівників державної міграційної служби, 
працівників реєстраційних служб та ін. У разі 
потреби ці документи слід вилучити шляхом 
тимчасового доступу до речей та документів 
або, у разі відмови, обшуку. Встановлення 
даних фактів є дуже важливим, оскільки 
від цього залежить кваліфікація злочину.

Загалом, організація та планування розслі-
дування залежить від конкретної слідчої ситуа-
ції, що склалася у кримінальному провадженні 
на певному етапі досудового розслідування.

Слід погодитися з думкою вчених, які 
переконані, що досягнення слідчим будь-
якої з намічених цілей має починатися 
з оцінки наявної слідчої ситуації і, за потреби, 
з ужиття заходів щодо зміни її в сприятли-
вий бік. В. К. Весельський вважає, що під-
ставою для загальної класифікації ситуацій 
є її якісна стосовно можливості досягнення 

цілей розслідування характеристика. Тому 
вчений поділив усі ситуації на сприятливі 
й несприятливі для розслідування [9, с. 197].

У цьому розрізі вдало підійшов до алго-
ритмізації процесу розслідування, залежно 
від типових слідчих ситуацій, О. С. Пав-
люк, який визначив стратегію пізнавальної 
діяльності з урахуванням особливостей, 
притаманних розслідуванню вбивств осіб 
похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних 
із заволодінням їхнім майном, залежно від 
слідчої ситуації та від кількості та якості кри-
міналістично значимої інформації. До най-
сприятливішої він відніс ситуацію, за якої 
вихідні дані характеризуються значним обся-
гом накопиченої оперативної та процесуаль-
ної інформації про криміналістично значимі 
обставини злочину, тобто в цілому ясною 
є картина вбивства. Загальний алгоритм піз-
нання, тобто з’ясування обставин події, вста-
новлення способу вчинення, знаряддя, особи 
та мотивів вбивства, складається з таких дій: 
огляду місця події та огляду трупа, пошуку, 
виявлення та вилучення знарядь та засобів, 
слідів убивства; затримання підозрюваного; 
допиту потерпілого щодо обставин злочину; 
допитів свідків; паралельно слідчий здій-
снює: збір даних про особу підозрюваного, 
його зв’язки, спосіб життя; перевірку на при-
четність підозрюваного до вчинення інших 
злочинів. Проте вчений справедливо наголо-
шує, що сприятлива ситуація на наступних 
етапах розслідування може трансформува-
тися у несприятливу у разі активної проти-
дії розслідуванню з боку підозрюваного, його 
захисника, родичів та інших осіб [10, с. 213].

Щодо вбивств, поєднаних із безвісним 
зникненням потерпілого (несприятлива 
ситуація), алгоритм дій слідчого спрямова-
ний на виявлення місцезнаходження трупа 
і полягає у проведенні таких слідчих (роз-
шукових) дій та інших заходів: 1) необхідно 
докладно зібрати дані про особу потерпілого, 
встановити, як був одягнений зниклий, які 
супроводжуючі речі були при ньому (доку-
менти про право власності, гроші, цінні 
речі). Для цього слід допитати в якості свід-
ків: заявника про зникнення потерпілого; 
осіб, які останніми бачили потерпілого; рід-
них, друзів, сусідів, обізнаних щодо способу 
життя потерпілого, розпорядок дня тощо, 
його можливого перебування в лікуваль-
них закладах; осіб, які бачили (зустрічали) 
потерпілого незадовго до вчинення убивства; 
осіб, які проживають у домоволодінні потер-
пілого або винаймають житло в останнього; 
2) з метою встановлення місця вчинення 
убивства потрібно провести огляд місця 
останнього проживання та роботи потенцій-
ного потерпілого, за необхідності провести 
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обшуки у приміщенні, де раніше проживав 
зниклий, пошук імовірних слідів убивства, 
знарядь вчинення злочину та інших слідів 
можливого вбивства; 3) ретельно допитати 
осіб, що мешкають у житлі зниклого, щодо 
того, кому належить квартира, у кого вони її 
придбали або винаймають; перевірити доку-
менти на право власності тощо [11, с. 121].

Висновки

Таким чином, вирішення організаційних 
питань, що виникають у процесі оперативно-
розшукового забезпечення розкриття й роз-
слідування убивств, поєднаних із заволо-
дінням житлом, є одним із найважливіших 
напрямів. Вдала організація розслідування 
може бути тільки завдяки оптимальному 
плануванню та ефективній тактиці. Водно-
час напрями розслідування цілком залежать 
від слідчої ситуації, що склалася на певному 
етапі досудового розслідування, що може 
постійно змінюватися.
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Sergiy Obshalov. Operational research support of the investigation of murders related to 
housing: problems of theory and practice

The article is devoted to the study of the organization of the investigation of murders connected with 
the seizure of housing. It is emphasized that the state creates conditions under which every citizen will be 
able to build housing, buy it or rent it. Meanwhile, due to the possibility of obtaining extra profits as a result 
of obtaining the right to own housing, the number of abuses related to illegal possession of the right or the right 
to it increases every year. The worst thing is the fact that a person, owning a home, can be deprived of the most 
valuable right - the right to life. No one shall be arbitrarily deprived of his life except in accordance with 
the law of a court. However, in order to seize real estate, criminals are not inferior to anything and may even 
commit murder against the homeowner. This poses a challenge to science and law enforcement to develop new 
approaches to combating real estate crimes related to the murder of those who own real estate.

It is noted that the investigation of murders combined with the seizure of housing raises a number 
of organizational issues, especially at the initial stage. At the same time, a successful organization can 
only be due to optimal planning and effective tactics. The analysis of the approaches to the interpretation 
of the organization and planning of the investigation provided in the criminalistics literature is carried out. 
Attention is paid to the description of the structural elements of the organization of the investigation of crimes 
of this category.

Theoretical and practical problems in determining the need to enter information into the Unified Register 
of pre-trial investigations are investigated. Typical investigative situations and relevant areas of investigation 
are provided.

A number of concrete proposals and recommendations are presented, aimed at improving forensic 
provision of investigation of offenses. Specific scientific categories of the criminal process and forensic 
sciences have been specified.

Key words: operative-search support, housing, homeowner, taking possession of housing, murder, 
organization and planning of investigation, investigative situations, operational and search support.
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ФУНКЦІЯ ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ

Ефективність захисту прав, свобод, інтересів людини та суспільства загалом від кримінальних 
правопорушень залежить від визначення правоохоронних функцій, їх чіткого розподілу між компе-
тентними органами та професійного виконання. Виконання державним правоохоронним органом 
функції, яка не передбачена для нього Основним Законом, виключає існування правової системи. 
Очевидно, що кримінально-процесуальна функція досудового розслідування має виконуватись орга-
нами з однойменною назвою. Проте норми чинного Кримінального процесуального кодексу покла-
дають на прокурорів обов’язок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. 
Водночас прокуратура наділена іншими функціями, вичерпний перелік яких передбачено стат-
тею 131-1 Конституції України [1]. Вважаємо, що такий стан справ унеможливлює встановлення 
в країні правопорядку. 

У статті досліджується питання діяльності прокуратури в часи незалежності України, зокре-
ма виконання прокурорами кримінально-процесуальних функцій. Встановлено, що з дати ухвалення 
Конституції України і по теперішній час прокуратура виконує функцію, не передбачену Основним 
Законом, – функцію досудового розслідування. Реформування прокуратури та правоохоронної систе-
ми загалом відбувалося та відбувається формально. Політичне керівництво держави усіляко намага-
лось залишити за прокурорами право – обов’язок розслідувати кримінальні провадження. У 2012 році 
набрав чинності новий Кримінальний процесуальний Кодекс України. Серед чисельних новацій у пра-
вилах кримінального процесу позиція законодавця щодо антиконституційного закріплення за проку-
ратурою функції досудового розслідування залишилась незмінною. Відтак ми доходимо висновку, що 
норми чинного Кримінального процесуального Кодексу України всупереч Конституції покладають на 
органи прокуратури функцію досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Ключові слова. Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, функції 
прокуратури, функція досудового розслідування, прокурор, слідчий.

Постановка проблеми. В Україні триває 
реформування системи кримінальної юсти-
ції. У цій царині вже багато зроблено: змі-
нено порядок кримінального провадження; 
встановлено нові правові засади організації 
та діяльності судів, органів досудового роз-
слідування та адвокатури. Також досить 
активно у правозастосуванні впроваджу-
ються європейські стандарти захисту прав 
учасників кримінального провадження. 
Дозволимо собі припустити, що із прийнят-
тям нового Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК) зменшилася 
кількість свавільних обшуків і затримань, 
випадків фізичного та психологічного при-
мусу з метою отримання доказів, незакон-
ного кримінального переслідування зага-
лом. Певні здобутки можна перераховувати 

й далі, адже якість проведення досудового 
розслідування перебуває на вкрай низькому 
рівні. На нашу думку, однією з причин цього 
є формальний підхід до реформування інсти-
туту прокуратури, зокрема функцій проку-
рора у кримінальному процесі.

За часів незалежності положення Кон-
ституції України щодо функцій проку-
ратури неодноразово змінювались. Хоча 
жодна їх редакція не покладала на про-
куратуру функцію досудового розсліду-
вання, прокуратура її здійснювала і має 
здійснювати зараз. Відповідно до чинної 
ст. 131-1 Конституції України прокуратура 
здійснює: 1) підтримання публічного обви-
нувачення в суді; 2) організацію і процесу-
альне керівництво досудовим розслідуван-
ням, вирішення відповідно до закону інших 
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питань під час кримінального провадження, 
нагляд за негласними та іншими слідчими 
і розшуковими діями органів правопо-
рядку; 3) представництво інтересів держави 
в суді у виключних випадках і в порядку, 
що визначені законом [1]. У ч. 3 ст. 2 Закону 
України «Про прокуратуру» № 1697-VII 
від 14.10.2014 року вказано, що на про-
куратуру не можуть покладатися функції, 
не передбачені Конституцією України [2]. 
Водночас КПК встановлює кримінально-
процесуальні права-обов’язки прокурорів 
для реалізації покладених на них функцій. 
Вважаємо, що засади кримінального прова-
дження та інші норми КПК покладають на 
прокурорів обов’язок здійснювати досудове 
розслідування у кримінальних проваджен-
нях. Фактично прокурор перетворився на 
слідчого, а слідчий на його помічника. Отже, 
проблему вбачаємо у тому, що на прокурорів 
всупереч нормам Основного закону покла-
дено функцію досудового розслідування. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Функції, права та обов’язки про-
курора у кримінальному процесі були 
предметом дослідження таких учених, як 
Ю.П. Аленін, В.М. Бабкова, А.М. Баксалова, 
О.М. Бандурка, І.В. Гловюк, В.В. Долежан, 
О.В. Капліна, П.М. Каркач, М.В. Косюта, 
О.М. Ларін, А.О. Ломакін, В.І. Малюга, 
М.І. Мичко, В.П. Півненко, І.В. Рогатюк, 
М.В. Руденко, В.М. Савицький, В.А. Стре-
мовський, О.Ю. Татаров, О.М. Толочко, 
М.С. Трубін, В.М. Юрчишин, Н.І. Щегель 
та багатьох інших. Однак здебільшого дослі-
дження присвячувались змісту та співвідно-
шенню понять «нагляд» та «процесуальне 
керівництво», а також порядку взаємодії слід-
чого та прокурора. Дослідженню обов’язків 
прокурора щодо здійснення досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні за 
новим КПК, на нашу думку, приділено недо-
статньо уваги. 

Метою статті є дослідження процесу 
реформування кримінально-процесу-
альної діяльності прокурора та форму-
вання системи досудового розслідування 
в аспекті виконання прокуратурою функ-
ції досудового розслідування; висвітлення 
питання виконання прокуратурою функції 
досудового розслідування, яка не передба-
чена Конституцією України. 

Виклад основного матеріалу. За часів 
незалежності влада вдавала, що намагається 
впорядкувати питання кримінально-про-
цесуальної діяльності прокуратури як дер-
жавного органу та прокурора як суб’єкта 
кримінального провадження. Йдеться про 
маніпуляції законодавця з суб’єктом вико-

нання функції досудового розслідування, яку 
виконувала та має продовжувати виконувати 
прокуратура України. З одного боку, ми спо-
стерігали дуже кволий процес позбавлення 
прокуратури функції досудового розсліду-
вання, а з іншого – бачимо як прокурорам 
підступно нав’язали цю функцію. Напевно 
самі прокурори повністю не усвідомлюють, 
що зараз вони мають розслідувати кримі-
нальні провадження замість слідчих. 

