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Поляруш-Сафроненко С.О.
Білоцерківський національний аграрний університет

ПОНЯТТЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню поняття добровільного об’єднання територіальних 
громад в Україні. Сформульовано та подано характеристику ознак об’єднання територі-
альних громад, запропоновано визначення. Проаналізовано наукові праці авторів, які дослі-
джували територіальні громади як основний суб’єкт місцевого самоврядування, серед яких 
М. Баймуратов, О.Гейда, В. Григор'єв, Н. Камінська, В. Кравченко, Л. Муркович, А. Олійник, 
М. Пітцик, В. Погорілка, О. Фрицького та інші. Подано визначення добровільного об’єднання 
територіальних громад як дієздатних жителів кількох сіл, селищ, міст, а також добровіль-
ного приєднання до них жителів, які з власного бажання погодилися в межах одного регіону 
спільно вирішувати територіальні, комунальні, соціальні, демократичні та інші інтереси 
і потреби з питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

До ознак добровільного об’єднання територіальних громад в Україні відносять: а) дієз-
датність жителів села, селища, міста; б) добровільна згода на їхнє об’єднання в межах 
одного регіону; в) спільні територія, інтереси, комунальна власність, сплата податків, соці-
альна взаємодія, участь у реалізації безпосереднього і представницького народовладдя тощо; 
г) самостійне вирішення питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

У тексті подано рекомендації щодо вдосконалення практики реалізації повноважень 
об’єднаними територіальними громадами. Запропоновано внести зміни та доповнення до 
Конституції України (ст. 140) та Закону України «Про добровільне об'єднання територіаль-
них громад» із метою вдосконалення правового регулювання порядку створення і функціону-
вання добровільно об’єднаних територіальних громад як основи децентралізації муніципаль-
ної публічної влади.

Ключові слова: територіальна громада, об’єднання територіальних громад, село, селище, 
місто, адміністративно-територіальна одиниця, дієздатність жителів.

Постановка проблеми. Дослідження терито-
ріальних громад як основного суб’єкта системи 
місцевого самоврядування в Україні передбачає 
пошук шляхів ефективної реалізації публічної 
муніципальної влади та необхідності подальшої 
її децентралізації. Добровільне об'єднання тери-
торіальних громад з єдиним адміністративним 
центром сприятиме подальшому вдосконаленню 
реалізації практичних завдань місцевого самовря-
дування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз публікацій свідчить про активну роботу 
науковців-юристів щодо місця й ролі територі-
альної громади, їхніх добровільних об’єднань під 
час здійснення прямої місцевої демократії. До 
них належать праці таких авторів, як М.О. Бай-

муратов, О.В. Гейда, В.А. Григорьев, У.Т. Дудка, 
Н.В. Камінська, А.М. Колодій, В.В. Кравченко, 
А.Ю. Олійник, М.В. Пітцик, В.Ф. Погорілко, 
О.Ф. Фрицький та інших. Проблема добровільних 
об’єднань територіальних громад в юридичній 
науці залишається малодослідженою.

Постановка завдання. Мета дослідження - 
формулювання ознак та визначення добровіль-
ного об’єднання територіальних громад. Задля 
досягнення поставленої мети потрібно вирішити 
такі завдання: а) проаналізувати наукові праці 
авторів, які досліджували територіальні громади 
та нормативно-правове їх регулювання; б) сфор-
мулювати ознаки й визначення добровільного 
об’єднання територіальної громади; в) запропо-
нувати висновки та рекомендації.
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Виклад основного матеріалу. Проблеми 
місцевого самоврядування пов’язані з правом 
та реальною здатністю територіальної громади 
чи добровільного об'єднання в сільську громаду 
самостійно або під відповідальність органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування вирі-
шувати питання місцевого значення в межах Кон-
ституції і законів України [1]. Реформування міс-
цевого самоврядування спрямоване на здійснення 
децентралізації муніципальної влади та вдоско-
налення його системи. Так, О. Мороз вважає, 
що одним із найскладніших і найактуальніших 
завдань на шляху демократизації суспільно-полі-
тичного життя України є реформування системи 
місцевого самоврядування. Зв’язок між демокра-
тією та місцевим самоврядуванням є очевидним 
[2]. Отже, О. Мороз вбачає, що вдосконалення 
системи місцевого самоврядування є шляхом до 
децентралізації муніципальної влади.