Відповідно до висновку Парламент-
ської асамблеї Ради Європи від 26 вересня 
1995 р. № 190 (1995) щодо заявки України 
на вступ до Ради Європи необхідність лік-
відації прокурорської функції досудового 
слідства обґрунтовується унеможливленням 
поєднання в одному органі слідчих повнова-
жень і здійснення нагляду за їх реалізацією, 
бо такий нагляд не може бути об’єктивним 
[3]. Як зазначалось вище, положення Кон-
ституції України, якими визначалися функ-
ції прокуратури, з 1996 року по сьогодніш-
ній день змінювались кілька разів. Однак 
як первісний текст Основного Закону, так 
і його подальші редакції не покладали на 
прокуратуру функцію здійснення досудо-
вого розслідування у кримінальних справах. 
Водночас Закон України «Про прокуратуру» 
№ 1789-XII від 05.11.1991 року та Кри-
мінально-процесуальний кодекс України 
№ 1001-05 від 28.12.1960 року передбачали 
в структурі органів прокуратури посади 
слідчих та надавали повноваження розслі-
дувати певні види злочинів [4; 5]. Очевидно, 
що норми цих нормативно-правових актів не 
відповідали ст. 121 Основного Закону (ред. 
28.06.1996 р.) Щоб легітимізувати слідчу 
діяльність прокуратури, у Конституції було 
передбачено суперечливий пункт 9 роз-
ділу XV «Перехідні положення», відповідно 
до якого прокуратура продовжує викону-
вати відповідно до чинних законів функцію 
нагляду за додержанням і застосуванням 
законів та функцію попереднього слідства до 
введення в дію законів, що регулюють діяль-
ність державних органів щодо контролю за 
додержанням законів, та до сформування 
системи досудового слідства і введення в дію 
законів, що регулюють її функціонування [1]. 
Народні обранці, включаючи відповідне 
положення до перехідних положень, свідомо 
заплющили очі на ст. ст. 19, 121 Конституції. 
Сьогодні з упевненістю можна говорити, що 
цей пункт Конституції був одним із проявів 
небажання влади відходити від радянської 
системи державного контролю над суспіль-
ством. Влада тривалий час навіть не намага-
лася формувати систему досудового слідства 
та розробляти відповідну законодавчу базу. 
У 2016 році п. 9 викладено у новій редакції 
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«Прокуратура продовжує виконувати відпо-
відно до чинних законів функцію досудового 
розслідування до початку функціонування 
органів, яким законом будуть передані відпо-
відні функції…» [6].

У 2006 році Конституції виповнилося 
вже 10 років. До формування системи досу-
дового слідства справа так і не дійшла. Нато-
мість з 01.01.2006 року Законом № 2222-IV 
від 08.12.2004 року до ст. 122 Конституції 
України включено п. 5, яким прокурорів обтя-
жили додатковою функцією – нагляду за 
додержанням прав і свобод людини і грома-
дянина, додержанням законів з цих питань 
органами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування, їх посадовими 
і службовими особами [7]. Закон № 2222-IV 
визнано неконституційним згідно з Рішен-
ням Конституційного Суду N 20-рп/2010 від 
30.09.2010 у зв’язку з порушенням конститу-
ційної процедури його розгляду та прийняття. 

У 2008 році предметом конституційного 
розгляду стала справа «про повноваження 
прокуратури відповідно до пункту 9 роз-
ділу XV «Перехідні положення»Конституції 
України» за конституційним поданням 
46 народних депутатів. Конституційний суд 
10 вересня 2008 року визнав такими, що від-
повідають Конституції України (є консти-
туційними), положення статті 17 Закону 
України «Про прокуратуру» від 5 листопада 
1991 року N 1789-XII на час дії пункту 9 роз-
ділу XV «Перехідні положення» Конститу-
ції України щодо продовження виконання 
прокуратурою відповідно до чинних законів 
функції попереднього слідства до сформу-
вання системи досудового слідства і введення 
в дію законів, що регулюють її функціону-
вання (справа № 1-29/2008) [8]. Важливим 
меседжем керівництву держави за резуль-
татами розгляду справи мала стати окрема 
думка судді Марії Андріївни Маркуш. Суддя 
висловила думку, що повноваження проку-
рорів повинні відповідати функціям проку-
ратури, закріпленим у статті 121 Конституції 
України, в іншому випадку ці повноваження 
виходять за конституційні межі функцій 
цього органу, що суперечить положенням час-
тини другої статті 19, статті 121, пункту 1 роз-
ділу XV «Перехідні положення» Конституції 
України. Оскільки норми Конституції Укра-
їни є нормами прямої дії, то Закон повинен 
відповідати їй (стаття 8 Конституції Укра-
їни). Оспорювані положення Закону перед-
бачають додаткові підстави обмеження 
прав і свобод людини і громадянина [9]. 

Утім іншого рішення Конституційного 
суду годі було й очікувати. У разі визнання 
неконституційними положень ст. 17 Закону 
України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 року, злочини підслідні слідчим проку-
ратури розслідувати стало б нікому. Важко 
уявити навіть наслідки такого рішення. 
Питання в тому, що Рішення Конститу-
ційного суду та окрема думка судді Мар-
куш М.А. мали б стати додатковим поштов-
хом для активізації подальших дій влади 
щодо створення відповідних слідчих органів 
та приведення діяльності прокуратури у від-
повідність до вимог Основного Закону. Кон-
ституційний Суд України у Рішенні звернув 
увагу Верховної Ради України на необхід-
ності законодавчої реалізації положень 
пункту 9 розділу XV «Перехідні положення» 
Конституції України (пункт 3 резолютивної 
частини Рішення), однак розв’язання цього 
питання знову затягнулося на роки.

13 квітня 2012 року Верховна Рада Укра-
їни ухвалила новий Кримінальний проце-
суальний кодекс України, який набрав чин-
ності 19 листопада 2012 року. Положення 
нового кодексу щодо порядку здійснення 
кримінального провадження можна назвати 
революційними та тільки не стосовно кри-
мінально-процесуальної діяльності проку-
ратури. На відміну від Кримінально-проце-
суального кодексу України № 1001-05 від 
28.12.1960 року положення нового кодексу 
вже не передбачали слідчих прокуратури 
в переліку органів досудового розсліду-
вання. За новим КПК до системи органів 
досудового розслідування включено органи 
державного бюро розслідувань, а пізніше 
підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього 
контролю Національного антикорупційного 
бюро України, створення яких ще планува-
лось. Ч. 4 та 5 ст. 216 КПК уповноважували 
вказані органи здійснювати досудове роз-
слідування у кримінальних правопорушен-
нях, вчинених високопосадовцями, суддями 
та правоохоронцями, а також військові зло-
чини [10]. Процес створення цих органів 
гальмувався як і раніше, оскільки залишався 
діючим п. 9 розділу XV "Перехідних поло-
жень" Конституції України». Та навіть після 
створення ДБР та НАБУ прокуратура про-
довжує здійснювати досудове розслідування 
у кримінальних провадженнях. 

Відповідно до положень п. 1 Розділу Х 
«Прикінцеві положення» КПК (в ред. ста-
ном на 18.05.2020 року) положення частини 
четвертої статті 216 цього Кодексу вво-
дяться в дію з дня початку діяльності Дер-
жавного бюро розслідувань України, але не 
пізніше п’яти років з дня набрання чинності 
цим Кодексом (20 листопада 2017 року); 
положення частини п’ятої статті 216 цього 
Кодексу вводиться в дію з дня початку діяль-
ності Національного антикорупційного бюро 
України, але не пізніше трьох років з дня 
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набрання чинності цим Кодексом (20 лис-
топада 2015 року). П.1 розділу XІ «Пере-
хідних положень» КПК (в ред. станом на 
18.05.2020 року) встановлено: 1) до дня 
введення в дію положень частини четвертої 
статті 216 цього Кодексу повноваження щодо 
досудового розслідування здійснюють слідчі 
органів прокуратури, які користуються 
повноваженнями слідчих, визначеними цим 
Кодексом щодо злочинів, передбачених час-
тиною четвертою статті 216 цього Кодексу. 
У разі неможливості закінчити досудове роз-
слідування у таких провадженнях до спливу 
дворічного строку або за наявності інших 
передбачених законом підстав питання про 
доручення його здійснення іншим орга-
нам досудового розслідування вирішується 
в установленому цим Кодексом порядку. 
Передача кримінальних проваджень до Дер-
жавного бюро розслідувань здійснюється 
з урахуванням особливостей, визначених 
Законом України «Про Державне бюро роз-
слідувань»; 2) до дня введення в дію час-
тини п’ятої статті 216 цього Кодексу повно-
важення щодо досудового розслідування 
передбачених нею злочинів здійснюють 
слідчі органів прокуратури, які користу-
ються повноваженнями слідчих, визначе-
ними цим Кодексом. Після введення в дію 
частини п’ятої статті 216 цього Кодексу роз-
початі слідчими органів прокуратури кри-
мінальні провадження продовжують здій-
снюватися слідчими органів прокуратури, 
які користуються повноваженнями слідчих, 
визначеними цим Кодексом, до закінчення 
досудового розслідування, але не пізніше дня 
початку діяльності Офісу Генерального про-
курора, обласних прокуратур [10]. 

Очевидно, що наведені положення КПК 
не відповідають принципу правової визначе-
ності. Дата остаточного вивільнення проку-
рорів від функції досудового розслідування 
фактично не визначена і пов’язана з настан-
ням певної події, днем початку діяльності 
відповідно Офісу Генерального прокурора, 
обласних прокуратур. Закон № 113-IX від 
19.09.2019 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо першо-
чергових заходів із реформи органів проку-
ратури» встановлює, що день початку роботи 
Офісу Генерального прокурора, обласних 
прокуратур, окружних прокуратур визна-
чається рішеннями Генерального прокурора 
стосовно Офісу Генерального прокурора, 
усіх обласних прокуратур, усіх окружних 
прокуратур. Вказані рішення публікуються 
у газеті «Голос України» [11]. Офіс Гене-
рального прокурора почав працювати 2 січня 
2020 року. Обласні прокуратури до цього 
часу ще не сформовані. 

В аспекті досліджуваного питання при-
пустимо, що закон все ж визначає кінцевий 
строк здійснення прокурорами досудового 
розслідування кримінальних проваджень. 
Однак законодавець таки «нагородив» про-
курорів функцією досудового розслідування. 

Так, у новий КПК частково було перене-
сено п. 5 ч. 1 ст. 227 КПК України 1960 року, 
відповідно до якого прокурор, здійснюючи 
нагляд за виконанням законів органами 
дізнання і досудового слідства, бере участь 
у провадженні дізнання і досудового слід-
ства і в необхідних випадках особисто про-
вадить окремі слідчі дії або розслідування 
в повному обсязі по будь-якій справі. Від-
повідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 чинного КПК про-
курор, здійснюючи нагляд за додержанням 
законів під час проведення досудового роз-
слідування у формі процесуального керів-
ництва досудовим розслідуванням, серед 
іншого уповноважений в необхідних випад-
ках особисто проводити слідчі (розшукові) 
та процесуальні дії в порядку, визначеному 
цим Кодексом [10]. Хоча у чинному КПК 
і не передбачено повноваження прокурора 
саме проводити розслідування в повному 
обсязі по будь-якій справі, проте інші норми 
КПК в своїй сукупності дають підстави 
вважати, що прокурор не тільки має право 
розслідувати кримінальне провадження, 
а й зобов’язаний це робити. 

Насамперед обов’язок прокурора здій-
снювати досудове розслідування вбачається 
із змісту засад кримінального провадження. 
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК (засада закон-
ності) прокурор, керівник органу досудового 
розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, 
повно і неупереджено дослідити обставини 
кримінального провадження, виявити як ті 
обставини, що викривають, так і ті, що виправ-
довують підозрюваного, обвинуваченого, 
а також обставини, що пом’якшують чи обтя-
жують його покарання, надати їм належну 
правову оцінку та забезпечити прийняття 
законних і неупереджених процесуальних 
рішень; відповідно до ч. 4 ст. 22 КПК (засада 
змагальності сторін та свободи в поданні ними 
суду своїх доказів і у доведенні перед судом 
їх переконливості) повідомлення особі про 
підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, звернення з обвинувальним актом 
та підтримання державного обвинувачення 
у суді здійснюється прокурором; відповідно 
до ч. 1 ст. 25 КПК (засада публічності) про-
курор, слідчий зобов’язані в межах своєї ком-
петенції розпочати досудове розслідування 
в кожному випадку безпосереднього вияв-
лення ознак кримінального правопорушення 
(за винятком випадків, коли кримінальне 
провадження може бути розпочате лише на 
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підставі заяви потерпілого) або в разі надхо-
дження заяви (повідомлення) про вчинення 
кримінального правопорушення, а також 
вжити всіх передбачених законом заходів для 
встановлення події кримінального правопо-
рушення та особи, яка його вчинила; відпо-
відно до ч. 2 ст. 28 КПК (засада розумності 
строків) проведення досудового розсліду-
вання у розумні строки забезпечує проку-
рор [10]. На нашу думку, наведені положення 
достатньою мірою свідчать про покладення на 
прокурора функції досудового розслідування. 

Інші норми КПК надають прокурору 
повноту повноважень на проведення досудо-
вого розслідування. Так, прокурор уповнова-
жений звертатися з клопотаннями до слідчого 
судді про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження та отриман-
ням дозволу на проведення певних слідчих 
дій, збирати докази, закривати кримінальне 
провадження, звертатися до суду з обвину-
вальним актом тощо. Також прокурор має 
право проводити усі без винятку слідчі дії. 
Щодо проведення негласних слідчих розшу-
кових дій, слід зазначити, що прокурор хоч 
і не має такого права, однак має право дору-
чати їх проведення слідчому та оперативним 
підрозділам. Зрештою, відповідно до ч.ч. 2, 
3 ст. 283 КПК прокурор зобов’язаний у най-
коротший строк після повідомлення особі про 
підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити 
кримінальне провадження; 2) звернутися до 
суду з клопотанням про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності; 3) звернутися 
до суду з обвинувальним актом, клопотанням 
про застосування примусових заходів медич-
ного або виховного характеру. Відомості про 
закінчення досудового розслідування вно-
сяться прокурором до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань [10]. 

Ми погоджуємося з позицією М. Бортуна, 
який вказує, що прокурор не повинен вико-
нувати функції слідчого, а лише здійсню-
вати нагляд за розслідуванням криміналь-
ного провадження у формі процесуального 
керівництва. Це означає, що прокурор або 
визнає процесуальні дії слідчого законними 
і погоджується з ними, або не визнає і від-
хиляє клопотання слідчого, визначає обсяг 
доказів достатнім для повідомлення особі 
про підозру і встановлює подальший хід роз-
слідування. Слідчий своєю чергою обирає 
тактичні прийоми розслідування злочинів 
і погоджує їх із прокурором. Таким чином, 
створюється певний тандем слідчого і про-
курора, який повинен забезпечити розсліду-
вання кримінального провадження [12].

В.М. Юрчишин наголошує, що проку-
рори України позбавлені функції досудо-
вого розслідування, та обґрунтовує необхід-

ність наділення прокурорів цією функцією. 
Однак, на нашу думку, навпаки, прокурор 
наділений достатніми повноваженнями для 
самостійного здійснення досудового розслі-
дування. Навіть більше, відповідно до норм 
КПК України він зобов’язаний це робити, 
що свідчить про покладення на нього відпо-
відної функції [13]. 

О. Геселев зазначає, що за змістом відпо-
відних статей нового КПК прокурор, здійсню-
ючи нагляд за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням, знаходиться вже «поруч і разом 
зі слідчим». Прокурор у такому разі безпо-
середньо керує діями органу досудового роз-
слідування щодо проведення певних проце-
суальних або слідчих дій, бере активну участь 
у проведенні будь-яких процесуальних, слід-
чих дій або сам безпосередньо проводить їх. 
Ми своєю чергою не заперечуємо проти участі 
прокурора в окремих процесуальних діях, 
однак це має бути не обов’язком прокурора, 
а його правом у виняткових випадках [14].

Висновки

З дати прийняття Конституції України 
прокуратура виконувала і має продовжувати 
виконувати функцію досудового розсліду-
вання. Влада за часів незалежності ухвалю-
вала неконституційні законодавчі норми, 
якими наділяла прокурорів повноваженням 
розслідувати кримінальні провадження. 
Не є винятком і новий КПК, відповідно до 
норм якого на прокуратуру покладено функ-
цію досудового розслідування.
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Dmytro Syrota, Tetiana Slobodianyk. A function of the pre-trial investigation 
of the prosecutor’s office

The protection effectiveness of human rights, freedoms, interests and society as a whole from criminal 
offences depends on the definition of law enforcement functions, their clear distribution among the competent 
authorities and professional performance. The performance by a State law enforcement agency of a function 
not provided for in the Basic Law precludes the existence of a legal system. It is obvious that the criminal 
procedure function of pre-trial investigation should be performed by the bodies of the same name. However, 
the provisions of the current Criminal Procedure Code oblige prosecutors to carry out pre-trial investigations 
in criminal proceedings. At the same time, the prosecutor’s office has other functions, an exhaustive list 
of which is provided by Article 131-1 of the Constitution of Ukraine [1]. We consider that this state of affairs 
makes it impossible to establish law and order in the country. 

The article examines the activities of the Procurator’s Office during the independence of Ukraine, in 
particular the performance by procurators of their functions in criminal procedure. It has been established 
that from the date of adoption of the Constitution of Ukraine until the present time, the Procurator’s Office 
performs the function of pre-trial investigation, which is not provided for in the Basic Law. The reform 
of the prosecutor’s office and the law enforcement system in general has taken place and is taking place formally. 
The state’s political leadership tried to leave the right to prosecutors – to investigate criminal proceedings. The 
new Criminal Procedure Code of Ukraine entered into force in 2012. Among the many innovations in the rules 
of criminal procedure, the legislator’s position on the unconstitutional assignment of the pre-trial investigation 
function to the Prosecutor’s Office remained unchanged. We conclude that the norms of the current Criminal 
Procedure Code of Ukraine, contrary to the Constitution, entrust the prosecutor’s office with the function 
of pre-trial investigation in criminal proceedings. 

Key words: The Constitution of Ukraine, The Criminal Procedure Code of Ukraine, functions  
of the prosecutor’s office, function of pre-trial investigation, procurator, investigator.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ  
СПОРІВ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

У сучасному світі виникнення спорів є поширеним явищем, яке у будь-якому разі потребує вирі-
шення. Натепер розроблено та введено в практику велику кількість способів, які дають змогу вирі-
шити спір не тільки у судовому порядку, а й поза ним, що має низку переваг, про які йтиметься 
у даній статті. Третейські суди, Міжнародний комерційний арбітраж, медіація, консиліація, пар-
тисипативні процедури, суддя напрокат, суд з багатьма дверима та інші – це не вичерпний перелік 
альтернативних способів вирішення спору. Однією з найпоширеніших процедур є медіація. Відмін-
ність медіації від вирішення спору у судовому порядку полягає в тому, що у вирішення конфлікту 
втручається третя особа, завданням якої є примирення сторін. Існує декілька моделей проведення 
медіації, концепцій поведінки як сторін, так і медіатора. Міжнародна публічна медіація зараз наби-
рає популярності, до неї залучаються міжнародні та регіональні організації, хоча, проаналізувавши 
міжнародне законодавство, можна помітити, що відсутня чітка регламентація та критерії засто-
сування міжнародної публічної медіації. 

Крім медіації, досить давньою, але при цьому діючою й нині є концепція «суду з відкритими двери-
ма». Професор Гарвардської юридичної школи Франк Сандер вперше оприлюднив концепцію «Будинку 
правосуддя з багатьма дверима» у квітні 1976 року на конференції, де вирішувались проблеми, з яки-
ми зіткнулося тогочасне правосуддя. Він передбачив такий будинок на майбутнє як центр вирішення 
суперечок, що пропонує безліч варіантів вирішення юридичних спорів. Судовий процес був би одним із 
багатьох варіантів, включаючи примирення, посередництво, арбітраж та омбудсмена. Така концеп-
ція діє й нині і, хоча зародилася у США, продовжує існування у Бразилії та ряді інших країн.

Тож у даній статті досліджено вже розвинуті альтернативні способи врегулювання конфліктів, 
приклади їх застосування та їх переваги над вирішенням спору у судовому порядку. Звернено увагу на 
детальну структуру, яка насправді має велику кількість особливостей та розгалужень, медіативної 
процедури. Висвітлено історію розвитку The Concept of Multi-Door Courthouse.

Ключові слова: медіація, конфлікт, врегулювання, медіатор, примирення, правосуддя, 
консенсус.

“If a patient is ill, does the doctor always 
operate? Of course not. The doctor and patient 
discuss all possible solutions. Likewise with 
the legal field – for each legal ailment, 
a variety of options need to be discussed.”

Terry Simonson

Постановка проблеми. Кожного дня 
ми стикаємося з рядом конфліктів на робо-
чих місцях, у родині, у сфері бізнесу або 
навіть між державами, які неможливо вирі-
шити самостійно. На думку відразу прихо-
дить наступний крок – звернення до суду. 
Однак чи завжди це найефективніший 
спосіб вирішення спору? Одним з осно-
вних принципів міжнародного публічного 
права є вирішення спорів мирним шляхом. 
У цьому контексті актуальним є засто-
сування засобів, які не порушують права 

та законні інтереси інших держав та вод-
ночас сприяють розвитку у майбутньому 
дипломатичних відносин між ними. Інші ж 
держави можуть брати участь у конфлік-
тах не тільки як сторони спору, а й як треті 
особи, які стають незалежним арбітром. 
Альтернативні способи вирішення спорів 
можуть застосовуватись і на національному 
рівні. Але використання відповідних спосо-
бів передбачає їх попередню імплементацію 
у законодавство та встановлення чіткої про-
цедури їх реалізації.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Методологічну основу дослідження 
даної проблематики становлять праці як 
вітчизняних, так і іноземних науковців: 
А. Дженкіса, А. Колсона, Дж. Майла, Т. Цуві-
ної, Т. Подковенко, Ю. Канарік та ряду інших 
вчених і юристів-практиків.

© Є. Баранова, 2020
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Мета дослідження полягає у розкритті 
вже напрацьованих на міжнародній арені 
способів вирішення спорів у позасудовому 
порядку, з’ясуванні переваг такої альтер-
нативи, а також в акцентуванні уваги на 
існуючих у нашій та інших країнах альтер-
нативних способах та ситуаціях, у яких їх 
варто застосовувати.

Виклад основного матеріалу. У сучас-
ному світі вирішення спору є не лише преро-
гативою суду. Третейські суди, Міжнародний 
комерційний арбітраж, медіація, консиліація, 
партисипативні процедури, суддя напрокат, 
суд із багатьма дверима та інші. Серед вище-
названих процедур виокремимо медіацію, 
яка зараз набуває все більшої популярності 
та є досить поширеним явищем у розвинутих 
суспільствах.

Директива Європейського Парламенту 
та Ради «Про деякі аспекти медіації у цивіль-
них та господарських справах» 2008/52/ЕС 
визначає медіацію як структурований про-
цес незалежно від його назви, в якому дві або 
більше сторони намагаються самостійно і на 
добровільній основі досягти домовленості про 
врегулювання свого спору за участю медіатора 
[1, с. 195]. Можна виокремити такі особли-
вості медіації: процес діалогу між сторонами, 
нейтральна позиція медіатора, досягнення 
спільної домовленості та взаєморозуміння, 
конфіденційність, креативність та динаміч-
ність процесу, добровільність вступу до нього.

Відмінність медіації від вирішення спору 
у судовому порядку полягає в тому, що у вирі-
шення конфлікту втручається третя особа, 
завданням якої є примирення сторін. При 
цьому роль медіатора проявляється доволі 
пасивно – у конструюванні діалогу між кон-
фліктуючими сторонами. На міжнародній 
арені медіація може здійснюватися міжнарод-
ними організаціями, державами або фізич-
ними особами, оскільки ціллю діяльності 
як Організації Об’єднаних Націй, так і регі-
ональних організацій є саме врегулювання 
та вирішення спорів у міжнародному просторі.

Звертаючись до нормативної бази регі-
онального рівня, можна дійти висновку, що 
у якості медіаторів законодавці пропону-
ють залучати саме міжнародні організації 
та їх посадових осіб. Наприклад, згідно зі 
ст. 25 Протоколу про механізм для попе-
редження, врегулювання та вирішення кон-
фліктів, підтримки миру і безпеки, який був 
затверджений у рамках субрегіональної орга-
нізації африканських держав ЕКОВАС, меді-
ація може бути використана для підтримки 
миру, стабільності й безпеки в регіоні у разі 
виникнення конфлікту між двома або кіль-
кома членами ЕКОВАС або у разі внутріш-

ньодержавного конфлікту, який загрожує 
перерости в гуманітарну катастрофу чи ста-
новить серйозну загрозу для міжнародного 
миру і безпеки [2, с. 397]. Медіаторами ж 
виступають у цьому випадку Рада з медіації 
і безпеки, Виконавчий секретар та спеціальні 
місії. Таким чином, це лише один із багатьох 
прикладів визнання міжнародною спільно-
тою конфліктів між державами медіатив-
ними. Підтвердженням цього є й конфлікт 
1979 року між Ізраїлем та Єгиптом, медіато-
ром якого виступили США, внаслідок чого 
було укладено мирну угоду за підсумками 
тривалих переговорів у Кемп-Девіді.

При цьому, проаналізувавши міжнародне 
законодавство, можна помітити, що відсутня 
чітка регламентація та критерії застосу-
вання міжнародної публічної медіації. Одне 
з питань, що пронизують весь процес міжна-
родної медіації, є питання визнання. Медіа-
ційна ініціатива щодо будь-якого конфлікту 
неминуче стикнеться з боротьбою «за» 
та «проти» визнання її застосування. Адже 
залучення міжнародних медіаторів саме 
по собі викликає протест державної влади 
у зв’язку зі сприйманням даної ініціативи 
як втручання у державні справи. Причиною 
є побоювання інтернаціоналізації спору 
та поділу держав на прихильників та опози-
ціонерів певного уряду.