М. Баймуратов, В. Погорілко, О. Фрицький 
розглядають місцеве самоврядування як право 
територіальної громади, жителів села або добро-
вільного об'єднання у сільську (міську) громаду 
жителів кількох сіл, селищ і міст, самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. Оскільки місцеве 
самоврядування виступає як вираження самоор-
ганізації, самодіяльності, самодисципліни грома-
дян (жителів певної території), його формування 
як цілісної системи в рамках усього товариства за 
необхідністю має відбуватися в первинних осеред-
ках. Основним центром його інтересів є місцеве 
співтовариство, таке, як територіальний колек-
тив (громада) [3]. Отже, на думку М. Баймура-
това та інших, добровільне об’єднання декількох 
сіл, селищ чи міст може створити територіальну 
громаду із спільним центром у селищі чи місті 
з метою ефективної реалізації інтересів громади.

Метою реформування місцевого самовряду-
вання в Україні є децентралізація, тобто передача 
повноважень і бюджетів від державних органів 
органам місцевого самоврядування. Повноцінне 
місцеве самоврядування надасть змогу кожній 
людині знайти своє місце в країні та впливати на 
перспективу участі в житті громади, навіть в еко-
номічному. Головну роль за такої умови відіграє 
бажання і спроможність громади користуватися 
наданими їй повноваженнями [4]. Отже, децен-
тралізацію слід розглядати як одне з основних 
завдань, які нині стоять перед владою.

О. Гейда розглядає локальну демократію як 
правовий вимір сучасного соціального розвитку 
України та простір, де відбувається фактична жит-

тєдіяльність людини. Через інститути локальної 
демократії територіальні громади можуть само-
стійно вирішувати питання місцевого значення, 
брати участь у місцевому управлінні, формувати 
органи місцевого самоврядування. Під територі-
альною громадою  розуміють об’єднання жителів 
певної території села, селища, міста (самостійних 
адміністративно-територіальних одиниць) або 
добровільне об’єднання жителів кількох сіл, які 
мають єдиний адміністративний центр, з метою 
реалізації і задоволення спільних інтересів [5]. 
Отже, О. Гейда характеризує соціальний розвиток 
України через локальну демократію територіаль-
них громад або добровільне їх об’єднання з єди-
ним спільним адміністративним центром.

В. Григор'єв пропонує розглядати конституцій-
ний інститут територіальних громад не тільки як 
необхідну правову передумову функціонування 
територіального самоврядування населення під 
час вирішення питань місцевого значення, але 
й як колектив жителів певної адміністративно-
територіальної одиниці, що має розцінюватися 
насамперед як елементна структура громадян-
ського суспільства і бути важливою частиною 
політичного процесу, носієм установчих функ-
цій публічної самоврядної (муніципальної) влади 
в Україні [6, с. 13]. Отже, В. Григорьєв обґрунто-
вує об'єктивний характер виділення двох рівнів 
публічної влади – публічної державної та публіч-
ної самоврядної (муніципальної) і підкреслює, що 
саме територіальна громада є носієм такої муні-
ципальної публічної влади.

В. Кравченко та М. Пітцик визначають місцеве 
самоврядування як гарантоване державою право 
та реальну здатність територіальної громади 
(жителів села чи добровільного об'єднання у сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища, міста) 
самостійно вирішувати питання місцевого зна-
чення в межах Конституції і Законів України, що 
гарантують громадянам України право на участь 
у місцевому самоврядуванні [7]. Отже, В. Крав-
ченко, М. Пітцик підкреслюють той факт, що 
місцеве самоврядування в Україні здійснюється 
територіальними громадами сіл, селищ, міст або 
добровільними об’єднаннями названих жителів 
кількох сіл, селищ, міст із утворенням спільного 
адміністративного центра як безпосередньо, так 
і через органи та посадових осіб, що ними утво-
рюються.