Більше того, міжнародне публічне право 
акцентує увагу на тому, що важливим момен-
том є й правильність вибору моменту для 
втручання третьої сторони з метою отри-
мання миттєвої реакції держав – сторін 
у спорі. На наступній стадії важливо змен-
шити тиск та перевести відносини у мир-
ний вектор розвитку. Яскраво відображають 
зміст вищесказаного медіативні заходи під 
час вирішення нагірно-карабахського кон-
флікту. ОБСЄ намагалась сконструювати 
миротворчий процес, використовуючи підхід 
поступового зближення. В основу такого під-
ходу покладено тактику досягнення домов-
леностей між сторонами конфлікту щодо 
невеликих та менш істотних питань на почат-
кових стадіях медіації та створення на цій 
основі достатнього рівня взаємної довіри для 
подальшого впорядкування більш значущих 
питань. У нагірно-карабахському процесі 
медіаційні зусилля «застигли» на першій 
стадії і медіатори не змогли створити тісний 
зв’язок між першим та наступними кроками 
запланованої взаємодії, тому що неправильно 
було вибрано момент для втручання [3, с. 211].

Отже, за своєю внутрішньою структурою 
процес медіації виглядає як шестикроковий 
цикл, який може включати у себе як спільні 
переговори «join meetings» (дві сторони 
та медіатор), так і окремі зустрічі separate 
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meetings (сторона та медіатор). Крім того, 
виділяють декілька моделей проведення 
медіації залежно від ступеня складності 
спору та етапу, на якому було залучено медіа-
тора, – це 4-step model та settlement conference. 

Незалежно від вибраної системи про-
ведення, успіх медіації як ефективного спо-
собу вирішення конфліктів багато в чому 
залежить від професіоналізму медіаторів 
та їхнього високого рівня професійної етики. 
Важливо також, щоб сторони конфлікту усві-
домлювали для себе важливість підтримання 
подальших відносин на засадах порозуміння 
та консенсусу. Тільки за таких умов можлива 
ефективна взаємодія та результативність 
процесу медіації для всіх її учасників.

Окрім медіації, досить стародавнім, але не 
широковідомим залишається концепція суду 
з багатьма дверима (Multi-Door Courthouse). 
Дана модель охоплює усі вищенаведені аль-
тернативні способи захисту та продовжує 
використовуватись за кордоном [4].

Вперше вона була оприлюднена профе-
сором Гарвардської юридичної школи Фран-
ком Сандером у квітні 1976 року на конфе-
ренції, де вирішувались проблеми, з якими 
стикнулося тогочасне правосуддя.

Професор Сандер передбачив такий 
будинок на майбутнє як центр вирішення 
суперечок, що пропонує безліч варіантів 
вирішення юридичних спорів. Судовий про-
цес був би одним із багатьох варіантів, вклю-
чаючи примирення, посередництво, арбі-
траж, омбудсмена тощо.

 У перші три роки дії «Будинку право-
суддя з багатьма дверима» було розроблено 
сім програм. Своєрідні «двері» як символ 
можливості вирішення спору будь-яким із 
запропонованих альтернативних способів, 
що є раціональним саме у конкретній справі, 
запроваджувались поетапно:

– Small Claims Mediation – Посередни-
цтво у малозначних справах;

 – Domestic Relations Mediation – Посе-
редництво у сімейних (внутрішніх) справах;

 – Accelerated Resolution of Civil Disputes – 
Прискорене вирішення цивільних спорів;

 – Mandatory Arbitration – Обов’язковий 
арбітраж;

– Mediation (as a technique seems to hold 
promise for appropriate and successful use in 
a broad variety of cases: small claims cases, 
a wide range of civil disputes involving thou-
sands or millions of dollars, and domestic rela-
tions cases) – Медіація для широкого кола 
справ (малозначні, спори щодо майнових 
зобов’язань тощо) [5].

Незважаючи на те, що офіційні статис-
тичні дані відсутні, з упевненістю можна ска-
зати, що «Будинком правосуддя з багатьма 

дверима» користувались у понад 10 000 різ-
них випадків, використовувались послуги 
прийому та передачі справ до декількох 
дверей. Практика показала, що спори, 
по’вязані чи то з невеликими позовами, чи то 
з випадками багатомільйонних зловживань, 
насправді можуть бути вирішені за допомо-
гою альтернатив, які їм доступні. 

До речі, станом на 2019 рік у Бразилії 
почав розроблятися пілотний проект запро-
вадження такої установи на національному 
рівні під керівництвом професора Ернан-
деса Креспо разом із командою бразильців, 
глобальними експертами та колабораціо-
ністами [6].

Тож варто зазначити, що «Будинок пра-
восуддя з двома дверима» – це інноваційна 
установа, яка спрямовує справи до найбільш 
підходящих методів вирішення суперечок, 
що економить час і гроші як для суддів, так 
і для учасників судових спорів, вона залиша-
ється ефективною й актуальною і нині.

Перевагами такого альтернативного спо-
собу вирішення спорів є рання оцінка їхнього 
змісту та оцінка справи в цілому, прискорене 
їх опрацювання та властивість виникаючих 
процесів, що полягає у їх менш формальному 
та більш зрозумілому характері, ніж судові.

Для суду доступні альтернативи озна-
чали зменшення кількості судових розглядів 
та відсутність постійного залучення при-
сяжних і, як наслідок, зменшення наванта-
ження на суди в цілому. При цьому час на 
вирішення справ у судовому порядку було 
пропорційно розподілено між тими, що 
потребують глибшої концентрації та більш 
детального вивчення. 

Висновки

Отже, підсумовуючи викладене, варто 
відзначити, що нині широка практика засто-
сування медіації у міжнародному публіч-
ному праві дає змогу стверджувати, що сту-
пінь ефективності застосування медіативних 
зусиль зростає та починає давати вагомі 
результати. Цей напрям продовжує розвива-
тися в межах діяльності Комісії ООН з миро-
будівництва, а також спеціальних політичних 
місій ООН. Тому цілком можливим є май-
бутнє подальше закріплення норм, що без-
посередньо стосуються впровадження меді-
ації у міжнародно-правове законодавство.

Запровадження інституту медіації 
у вітчизняній системі права ґрунтується 
також на позитивних результатах практики 
застосування інституту примирення в бага-
тьох країнах світу, що також свідчить про 
його ефективність. Крім того, це відповідає 
загальній позиції України щодо гармоніза-
ції національного законодавства із законо-
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давством Європейського Союзу, оскільки 
питанню примирних процедур присвячено 
низку рекомендацій і рішень Ради Європи, 
до того ж це матиме вплив на зменшення 
навантаження на судову систему й пришвид-
шить вирішення спорів.
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Yevheniia Baranova. Alternative ways of settlement disputes in international practice
In modern society disputes between people, organisations and even states are popular, and it needs 

to create and develop ways of resolving them. There are a lot of opportunities which use on international 
and regional levels which help to settle disputes without court. Such ways have more benefits about which 
we will tell in this article. Arbitration courts, international commercial arbitration, mediation, conciliation, 
participatory proceedings, a rental judge, the Multi-Door Courthouse and others.

One of the widespread proceedings is mediation. The difference between mediation and court resolving 
is that in mediation the third party – mediator has the passive role and listen to the party to dispute, think 
about ways of settlement. His task is parties’ reconciliation. There are different models of mediation, 
concepts of lawful conduct about which mediator must tell parties before starting process. International 
public mediation becomes more and more popular nowadays too because conflicts between States are usual 
phenomenons, especially with political roots. That’s why international and regional organisations join its. 
When you analyse legislation, you can admit that there are none of rules about using and implementation 
mediation in international relations.

Alongside, so ancient, but valid is The Multi-door courthouse concept. It was created in April 1976 by 
professor of Harvard university Frank Sandor and published on conference, where scientists discussed problems 
of judiciary in the world. It was as “umbrella term” for all ways of resolving disputes. This concept was born 
in the USA and continue working in other countries. For instance, in 2019 Brazil draft a Statute about using 
this alternative way.

Finally, in this scientific article we explore already developed ways of settlement conflicts, examples 
of their using and advantages/disadvantages. We pay attention on details and difficult structure of mediation 
process, how you can try to work with them and in which situations. Moreover, you know more about history 
of The Concept of Multi-Door Courthouse’s concept and its implementation.

Key words: mediation, dispute, regulation, mediator, reconciliation, justice, consensus, settlement.
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ:  
РОЛЬ ОБСЄ 

У статті проаналізовано роль ОБСЄ у демократизації та європейській інтеграції країн Європи 
до регіональних міжнародних організацій, особливості підтримки демократичних інститутів кра-
їн-учасниць ОБСЄ. З’ясовано, що сучасні демократії стикаються з всенародним тиском для надан-
ня більшого доступу до влади, підвищення прозорості управління, наближення рішень до громадян 
шляхом децентралізації та допоміжних організацій. Ми спостерігаємо розширення того, що було 
названо «просування демократії». Названа тактика надає права окремим особам, групам громадян 
та неурядовим організаціям брати активну участь у політичному процесі, вимагати інформацію 
від державних установ, консультуватися з омбудсменами, оскаржувати дії уряду через суд тощо. 
Визначено, що ОБСЄ допомагає державам-учасницям будувати та консолідувати демократичні 
інститути. Як один із головних світових регіональних органів з прав людини, Бюро ОБСЄ з питань 
демократичних інститутів та прав людини працює з державними установами, політичними пар-
тіями, парламентами та допомагає громадянському суспільству у розробці курсу державної полі-
тики. Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини також підтримує зусилля 
держав-учасниць у збільшенні участі жінок та молоді в політиці, зміцненні парламентів, розроблен-
ні багатопартійних політичних ландшафтів, вдосконаленні інтеграції мігрантів та модернізації 
систем реєстрації населення. Зроблено висновок, що загалом ряд операцій на місцях ОБСЄ також 
активно працюють над підтримкою демократичних інститутів у своїх країнах, що діють. Деякі 
напрями їхньої діяльності включають: проведення публічної інформації, інформаційно-просвітниць-
ких та інформаційних кампаній; роботу з урядовими структурами та організаціями громадянсько-
го суспільства щодо розбудови потенціалу; роботу з державними установами та громадянським 
суспільством для заохочення громадянської участі; підтримку парламентських органів у нагляді за 
сектором безпеки; надання неформального та безпартійного форуму для уряду, політичних партій 
та виборців; підтримку реформи ЗМІ; допомогу в подальших виборчих і політичних процесах відпо-
відно до міжнародних стандартів.

Ключові слова: Нарада з безпеки і співробітництва в Європі, Організація з безпеки 
і співробітництва в Європі, європейська система міжнародної безпеки, демократизація, 
євроінтеграція, верховенство права, виміри діяльності ОБСЄ.

Постановка проблеми. Процес демокра-
тизації після 1989 р. так званого «Східного 
блоку Європи» проклав шлях до возз’єднання 
континенту та створення «Європи єдиної 
і вільної». Цей процес возз’єднання триває 
й досі, та за останні десятиліття були досяг-
нуті значні успіхи.

Так станом на 2020 рік членами ЄС 
є 28 країн. Проте розширення Союзу триває 
й досі. НАТО також розширилося до Цен-
трально-Східної Європи й охопило Кавказ 
та Центральну Азію через «Партнерство 
заради миру». Сьогодні ОБСЄ включає 
55 членів, а Рада Європи – 44 члени. Пус-
ковим механізмом таких процесів європей-
ської експансії стала успішна «демократи-
зація» колишніх недемократичних держав. 
Два процеси – консолідації демократії в цих 
державах та їхньої інтеграції до Європи –вза-
ємно посилюються. Перспективи «повер-
нення в Європу» та необхідність дотримання 

стандартів та зобов’язань різних європей-
ських організацій виявилися надзвичайним 
стимулом для країн, що пришвидшують 
та поглиблюють свої внутрішні демокра-
тичні реформи. Наявність таких інституцій 
разом із їх «позитивними моделями» забез-
печують після розпаду спершу СРСР, а потім 
Югославії набагато сприятливіші умови для 
демократизації держав, особливо порівняно 
із ситуацією, що склалася на європейському 
континенті після Першої світової війни.

Слід зазначити, що Західні Балкани ще 
не є повністю частиною європейських інсти-
туцій (ЄС та НАТО), і це пов’язано з тим, 
що демократія в цьому регіоні почала свій 
розвиток пізніше, ніж у Центрально-Схід-
ній Європі. Більше того, демократизації на 
Балканах багато років перешкоджали наці-
оналізм та етнічні війни. Однак не будемо 
забувати, що консолідація демократичних 
інститутів є тривалим процесом. 
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Отже, метою статті є аналіз особливостей 
участі ОБСЄ у демократизації та євроінте-
грації.

Виклад основного матеріалу. Встанов-
лення та закріплення демократії – це дві 
різні концепції та процеси. Загалом, пер-
ший стосується запровадження демократич-
них процедур після періоду неліберального 
управління. Таке встановлення збігається 
із запровадженням вільного та конкуренто-
спроможного виборчого процесу та повагою 
до результатів виборів з боку політичних 
суб’єктів країни. Ми можемо легко сказати, 
що, за дуже невеликими винятками, демо-
кратичні процедури в Європі стали нор-
мою. Однак консолідація демократії є зна-
чно складнішою концепцією. Консолідована 
демократія передбачає існування різнома-
нітних елементів, які визначають якість сис-
теми управління країною [1].

Перш за все, консолідовану демокра-
тію неможливо уявити без «верховен-
ства закону», а саме: поваги та виконання 
закону; рівності громадян перед законом; 
існування незалежних від політичної влади 
судів та судової системи; відсутності коруп-
ції з боку політичного, адміністративного 
та судового апарату; легкого і рівного доступу 
до правосуддя для всіх громадян; існування 
професійної відповідальної бюрократії; здат-
ності держави боротися з організованою 
злочинністю та ізолювати її; поліцейської 
служби, яка є ефективною, професійною 
та деполітизованою і водночас такою, що 
поважає права та свободи людини; повного 
дотримання прав людини та меншин; актив-
ного громадянського суспільства, яке бере 
участь у суспільному житті, і вільних, плю-
ралістичних та професійних засобів масової 
інформації. Тільки в поєднанні із верховен-
ством права демократія може проявити свій 
повний потенціал і досягти того, що має бути 
його кінцевою метою, тобто створення най-
кращих життєвих можливостей для найбіль-
шої кількості людей [2]. Тільки в поєднанні 
із верховенством права демократія може 
ефективно захистити себе від внутрішніх 
і зовнішніх загроз. Тільки демократії, засно-
вані на верховенстві права, можуть залучати 
бізнес та інвестиції та процвітати економічно.

Верховенство закону також передбачає 
концепцію «підзвітності» влади, як верти-
кальної, так і горизонтальної. Перший вид 
підзвітності визначає відносини між обра-
ними та виборцями, останній стосується 
взаємної підзвітності між різними гілками 
влади: виконавчої, законодавчої та судової 
влади. Слід зазначити, що наявність сильної 
опозиції та уряду, що добре представлений 

у парламенті, є вирішальним для забезпе-
чення підзвітності в політичній системі [3].

Така підзвітність має вирішальне зна-
чення для створення системи «стримувань 
і противаг», яка є основою будь-якої функці-
онуючої демократії. Концепція підзвітності 
постійно розширюється в європейських 
демократіях. У межах Європейського Союзу 
існує сильний складник наднаціональної 
підзвітності – договір, закони ЄС, спеці-
алізовані інституції ЄС, перед якими всі 
національні уряди однаково підзвітні. Крім 
того, існує рівень «місцевої та прямої підзвіт-
ності», який стає все більш актуальним [5].

Сучасні демократії стикаються з все-
народним тиском щодо надання більшого 
доступу до влади, підвищення прозорості 
управління, наближення рішень до громадян 
шляхом децентралізації та допоміжних орга-
нізацій. Ми спостерігаємо розширення того, 
що було названо «просування демократії». 
Названа тактика надає права окремим осо-
бам, групам громадян та НУО брати активну 
участь у політичному процесі, вимагати 
інформацію від державних установ, консуль-
туватися з омбудсменами, оскаржувати дії 
уряду через суд тощо [4].

Саме проаналізована модель демократії, 
заснована на верховенстві закону та підзвіт-
ності влади, стала частиною європейського 
«способу життя» та європейської системи 
цінностей. Тому не дивно, що ці принципи 
сьогодні лежать в основі acquis в усіх осно-
вних європейських та євроатлантичних 
установах: РЄ, ОБСЄ, ЄС та НАТО. Це ті 
самі стандарти та принципи, які ми хотіли 
б сприйняти всіма європейськими грома-
дянами та європейськими країнами. Саме 
стандарти демократії, заснованої на верхо-
венстві права, є необхідною умовою повної 
інтеграції до Європейського Союзу відпо-
відно до критеріїв приєднання, визначе-
них на Копенгагенській Європейській Раді 
у 1993 році та включених до Статуту ЄС. 
Так, ОБСЄ підтримує амбіції країн стати 
повноправною частиною європейської сім'ї, 
включаючи ЄС [6]. 

ОБСЄ побічно робить важливий вне-
сок у повну інтеграцію своїх країн-членів до 
європейської сім’ї. Як відомо, Місія разом 
з офісом ОБСЄ активно допомагає місце-
вим інституціям, громадянам та суспільству 
загалом розвивати та консолідувати засади 
верховенства права та підзвітної демокра-
тії, необхідної для того, щоб стати частиною 
європейської сім’ї. Зокрема, ОБСЄ надає 
допомогу [6] у: 

a) підготовці членів національних парла-
ментів та заохочення до обміну професійним 
досвідом з іншими парламентами регіону; 
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б) допомога у розробленні важливих 
законодавчих актів у ключових сферах демо-
кратичного життя країни; 

в) підготовка професійної поліції; 
г) розширення прав та можливостей для 

нових інституцій, таких як Омбудсмен; 
д) рекомендації щодо запровадження 

більш ефективних засобів боротьби з торгів-
лею людьми; 

ж) розвиток місцевої демократії шляхом 
створення інформаційних та освітніх центрів 
у ряді муніципалітетів; 

з) навчання високопрофесійних журна-
лістів та ЗМІ. Забезпечення свободи слова 
та відсутності цензури тощо.

Однак безперечним є те, що для успішних 
реформ необхідна повна участь та залучення 
суспільства та всіх політичних сил. Необ-
хідна консолідація широкого національного 
консенсусу щодо реформ, верховенства 
права та демократичних цінностей. Плю-
ралістичний парламент, незалежна судова 
влада та активне громадянське суспільство 
відіграють вирішальну роль у тому, щоб 
зробити демократію Чорногорії ефектив-
ною, підзвітною та повністю європейською. 
ОБСЄ готова продовжувати допомагати всім 
місцевим акторам та чорногорському сус-
пільству у досягненні цих цілей [3].

Висновки

Таким чином, ОБСЄ допомагає держа-
вам-учасницям будувати та консолідувати 
демократичні інститути. Як один із голо-
вних світових регіональних органів з прав 
людини, Бюро ОБСЄ з питань демократич-
них інститутів та прав людини (БДІПЛ) пра-
цює з державними установами, політичними 
партіями, парламентами та допомагає грома-
дянському суспільству у розробленні курсу 
державної політики. БДІПЛ також підтри-
мує зусилля держав-учасниць у збільшенні 
участі жінок та молоді в політиці, зміцненні 
парламентів, розробленні багатопартійних 

політичних ландшафтів, вдосконаленні інте-
грації мігрантів та модернізації систем реє-
страції населення.

Загалом, ряд операцій на місцях ОБСЄ 
також активно працюють над підтримкою 
демократичних інститутів у своїх країнах, що 
діють. Деякі напрями їхньої діяльності вклю-
чають: проведення публічної інформації, 
інформаційно-просвітницьких та інформа-
ційних кампаній; роботу з урядовими струк-
турами та організаціями громадянського сус-
пільства щодо розбудови потенціалу; роботу 
з державними установами та громадянським 
суспільством для заохочення громадянської 
участі; підтримку парламентських орга-
нів у нагляді за сектором безпеки; надання 
неформального та безпартійного форуму для 
уряду, політичних партій та виборців; під-
тримку реформи ЗМІ, допомогу в подаль-
ших виборчих і політичних процесах відпо-
відно до міжнародних стандартів.
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Viktor Dubovyk. Role of the OSCE in the democratization and European integration
The article analyzed role of the OSCE in the democratization and European integration of European 

countries, especially the support of democratic institutions of OSCE participating States. Modern democracies 
have been found to face popular pressure to gain more access to power, increase governance, and bring 
decisions closer to citizens through decentralization and support organizations. We are witnessing an expansion 
of what has been called 'promoting democracy'. These tactics entitle individuals, groups of citizens and non-
governmental organizations to take an active part in the political process, request information from government 
agencies, consult with ombudsmen, challenge government actions in court, and so on. The OSCE has been 
identified as assisting participating States in building and consolidating democratic institutions. As one 
of the world's leading regional human rights bodies, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights works with government agencies, political parties, parliaments and assists civil society in developing 
public policy. The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights also supports the efforts 
of participating States to increase women's and youth participation in politics, strengthen parliaments, 
develop multi-party political landscapes, improve the integration of migrants and modernize registration 
systems. It is concluded that, in general, a number of OSCE field operations are also actively working to 
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support democratic institutions in their existing countries. Some of their activities include: conducting public 
information, awareness-raising and information campaigns; work with government structures and civil 
society organizations on capacity building; work with government agencies and civil society to encourage 
civic participation; supporting parliamentary bodies in overseeing the security sector; providing an informal 
and non-partisan forum for government, political parties and voters; support for media reform; and assistance 
in further electoral and political processes in line with international standards.

Key words: Conference on Security and Cooperation in Europe, Organization for Security and 
Cooperation in Europe, European system of international security, democratization, European integration, 
rule of law, dimensions of OSCE activity.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРИНЦИПУ  
СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВ У ПЕРІОД 
КЛАСИЧНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Автори статті зосередилися на дослідженні історії розвитку принципу суверенної рівності дер-
жав у класичний період.

Звернено увагу на велике значення Вестфальського миру для розвитку як міжнародного права 
в цілому, так і ідеї рівності держав. Принципи, що були сформульовані, стали основою міжнародних 
відносин на наступні півстоліття, лягли в основу багатьох фундаментальних концепцій та інститу-
тів міжнародного права, а деякі мають актуальність і сьогодні.

Однак зазначено, що цей мир був лише проміжним етапом еволюції ідеї суверенної рівності 
держав. Важливим для еволюції суті принципу суверенної рівності держав було те, що в цей пері-
од проблеми рівності держав почали зачіпати у своїх працях видатні юристи XVI–XVIII століть. 
Самостійним напрямом доктринальних розробок того часу була ідея рівності держав. На значенні 
правової доктрини для становлення ідеї суверенної рівності держав неодноразово наголошувалося 
в науці міжнародного права. На цьому етапі розвитку міжнародно-правових відносин ідея рівності 
держав набуває дедалі реальнішої форми і все частіше про неї говорять у контексті міжнародного 
права. Одним із вчених, хто зробив великий внесок у становлення цієї концепції став «батько між-
народного права», видатний нідерландський правник Гуго Гроцій. Можна констатувати, що в між-
народно-правових поглядах Г. Гроція було відображено ті основні підходи до розуміння рівноправ’я 
держав, які існували в тогочасному міжнародному праві і в подальшому могли мати вплив на ідеї 
інших юристів-міжнародників із цього приводу, щоправда, ця теза ще потребує подальшого окремого 
самостійного дослідження.

Фундаментальний внесок у створення та розвиток ідеї суверенітету зробив Ж. Боден. Концепція 
суверенітету авторства Ж. Бодена стосувалася реалізації державою своєї влади всередині держави, 
а не в рамках міжнародних правовідносин. Проте ці зауваження жодною мірою не применшують зна-
чення наукових ідей Ж. Бодена. Згодом вона лягла в основу концепцій та підходів до розуміння і реалі-
зації суверенітету як у теорії, так і в практиці міжнародного права.

Отже, в цей період було важливим, що виникла концепція державного суверенітету, що згодом 
стане одним із найважливіших елементів принципу суверенної рівності держав. Водночас рівноправ-
ність держав на цьому етапі не було закріплено на нормативному рівні.

Ключові слова: принцип, рівність, суверенітет, етапи становлення міжнародного права, 
класичний період міжнародного права, загальновизнані принципи.

Постановка проблеми. Період класичного 
міжнародного права став знаковим для ста-
новлення та розвитку принципу суверенної 
рівності держав. Більшість юристів міжнарод-
ників, які досліджували становлення та роз-

виток принципу суверенної рівності держав, 
сходяться на думці, що ідею рівноправ’я 
держав остаточно в міжнародному праві 
було визнано саме в цей, історичний період 
т. зв. Нового часу (XVI – кін. XVIII ст.).
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Аналіз наукових досліджень і публіка-
цій. Досліджуючи концепцію принципу суве-
ренної рівності в Стародавньому Світі, автор 
аналізує погляди різних науковців, зокрема 
І. Лукашука, Д. Бараташвілі, К. Манукян, 
О. Сіваш, В. Грабаря та інших.