Реалізація муніципальної влади в Україні 
багато в чому залежить від чисельності жителів 
села, їх матеріального та фінансового становища. 
Так У. Дудка, досліджуючи місцеве самовряду-
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вання сільських територіальних громад, наводить 
приклади незначної чисельності більшості сіль-
ських громад і дотаційності їхніх бюджетів. Він 
підкреслює, що, починаючи з 1991 року, чисель-
ність сільського населення в Україні зменшилася 
на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених 
пунктів – на 348 одиниць. Разом із тим кількість 
сільських рад збільшилася на 1067 одиниць. Із 
майже 12 тис. територіальних громад більш ніж 
половина має чисельність жителів менше 3 тис. 
осіб, 4809 громад – менше 1 тис. осіб, 1129 гро-
мад – менше 500 осіб. Дотаційність 5419 міс-
цевих бюджетів становить понад 70 відсотків, 
а 483 територіальні громади на 90 відсотків утри-
муються за рахунок коштів державного бюджету 
[8]. Отже, таке становище малої чисельності 
територіальних громад і їхньої дотаційності при-
зводить до неспроможності муніципальної влади 
здійснювати гарантовані державою соціальні 
й адміністративні послуги жителям сіл, селищ, 
окремих міст районного підпорядкування. Саме 
такий стан місцевого самоврядування потребує 
децентралізації та реформування територіальних 
громад.

Н. Камінська, досліджуючи Європейську сис-
тему місцевого і регіонального самоврядування 
в Україні, переконана в тому, що для забезпечення 
його самостійності й ефективності діяльності 
в інтересах населення необхідні правові, еконо-
мічні, організаційні, соціальні і фінансові умови. 
Досягнення таких умов спрямоване на реаліза-
цію низки завдань: а) зміцнення основ місцевої 
демократії; б) політична структуризація, форму-
вання елементів громадянського суспільства на 
місцевому рівні; в) створення умов для забезпе-
чення життєвих інтересів, соціального захисту 
населення, надання йому високоякісних послуг;  
г) забезпечення захисту та реалізації прав і свобод 
громадян; r) сприяння консолідації, культурному 
і духовному розвитку місцевих громад; д) здій-
снення ефективної політики розвитку сіл, селищ, 
міст і територій; е) розвиток ініціативи і самоді-
яльності населення; є) підготовка кадрів для орга-
нів місцевого самоврядування [9, с. 28]. Отже, 
Н. Камінська переконана в тому, що місцеве само-
врядування спрямоване на зміцнення основ місце-
вої демократії, створення умов щодо забезпечення 
реалізації прав людини і громадянина, об’єднання 
і розвиток місцевих громад жителів сіл, селищ, 
міст і територій та кадрове забезпечення органів 
місцевого самоврядування.

А. Олійник, досліджуючи роль суб’єктів гро-
мадянського суспільства в забезпеченні консти-

туційних свобод людини і громадянина в Україні, 
стверджує, що місцеве самоврядування, серед 
інших функцій, здійснює і функцію охорони 
та захисту прав, свобод і законних інтересів особи, 
забезпечує конституційні свободи через територі-
альні громади безпосередньо (шляхом місцевого 
референдуму, загальних зборів тощо) та через 
сiльськi, селищні, міські (районні у містах) ради, 
їхні виконавчі органи й посадових осіб, а також 
через районні та обласні ради, якi представля-
ють спiльнi інтереси територіальних громад сіл, 
селищ, міст. Компетенція, функції, форми і методи 
діяльності щодо забезпечення місцевим самовря-
дуванням конституційних свобод людини і гро-
мадянина закріплюються в Конституції і законах 
України. Під час підготовки і проведення рефе-
рендумів забезпечується конституційна свобода 
громадян України брати участь у референдумах. 
Місцеві територіальні громади складаються саме 
з таких громадян [10, с. 274-275]. Отже, А. Олій-
ник в якості ознаки об’єднаної територіальної 
громади пропонує розглядати дієздатного грома-
дянина України, що має право голосу.

А. Колодій наголошує, що основним носієм 
функцій і повноважень є територіальна гро-
мада села, селища, міста. Територіальні громади 
сусідніх сіл можуть об’єднуватися в одну тери-
торіальну громаду, створювати єдині органи міс-
цевого самоврядування та обирати єдиного сіль-
ського голову [11, с. 275]. Отже, А. Колодій вважає 
основою місцевого самоврядування  саме терито-
ріальні громади та їхні добровільні об’єднання 
в одну територіальну громаду.