Так, видатний російський юрист першої 
половини ХХ ст. В. Е. Грабар наголошував: 
«З XV ст. і до наших днів (поч. ХХ ст. – авт.), 
рівність держав була керівним мотивом між-
народних відносин. Воно було завоюван-
ням нового часу і мало замінити панівне, 
до того, начало нерівності, чи ієрархії, дер-
жав» [1, c. 114]. У свою чергу радянський 
правник Д. І. Бараташвілі зазначав, що ідея 
рівноправ’я держав отримала міжнародно-
правове визнання в XV-XVI ст. [2, c. 18]. 
Д. Б. Левін так само підкреслював, що в цей 
період було закладено основи сучасного 
міжнародного права, і «передусім отримав 
визнання принцип суверенітету і рівноправ’я 
держав» [3, c. 42]. На думку К. А. Манукяна, 
«у своєму сучасному значенні принцип 
рівноправ’я держав сформулювався лише 
в XVII ст., але в якості звичаєвої норми існу-
вав у взаємовідносинах держав протягом 
тисячоліть» [4, c. 16]. Нарешті М. О. Уша-
ков теж поділяв цю точку зору, наголошу-
ючи: «Принцип рівності держав як рівності 
суверенних монархів був сформульований 
в XV-XVI ст. в період створення на Заході 
централізованих держав» [5, c. 155].

Отже, з огляду на викладене, мета даної 
статті – дослідити історію становлення 
та розвитку принципу суверенної рівності 
держав у період класичного міжнародного 
права.

Виклад основного матеріалу.
Період класичного міжнародного права 

(XVI ст. – 1919 р.). 
Одним із факторів розвитку ідеї 

рівноправ’я держав став той факт, що саме 
в цей час було сформульовано теоретичні 
засади суверенітету як правової категорії. 
Це було необхідністю, що, у свою чергу, 
була зумовлена фактичними обставинами. 
Як зазначає Г. В. Федущак-Паславська, «сус-
пільно-політичні обставини, що склалися 
в Європі у XVI ст., сприяли появі ідеї сувере-
нітету державної влади» [6, c. 8]. 

Насамперед на таке активне визнання 
ідеї рівноправ’я держав як принципу побу-
дови міжнародних правовідносин вплинули 
історичні події того часу. Так, на думку 
Д. І. Бараташвілі, надзвичайно важливу 
роль у формуванні принципу суверенної 
рівності держав в цей період відіграв Вест-
фальський мир 1648 р. Він вказує, що хоча 
положенням Мюнстерського та Оснабрюк-

ського договорів і не було прямо закріплено 
ідею рівноправ’я держав, але в них містилося 
посилання на вищезгаданий принцип «par in 
parem non habet imperium» (рівний над рів-
ним влади немає), який закріплював рівність 
не самих держав, а власне монархів, які в той 
час ототожнювалися з державами [2, c. 18].

На значенні Вестфальського миру для 
розвитку ідей державного суверенітету 
та рівноправ’я держав вказує і сучасна укра-
їнська дослідниця О. М. Сіваш. З її точки 
зору, «Вестфальський мир 1648 р., зафіксу-
вавши принцип суверенітету держав, закрі-
пив принцип політичної рівноваги. Цей 
принцип, не зачіпаючи абсолютного сувере-
нітету (і права на війну, що вважалося суве-
ренним правом держави), давав змогу збе-
регти хитку стабільність» [7, c. 9].

На нашу думку, варто погодитися з дум-
кою вчених про високе значення Вестфаль-
ського миру для розвитку як міжнародного 
права в цілому, так й ідеї рівноправ’я дер-
жав зокрема. Принципи, які були в ньому 
сформульовані, стали основою для міжна-
родних правовідносин на наступні півтора 
сторіччя, лягли в основу багатьох фунда-
ментальних концепцій та інститутів у між-
народному праві, а деякі з них зберігають 
актуальність і досі.

Водночас вважаємо, що не слід надто 
переоцінювати важливість цієї події для ста-
новлення і розвитку принципу суверенної 
рівності держав. Це пов’язане, зокрема, з тим, 
що і після укладення Вестфальського миру 
мова йшла швидше про рівноправ’я монар-
хів, аніж про рівноправ’я держав. Тому варто 
підкреслити, що, попри все своє значення, 
цей мир був лише проміжним етапом для 
еволюції ідеї суверенної рівності держав.

Важливим для еволюції змісту принципу 
суверенної рівності держав було те, що в цей 
період проблеми рівноправ’я держав почина-
ють торкатися у своїх працях видатні прав-
ники XVI – XVIII ст., зокрема ті, що представ-
ляли природно-правовий напрям юридичної 
науки. У науці міжнародного права підкрес-
люють той вплив, який справив природно-
правовий напрям права на формування ідеї 
норм jus cogens, до яких належать і основні 
принципи міжнародного права в цілому. 
Наприклад, радянський вчений Л. М. Шес-
таков вказував: «Існує тенденція пояснювати 
особливий характер імперативних норм їх 
природно-правовим характером» [8, c. 69].

Серед представників цього напряму, які 
торкалися безпосередньо проблеми рівно-
сті держав в міжнародному праві, варто від-
значити Е. де Ваттеля, Г. Гроція, Ж. Бодена 
Й. Вольфа, С. Пуффендорфа, Х. Томазіуса 
тощо. 
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Особливе місце в цьому переліку займає 
ім’я французького правника Ж. Бодена, 
який став автором концепції «суверенітет», 
що є основоположним елементом принципу 
суверенної рівності держав [9].

Визнаючи фундаментальний вклад 
Ж. Бодена у створення та розвиток ідеї суве-
ренітету та його правової концепції, вида-
ється необхідним зробити певні зауваження. 
Крім того, концепція «суверенітету» автор-
ства Ж. Бодена стосувалася реалізації дер-
жавою своєї влади всередині держави, а не 
в рамках міжнародних правовідносин. Проте 
ці зауваження жодною мірою не применшу-
ють значення наукових ідей Ж. Бодена. Зго-
дом вона лягла в основу концепцій та підхо-
дів до розуміння і реалізації суверенітету як 
у теорії, так і в практиці міжнародного права.

Самостійним напрямом доктринальних 
розробок того часу була ідея рівності дер-
жав. На значенні правової доктрини для 
становлення ідеї суверенної рівності держав 
неодноразово наголошувалося в науці між-
народного права. Так, М. Шо вказує: «В бага-
тьох відношеннях ця доктрина (суверенної 
рівності. – прим. авт.) завдячує своїм нача-
лам природно-правовому вченню. Оскільки 
рівність розглядалася як властивість людини 
і, таким чином, у філософському контексті 
була присвоєна і державі, вчені природно-
правового напряму розглядали рівність як 
природну ознаку держав» [10, c. 215].

Одним із вчених, хто зробив великий 
внесок у становлення цієї концепції, став 
«батько міжнародного права», видатний 
нідерландський правник Гуго Гроцій. Проте 
в науці міжнародного права ведуться активні 
дискусії стосовно ролі Гуго Гроція в доктри-
нальному розвитку ідеї рівності держав. Одні 
вчені (напр., П.Дж. Бейкер [11, c. 6], Е. ван 
Богерт [12, c. 85]) підкреслюють роль вче-
ного в розвитку доктрини рівності держав, 
натомість інші (напр., Е.Д. Дікінсон) ствер-
джують, що Г. Гроцій взагалі не розглядав цю 
доктрину [13, c. 34-67].

Компромісну думку з цього при-
воду висловлював радянський науковець 
Д. І. Бараташвілі. З його точки зору, хоча 
й Г. Гроцій у своїх працях спеціально і не роз-
глядає доктрину рівності, але виходить із неї 
у своїх судженнях [2, c. 22]. Справді, у його 
працях містилися відсилання до ідей рівно-
сті держав. Наприклад, у своїй найвідомішій 
праці «Про право війни і миру», визначаючи 
право, він розділяє його на «право волода-
рювання» та «право рівності» [14, c. 69]. Зго-
дом, ведучи мову про справедливість, Гро-
цій писав, що «один із видів справедливості 
полягає у відносинах між рівними», які він 
власне і називає «правом рівності» [14, c. 69].

Однак, на нашу думку, незалежно від 
того, наскільки велику увагу приділяв Г. Гро-
цій ідеї рівності держав, не варто і не можна 
стверджувати, що його міжнародно-правові 
погляди лягли в основу сучасного прин-
ципу суверенної рівності держав. Тодішня 
теорія і практика міжнародного права зна-
чно відрізнялися від сучасних, і, відповідно, 
тодішні норми, принципи та інститути 
значною мірою ідеологічно відрізнялися 
від сучасних. Саме тому ми вважаємо, що 
можна констатувати, що в міжнародно-пра-
вових поглядах Г. Гроція було відображено 
ті основні підходи до розуміння рівноправ’я 
держав, які існували в тогочасному міжна-
родному праві і в подальшому могли мати 
вплив на ідеї інших юристів-міжнародни-
ків із цього приводу, щоправда, ця теза ще 
потребує подальшого окремого самостій-
ного дослідження.

Є й протилежна думка щодо того, хто 
вперше сформулював ідею рівноправ’я дер-
жав в її протосучасному розумінні в правовій 
доктрині. Як вказував Д. І. Бараташвілі, багато 
представників доктрини міжнародного права 
вважають, що першим, хто представив док-
трину рівності держав у міжнародно-право-
вих працях, був видатний німецький юрист 
С. Пуффендорф [2, c. 22 ]. Цей вчений був 
прихильником природно-правових теорій 
і, відповідно, вважав, що оскільки всі люди 
є рівні, то й міжнародні актори повинні теж 
бути рівними [15, c. 330-345 ]. Згодом ідея 
рівноправ’я держав отримала свій подаль-
ший розвиток в ідеях послідовників С. Пуф-
фендорфа, зокрема Х. Томазіуса, Й. Вольфа, 
Е. де Ваттеля та інших.

З цих вчених окремо варто зупинитися 
на поглядах щодо рівності держав видат-
ного швейцарського правника Е. де Ваттеля. 
Так, у своїй праці «Право народів» (1758 р.) 
він продовжував розвивати природно-пра-
вові підходи до розуміння змісту доктрини 
рівності держав, запропоновані С. Пуффен-
дорфом. У цій праці ідеї рівності держав 
було присвячено два окремі невеликі пара-
графи у вступному розділі «Попередні заува-
ження» [16, c. 31-32].

Зокрема, проводячи аналогії з міжлюд-
ськими відносинами, він вказував, що, попри 
застосування будь-яких критеріїв, держави, 
як і люди, наділені однаковими правами 
та обов’язками і тому «сила чи слабкість 
у цьому випадку не мають жодного значення. 
Карлик є такою-ж людиною як і велетень. 
Маленька республіка є такою-ж суверен-
ною державою, як і наймогутніше королів-
ство»[16, c. 31-32]. Як логічний висновок із 
цього, вчений стверджував, що наслідком 
такої рівності є таке правило: «те, що дозво-
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лено одній нації, дозволено також і будь-якій 
іншій, а недозволене одній, також недозво-
лене й іншій» [16, c. 32].

Праці Е. де Ваттеля мали основоположне 
значення для подальшого розвитку ідеї суве-
ренної рівності держав. Деякі вчені, зокрема 
Дж. Е. Коен, вважають, що ідея рівності 
держав була запропонована саме Е. де Ват-
телем [17, c. 924]. На нашу думку, такі між-
народно-правові концепції навряд чи мають 
одного автора, і видається недоцільним при-
писувати їх авторство якомусь конкретному 
вченому, проте це однозначно є свідченням 
значення наукової діяльності цього вченого 
для становлення та розвитку принципу суве-
ренної рівності держави.

У XVIII ст. в практиці міжнарод-
них правовідносин ідеї рівноправ’я дер-
жав продовжують застосовуватися в тому 
вигляді, в якому вони були сформульовані 
у Вестфальському мирі 1648 р. Як зазначає 
О.М. Сіваш, «у XVIII ст. міжнародні відно-
сини абсолютистських держав будувались 
на взаємному визнанні політичної незалеж-
ності» [7, c. 9].

Багато вчених, зокрема українських, 
російських і радянських (напр., Д. І. Бараташ-
вілі, В. Е. Грабар, Г. В. Ігнатенко, Є. О. Коро-
він, О. М. Сіваш тощо), наступною віховою 
подією в процесі еволюції принципу суве-
ренної рівності держав називали Велику 
Французьку революцію 1789-1794 рр. Так, 
В. Е. Грабар підкреслював, що Французька 
революція надала ідеї рівності «нову, демо-
кратичну санкцію, перенісши свій лозунг сво-
боди і рівності зі сфери внутрішніх відносин 
на відносини зовнішні, міжнародні» [1, c. 2]. 

Іншим, надзвичайно важливим наслідком 
Французької революції стало те, що саме з того 
часу можна вести мову не про «рівноправ’я 
монархів», а саме про «рівноправ’я держав». 
Як підкреслює О.М. Сіваш, «завдяки ідеям 
Французької революції формується уявлення 
про державу як про особу, відмінну від особи 
монарха» [7, c. 9].

Інституційним механізмом реалізації 
такого підходу щодо запобігання новим 
революційним подіям і гарантування дотри-
мання династичних прав став Священний 
Союз – політичне об’єднання європейських 
монархічних держав, що мало на меті про-
тидію революційним процесам, збереження 
під гаслом «легітимності» політичних 
режимів у країнах Європи та кордонів між 
ними, які були визначені Віденським кон-
гресом 1814–1815 рр. [18, c. 144]. Ключову 
роль у Союзі відігравали Австрія, Прус-
сія і Росія, і задля досягнення цілей цього 
об’єднання, з порушенням ідей невтру-
чання та рівноправ’я держав, вони здій-

снили збройні контрреволюційні інтервен-
ції, зокрема, у Неаполь (1820 р.), П’ємонт 
(1821 р.), Іспанію (1823 р.) тощо. У науці 
міжнародного права дають критичну оцінку 
таким діям Союзу крізь призму суверені-
тету й рівноправ’я держав. Так, О.М. Сіваш 
зазначає: «Політика інтервенцій стала запе-
реченням принципів незалежності й рівно-
сті держав»[7, c. 10].

Проте ця діяльність Священного Союзу 
не досягла успіху. Із середини ХІХ ст., після 
т. зв. «Весни народів» принцип рівноправ’я 
держав все впевненіше починає застосову-
ватися у міждержавних відносинах. Зго-
дом його провідну роль було підтверджено 
також на Паризькому конгресі 1856 р. 
та Берлінському конгресі 1878 р. Крім того, 
у 1896 р. у резолюції Всезагального конгресу 
миру в Будапешті було констатовано, що всі 
нації є «рівними та суверенними» [19, c. 242].

Водночас багато вчених наголошують, що 
тривалий час ідея рівноправ’я держав, навіть 
після початку її активного застосування в між-
народному праві в період, що розглядається, 
тривалий час мала один суттєве обмеження: 
вона не поширювалася на всі, без винятку, 
держави, які брали участь у міжнародному 
спілкуванні. Зокрема, часто виключалося 
застосування цієї ідеї спочатку до нехрис-
тиянських (зокрема, мусульманських) дер-
жав, а згодом до «нецивілізованих» держав 
та народів, тих, що перебували на нижчому 
ступені суспільно-політичного розвитку.

Російський юрист міжнародник Т. Капус-
тін ще в середині ХІХ ст., розглядаючи 
питання просторової сфери дії міжнародного 
права писав: «Тільки християнські держави 
та їхні колонії належать до сфери міжнарод-
них відносин» [ 20, c. 41]. Так, Д. І. Баратіш-
вілі зазначав, що в цей період «міжнародне 
право виключало зі сфери свого регулювання 
відносини з «нехристиянськими» державами 
і народами. Суб’єктами міжнародного права 
вважалися лише держави християнського 
віросповідання» [2, c. 19]. Німецький прав-
ник Е. Зауер зазначав, що «з принципу суве-
ренної рівності виключаються напівцивілізо-
вані, тобто частково суверенні, держави, які 
за своїм правовим положенням недалекі від 
держав, що перебувають під сюзеренітетом 
чи протекторатом» [21, c. 133]. Безумовно, 
це було грубим порушенням рівності держав 
і свідченням її недосконалості на цьому етапі 
розвитку міжнародних правовідносин.

Висновки

Таким чином, на цьому етапі розвитку 
міжнародних правовідносин ідея рівності 
держав набуває все більш реальних обри-
сів і про неї все частіше говорять у контек-
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сті міжнародного права. Важливим також 
стало те, що саме в цей період з’являється 
концепція суверенітету держави, яка згодом 
стане одним із невід’ємних елементів прин-
ципу суверенної рівності держав. Водночас 
рівність держав на цьому етапі так і не було 
закріплено на нормативному рівні.

Велика Французька революція 1789–
1799 р. та наполеонівські війни, які стали 
її прямим наслідком, завершилися Віден-
ським конгресом 1814–1815 рр. У його 
ході та за його наслідками було прийнято 
цілу низку рішень, які суттєво вплинули на 
подальший розвиток теорії і практики між-
народного права, зокрема і принципу суве-
ренної рівності держав.

Якщо говорити про характер впливу 
Віденського конгресу на еволюцію принципу 
суверенної рівності держав, то можна конста-
тувати, що до певної міри це був крок назад 
для реалізації ідеї рівноправ’я держав. Про-
відні держави спробували створити такі меха-
нізми, які б дозволяли запобігати новим рево-
люційним подіям і гарантувати дотримання 
династичних прав навіть шляхом втручання 
у внутрішні справи інших держав і, відпо-
відно, ціною порушення їхнього рівноправ’я.
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Nataliia Kyryliuk, Svitlana Zadorozhna, Alona Manyk. The history of the development 
of the principle of sovereign equality of states during the classical international law

The authors of this article has focused on the study of the history of development of the principle 
of sovereign equality of states in the classical period.

The authors draws attention to the high importance of the Peace of Westphalia for the development of both 
international law as a whole and the idea of equality of states. The principles have been formulated, became 
the basis for international relations for the next half century, formed the basis of many fundamental concepts 
and institutions of international law, and some have continuing relevance today. However, the author notes 
that this peace was only an intermediate stage for the evolution of the idea of sovereign equality of states. 
Important for the evolution of the substance of the principle of sovereign equality of states was that during 
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this period, the problems of equality of states began to be touched in their writings by prominent lawyers 
of the XVI-XVIII centuries, in particular those who represented the natural law field of legal science. At this 
stage of the development of international legal relations, the idea of the equality of states is gaining more 
and more real shape and is increasingly talked about in the context of international law. One of the scientists 
who made a great contribution to the development of this concept became the «father of international 
law», the outstanding Dutch lawyer Hugh Grotius. It can only be stated that the international legal views 
of G. Grotius reflected the basic approaches to the understanding of the equality of States that existed in 
the international law and that they may have influenced the ideas of other jurists in the future. 

J. Boden made a fundamental contribution to the creation and development of the idea of sovereignty. 
The concept of «sovereignty» authorship of J. Boden concerned the realization by the state of its power 
within the state, not within the framework of international legal relations. However, these observations do 
not in any way diminish the importance of the scientific ideas of J. Boden. It has since formed the basis 
of concepts and approaches to the understanding and exercise of sovereignty both in theory and in the practice 
of international law.

It was also important during this period that the concept of state sovereignty emerged, which would 
later become one of the essential elements of the principle of sovereign equality of states. At the same time, 
the equality of states at this stage has not been enshrined in the normative level.

Key words: principle, equality, sovereignty, stages of formation of international law, classical period 
of international law, generally accepted principles.
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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ  
У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Статтю присвячено дослідженню та аналізу змісту концепції європейської солідарності у праві 
Європейського Союзу. Досліджено концептуальні погляди західних учених стосовно окремих складни-
ків європейської солідарності, проаналізовано її становлення та подальший розвиток. Запропоновано 
авторське визначення концепції європейської солідарності.

Встановлено, що принцип солідарності закріплений в установчих договорах Європейського Сою-
зу. Проаналізовано первинне законодавство ЄС, яке визначає, що ЄС засновано на цінностях поваги 
до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, 
зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, 
де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та рівність жінок 
і чоловіків. 

Визначено, що європейська солідарність може виражатися у декількох вимірах – в імміграційній 
сфері (реалізація спільної імміграційної політики ЄС регулюється принципом солідарності та спра-
ведливого розподілу відповідальності, зокрема фінансових наслідків, між державами-членами ЄС); 
у контексті допомоги в надзвичайних ситуаціях (у таких випадках Рада ЄС може прийняти рішення 
«в дусі солідарності між державами-членами» щодо заходів, доречних в економічній ситуації, зокрема 
у разі серйозних ускладнень у постачанні деяких товарів, особливо у сфері енергетики. 

Проаналізовано положення Хартії основних прав Європейського Союзу, згідно з якою принцип 
солідарності поширюється на: право працівників на інформацію та консультацію на підприємстві; 
право на колективне ведення переговорів та колективні дії; право на доступ до служб працевла-
штування; право на захист у разі безпідставного звільнення; справедливі та належні умови пра-
ці; заборону дитячої праці та захист молоді, що працює; право на створення сім’ї та професійне 
життя; право на соціальне забезпечення та соціальну допомогу; право на охорону здоров’я; доступ 
до послуг загального економічного інтересу; захист довкілля та поліпшення його якості; захист 
прав споживачів тощо.

Окрему увагу у статті приділено аналізу діяльності Фонду солідарності ЄС, який у разі виник-
нення серйозних і глобальних катастроф надає фінансову допомогу, спрямовану на швидке повернен-
ня до нормальних умов життя в постраждалих від стихійних лих державах. 

Ключові слова: європейська солідарність, Європейський Союз, практика Суду ЄС, установчі 
договори ЄС, Фонд солідарності ЄС.

Постановка проблеми. Пандемія корона-
вірусу (COVID-19) на початку 2020 р. стала 
новим серйозним викликом як для Євро-
пейського Союзу, так і для всього світу. 
Зважаючи на такі складні та доволі неперед-
бачувані обставини, ЄС разом з його дер-
жавами-членами з метою мінімізації нега-
тивних наслідків епідемії були вимушені 
обмежити деякі з фундаментальних свобод 
внутрішнього ринку ЄС. Йдеться про обме-
ження свободи пересування осіб у межах 
Шенгенського простору, що тісно пов’язано 

із вираженням європейськими державами 
солідарності у відповідь на спільні загрози. 

У доктрині європейського права, як 
правило, західні науковці приділяють зна-
чну увагу дослідженню та аналізу концеп-
ції європейської солідарності. Такі вчені, як 
М. Баурман, Байерц, П. Тідеман, Дж. Бренд, 
Н. Бріскорн, К. Арнсбергер, С. Дерпман, 
Т. Фігль, А. Гьобель, Е. Панкоке, Л. Гуд-
він, Е. Кючюк, Дж. Хабермас, В. Керстнінг, 
П. Леру, А. Раушер, Р. Рорті, К. Тенфельде, 
Е. Воланд та Д. Віггінс, аналізують зміст, 
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ознаки, структурні елементи та виміри євро-
пейської солідарності. 

Зокрема, Е. Кючюк вважає, що, незважа-
ючи на закріплення даного принципу у вто-
ринному законодавстві ЄС та його подальший 
розвиток у практиці Суду ЄС, європейська 
солідарність потребує більш чіткої конкре-
тизації та аналізу. На його думку, європей-
ська солідарність більше схожа на аморфне 
поняття, значення якого змінюється залежно 
від задіяних міжнародних акторів [5, c. 346]. 

На думку Йорга Льошке, про концеп-
цію солідарності можна говорити лише 
у тому разі, коли для неї характерні осно-
вні чотири складники. Перший елемент 
передбачає надання взаємної допомоги 
і підтримки. Другий елемент характери-
зує солідарність через наявність особливих 
рис, які відрізняють її від міжнародної солі-
дарності. Третім складником є характерна 
для солідарності ідентифікація членів пев-
ного об’єднання на добровільних началах. 
Врешті-решт, поняття солідарності містить 
у собі моральні складники, які мають відпо-
відати загальним стандартам і моралі між-
народного співтовариства [7, c. 84]. 

У свою чергу М. Баурман [1, c. 65] 
і К. Байерц [2, c. 305] зазначають, що солі-
дарність має нормативне значення. На їхню 
думку, концепція солідарності має охоплю-
вати взаємний зв’язок між членами одного 
об’єднання, що, у свою чергу, надає певної 
стабільності існуванню цієї групи. Тобто 
мається на увазі, що члени певної спільноти 
очікують на готовність інших членів цього 
об’єднання надати вчасно підтримку та допо-
могу. Вчені, на відміну від Йорга Льошке, 
вважають, що солідарність базується голо-
вним чином на розсудливості членів певного 
об’єднання, а не на засадах моралі.

Ми підтримуємо влучне і водночас лако-
нічне визначення поняття солідарності, 
запропоноване П. Тідеманом. Учений харак-
теризує європейську солідарність тверджен-
ням «Один за всіх і всі за одного» [8, c. 116].

Мета статті полягає у з’ясуванні змісту 
концепції європейської солідарності; 
визначенні її місця та ролі у первинному, 
вторинному законодавстві Європейського 
Союзу та практиці Суду ЄС.

Виклад основного матеріалу. На нашу 
думку, в основі концепції європейської солі-
дарності є готовність Євросоюзу та його 
держав-членів докласти взаємні скоордино-
вані зусилля задля реалізації спільних цілей 
та завдань, з одного боку, та вирішенні 
нагальних викликів, що постають перед 
європейськими державами та ЄС, – з іншого. 

«Солідарність» походить із французької 
мови solidarite, яке у свою чергу походить 
з латинського solidus, що означає стабіль-
ний, стійкий. Поняття солідарності, яке 
ми використовуємо сьогодні, почало вико-
ристовуватися лише після Великої Фран-
цузької революції 1789 р. У той час термін 
«солідарність» передбачав лише ідентич-
ність держави і суспільства. 

Натепер принцип солідарності закріпле-
ний в установчих договорах Європейського 
Союзу. Зокрема, у ст. 2 ДЄС зазначається, 
що Союз засновано на цінностях поваги 
до людської гідності, свободи, демократії, 
рівності, верховенства права та поваги до 
прав людини, зокрема осіб, що належать до 
меншин. У цій же статті йдеться про те, що 
цінності є спільними для всіх держав-членів 
у суспільстві, де панує плюралізм, недискри-
мінація, толерантність, правосуддя, солідар-
ність та рівність жінок і чоловіків. 

Наступна стаття цього ж договору 
(ст. 3.3 ДЄС) підкреслює, що Євросоюз під-
тримує економічну, соціальну та територі-
альну єдність держав-членів ЄС та солідар-
ність між ними.

Тому, керуючись установчими доку-
ментами, можна говорити про солідар-
ність у декількох вимірах, наприклад, коли 
йдеться про співпрацю держав у іммігра-
ційній сфері. Так, у ст. 80 ДФЄС зазнача-
ється, що реалізація спільної імміграційної 
політики ЄС регулюється принципом солі-
дарності та справедливого розподілу відпо-
відальності, зокрема фінансових наслідків, 
між державами-членами ЄС. У разі необхід-
ності акти ЄС, ухвалені відповідно до уста-
новчих договорів, містять належні заходи 
для впровадження цього принципу [12].

Солідарність також згадується у ст. 122  
ДФЄС у контексті допомоги в надзвичайних 
ситуаціях. У таких випадках Рада ЄС може 
прийняти рішення «в дусі солідарності між 
державами-членами» щодо заходів, доречних 
в економічній ситуації, зокрема у разі серйоз-
них ускладнень у постачанні деяких товарів, 
особливо у сфері енергетики. Крім того, зазна-
чається, що, якщо держава-член перебуває 
у складному становищі або їй загрожують 
серйозні труднощі, спричинені природним 
стихійним лихом або надзвичайними обста-
винами поза її контролем, Рада ЄС за пропо-
зицією Комісії може за певних умов надати 
відповідній державі-члену ЄС фінансову 
допомогу Союзу [12]. 

Окрім установчих документів, принцип 
солідарності закріплено також у Главі IV 
«Солідарність» (статті 27-38) Хартії осно-
вних прав Європейського Союзу 2000 р., 



256

9/2020
М І Ж Н А Р О Д Н Е  П Р А В О

яка за юридичною силою є аналогічною до 
установчих договорів. Згідно з Хартією ЄС 
принцип солідарності поширюється насам-
перед на трудові відносини. Йдеться про 
право працівників на інформацію та кон-
сультацію на підприємстві (ст. 27), право на 
колективне ведення переговорів та колек-
тивні дії (ст. 28), право на доступ до служб 
працевлаштування (ст. 29), право на захист 
у разі безпідставного звільнення (ст. 30), 
справедливі та належні умови праці (ст. 31), 
заборону дитячої праці та захист молоді, що 
працює (ст. 32), право на створення сім’ї 
та професійне життя (ст. 33), право на соці-
альне забезпечення та соціальну допомогу 
(ст. 34), право на охорону здоров’я (ст. 35), 
доступ до послуг загального економічного 
інтересу (ст. 36) [3]. 

Окрім трудових прав, солідарність поши-
рюється на захист довкілля та поліпшення 
його якості (ст. 37) та захист прав споживачів 
(ст. 38). Тому, на наш погляд, усі вищеперера-
ховані нами права можна охарактеризувати 
як солідарні права кожного громадянина ЄС. 

Щоб реалізувати положення установ-
чих договорів у сферах, які регулюють 
питання європейської солідарності, інсти-
тутами Європейського Союзу було ство-
рено низку установ. Однією з них став Фонд 
солідарності ЄС (European Union Solidarity 
Fund, EUSF) (далі – Фонд ЄС), заснова-
ний у 2002 р. шляхом ухвалення Радою ЄС 
Регламенту № 2012/2002 [4]. 

Заснування фонду стало реакцією на 
численні повені в Центральній Європі 
влітку 2002 року. Відтоді Фонд ЄС нада-
вав допомогу державам-членам ЄС під час 
великомасштабних стихійних лих. Цікаво, 
що у Регламенті (ст. 2) під великомасш-
табними катастрофами маються на увазі 
катастрофи, збитки від яких перевищують 
3 мільярди євро, або 0,6 % від валового націо-
нального доходу країни.

У преамбулі регламенту зазначається, що 
у разі виникнення серйозних і глобальних 
катастроф ЄС має продемонструвати свою 
солідарність з населенням держав-членів ЄС, 
надаючи фінансову допомогу. Така допомога 
має бути спрямована на швидке повернення 
до нормальних умов життя в постражда-
лих від стихійних лих державах. Допомога 
в основному має бути надана у разі природ-
ніх стихійних лих.

Процедура надання Євросоюзом фінансо-
вої допомоги потерпілим країнам розпочина-
ється з подання останніми заяви-звернення 
до Комісії ЄС протягом 12 тижнів після 
стихійного лиха. Фінансова допомога, запро-
понована Комісією, має бути затверджена 
Радою ЄС та Європейським парламентом.

Однак у 2014 р. були ухвалені нові пра-
вила шляхом внесення змін до Регламенту 
(ЄС) № 661/2014 [11]. Так, окрім спроще-
них робочих процедур, було передбачено, що 
Фонд ЄС покриватиме також витрати дер-
жав-членів ЄС у разі масштабної посухи. 

Наприклад, починаючи з 2002 р. Фонд 
ЄС виділяв кошти 24 європейським країнам, 
потерпілим від 80 стихійних лих, включа-
ючи повені, лісові пожежі, землетруси, бурі 
і посухи. Загальна сума виділених коштів 
Євросоюзом становить майже  5 000 000 000 [6].

У 2020 р. після спалаху СОVID-19 до 
вищезгаданих правил були внесені поправки 
до Регламенту (ЄС) 2020/461 [9], що дозво-
лило фонду надавати фінансову допомогу 
країнам, які стикаються не тільки з природ-
ними стихійними лихами, але й із серйоз-
ними ситуаціями та викликами у сфері охо-
рони здоров’я. 

Наприклад, 26 березня 2020 р. Євро-
пейський парламент ухвалив пакет заходів 
для підтримки держав-членів ЄС у боротьбі 
з пандемією та усуненні соціально-економіч-
них наслідків епідемії. Зокрема, з бюджету 
ЄС було виділено майже 800 мільйонів євро 
Фонду солідарності для надання медичної 
допомоги потерпілим від пандемії європей-
ським державам та окрему фінансову допо-
могу у розмірі 38 мільярдів євро останнім. 

Окрім ЄС, держави-члени ЄС також про-
демонстрували високий рівень прояву солі-
дарності з іншими європейськими країнами 
у подоланні епідемії коронавірусу. Напри-
клад, окремі міста та землі Німеччини нада-
вали допомогу у лікуванні критично хворих 
пацієнтів з Італії, Франції та Нідерландів. 
Для допомоги Італії було виділено 85 ліжок 
інтенсивної терапії, які були зарезерво-
вані в 10 німецьких федеральних землях; 
для Франції – 98 ліжок інтенсивної терапії; 
46 пацієнтів з Нідерландів проходили курс 
лікування у Німеччині. 

Інший приклад прояву солідарності – 
допомога Італії польським центром міжна-
родної допомоги, який надіслав спеціальну 
медичну бригаду з 15 лікарів і фельдшерів, 
сертифікованих ВООЗ, до польового гос-
піталю в м. Брешія (Ломбардія), який був 
одним із найбільш постраждалих районів 
Італії. Так само, як і Польща, румунський 
медичний персонал на волонтерських заса-
дах протягом двох тижнів надавав допомогу 
Італії, тим самим підтримуючи італійську 
медичну систему [11].

Промислова галузь більшості європей-
ських країн також зазнала суттєвих змін. 
Європейські компанії змогли швидко відре-
агували на кризу коронавірусу і продемон-
стрували високий рівень солідарності задля 
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захисту здоров’я європейських громадян. 
Компанії переобладнали і модернізували 
своє виробництво, щоб задовольнити попит 
на засоби індивідуального захисту, дезінфі-
куючі засоби та медичні прилади. Зокрема, 
французький холдинг Mo‒t Hennessy – Louis 
Vuitton переобладнав свої заводи під вироб-
ництво антисептиків; засновники компанії 
Dolce & Gabbana профінансували дослі-
дження італійського університету з пошуку 
вакцини проти коронавірусу; італійська 
компанія Lamborghini переобладнала час-
тину підприємства для пошиття хірургіч-
них масок, захисних медичних екранів для 
обличчя тощо. Ці заходи дістали цілковиту 
підтримку з боку Комісії ЄС, яка вжила 
належних заходів для створення відповідних 
умов для промислової галузі європейських 
країн з метою переоснащення їх виробництва 
під умови пандемії.

Також Комісією ЄС було вжито низку 
заходів для забезпечення захисту працівни-
ків охорони здоров’я, які безпосередньо опі-
кувалися лікуванням хворих на COVID-19.  
Наприклад, 7 травня 2020 р. Комісія ЄС 
почала поставки близько 1,5 мільйона 
масок 17 держав-членів ЄС та Великої 
Британії для захисту працівників закла-
дів охорони здоров’я. Це була перша партія 
з 10 000 000 масок, придбаних Комісією ЄС за 
допомогою інструменту нагальної підтримки 
(Emergency Support Instrument). Захисні 
медичні маски були доставлені до Італії, 
Іспанії та Хорватії (330 000), Литви (20 000), 
Північної Македонії (10 000) і Чорногорії 
(10 000), відповідно до механізму цивільного 
захисту ЄС. Медичні засоби були вилучені зі 
стратегічного резерву ЄС – rescEU, який зна-
ходиться у Румунії та Німеччині. Цей резерв 
медичних засобів повністю фінансується 
бюджетом ЄС. 18 червня 2020 р. було успішно 
передано понад сім тон засобів індивідуаль-
ного захисту до Болгарії. Вантаж включає 
в себе понад 500 000 захисних масок, придба-
них Болгарією. Усі транспортні витрати були 
покриті Європейським Союзом.

Висновки

Таким чином, ЄС продемонстрував 
координаційну роль, коли в досить корот-
кий термін спільними зусиллями було 
організовано закупівлю необхідних засобів 
захисту, профінансовано повернення турис-
тів, що опинилися за кордоном, закрито 
зовнішні кордони ЄС.

Принцип європейської солідарності ЄС 
виражається у захисті та гарантуванні різ-
ного обсягу прав, пов’язаних із працевла-
штуванням осіб, промисловими відносинами 
та наданням соціального захисту.
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Nataliia Mushak. The development of European solidarity concept in EU Law
The article is devoted to the research and analysis of the content of the European solidarity concept in 

European Union law. The author investigates the conceptual views of European foreign scientists concerning 
certain components of the European solidarity concept, its formation and further development. The author 
proposes to define the European solidarity concept.

The article stipulates that the principle of solidarity is enshrined in the founding treaties of the European 
Union. The research deeply analyses the primary EU legislation that determines EU to be based on the values 
of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, 
in particular those belonging to national minorities. These values are common to all EU Member States in 
a society where pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality of women and men 
are dominated.

It is determined that the European solidarity may be expressed in several dimensions – i.e. in 
the immigration sphere (implementation of the EU common immigration policy is governed by the principle 
of solidarity and fair accountability, in particular, financial consequences between EU Member States); in 
the context of emergent assistance (in such cases, the Council of EU may decide “in a spirit of solidarity 
between Member States” in regard of measures appropriate in the economic situation, particularly in the case 
of serious complications in the supply of certain goods, especially in the energy sector.

The research analyzes the provisions of the European Union Charter of Fundamental Rights. In accordance 
with the document the principle of solidarity extends to: employees’ right to information and consultations 
at the enterprise; the right to collective bargaining and collective actions; the right to access to the employment 
services; the right to protection in case of groundless dismissal; fair and appropriate working conditions; 
prohibition of child labor and protection of youth; the right to create a family and professional life; the right 
to social security and social assistance; the right to health care; access to services of general economic interest; 
protection of the environment and improvement of its quality; consumer rights protection, etc.

The special attention is paid to the analysis of activities of the EU Solidarity Fund. This institution in 
the case of serious and global disasters, provides the financial assistance aimed at the rapid return to adequate 
living conditions in the injured countries from natural disasters. 

Key words: European Solidarity, European Union, EU Court of Justice, EU Founding Treaties, EU 
Solidarity Fund.



Пішов з життя видатний вчений у галузі теоретичних основ арбітражного судоустрою, гос-
подарського процесу, законодавчого процесу, дослідник шляхів створення єдиної системи гос-
подарських (арбітражних)  судів України та системи судів України – дійсний член (академік) 
Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, доктор юридич-
них наук, професор.

Дмитро Микитович тривалий час працював в НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф.Г.Бурчака головним науковим співробітником, був членом спеціалізованої 
вченої ради з присудження наукових ступенів, керівником і науковим консультантом дисерта-
ційних досліджень.

Колектив Науково-дослідного інституту приватного право і підприємництва імені акаде-
міка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України, глибоко сумують з приводу 
смерті Дмитра Микитовича Притики.

Світла пам’ять про нього буде завжди жити в серцях науковців, практиків, колег, учнів 
та друзів.
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