Л. Муркович вважає, що добровільне 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 
міст має здійснюватися з дотриманням таких 
умов: а) одна об’єднана громада – один пред-
ставницький орган місцевого самоврядування; 
б) територія об’єднаної територіальної громади 
має бути нерозривною, її межі визначаються за 
зовнішніми межами юрисдикції рад територіаль-
них громад, що об’єдналися; в) об’єднана тери-
торіальна громада має бути розташована в межах 
території Автономної Республіки Крим, однієї 
області; можливе об’єднання в одну громаду 
існуючих територіальних громад сусідніх райо-
нів однієї області; г) під час прийняття рішень 
щодо добровільного об’єднання територіальних 
громад беруться до уваги історичні, природні, 
етнічні, культурні та інші чинники, що впливають 
на соціально-економічний розвиток об’єднаної 
територіальної громади; r) якість та доступність 
публічних послуг, що надаються в об’єднаній 



Том 32 (71) № 4 20214

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

територіальній громаді, не можуть бути нижчими, 
ніж до об’єднання; д) адміністративним центром 
об’єднаної територіальної громади визначається 
населений пункт із розвиненою інфраструкту-
рою та розташований найближче до її географіч-
ного центру; е) органи місцевого самоврядування 
об’єднаної територіальної громади є правонас-
тупниками активів і зобов’язань органів місце-
вого самоврядування територіальних громад, що 
об’єдналися [12, с. 35]. Отже, Л. Муркович вва-
жає можливим об’єднання територіальних громад 
у межах сусідніх районів. На нашу думку, така 
територіальна громада в разі проведення виборів 
до районних органів і посадових осіб поділяти-
меться на різні групи.

А. Цогла, характеризуючи спільний еконо-
мічний інтерес територіальних громад, розгля-
дає територіальну громаду як корпорацію, тобто 
договірне об’єднання акціонерів. На його думку, 
територіальна громада-корпорація - це договірне 
об’єднання жителів акціонерів, які постійно про-
живають у просторово визначених межах стійкої 
системи соціальних взаємовідносин на основі 
єдиного інноваційно-технологічного простору. 
Організаційно-правовою формою територіальної 
громади-корпорації виступає акціонерне товари-
ство, статутний капітал якого поділено на кіль-
кість часток однакової номінальної вартості про-
порційно кількості акціонерів, корпоративні права 
за якими посвідчуються реєстрацією в громаді за 
місцем проживання [13, с. 69]. Отже, такий підхід 
до добровільного об’єднання жителів декількох 
сіл, селищ, міст у межах певного акціонерного 
товариства може сприяти вдосконаленню еко-
номічного інтересу об’єднаних територіальних  
громад.

А. Шевченко, досліджуючи правову природу 
і статус територіальної громади, визначає її як 
територіальну основу місцевого самоврядування 
в межах села, селища і міста. Громада як базова 
ланка територіального устрою постає части-
ною території держави, що має чітко визначені 
межі та є просторовою основою для діяльності 
суб’єктів місцевого самоврядування [14, с. 333]. 
Отже, А. Шевченко під територіальною громадою 
розуміє просторову основу діяльності жителів 
села, селища, міста та їхніх об’єднань для спіль-
ного вирішення питань місцевого значення.

Унаслідок аналізу наукових і нормативних 
джерел щодо добровільного об’єднання тери-
торіальних громад можемо сформулювати їхні 
ознаки й визначення. Ознаками добровільного 
об’єднання територіальних громад в Україні 

є: а) дієздатність жителів села, селища, міста;  
б) добровільна згода на їхнє об’єднання в межах 
одного регіону; в) спільні територія, інтереси, 
комунальна власність, сплата податків, соціальна 
взаємодія, участь у реалізації безпосереднього 
і представницького народовладдя тощо; г) мета 
об’єднання - самостійно вирішувати питання міс-
цевого значення в межах Конституції і законів 
України.

Законодавче регулювання добровільного 
об’єднання територіальних громад здійснюється 
Конституцією та законами України і деталізу-
ється в підзаконних нормативно-правових актах. 
Так, Конституція України наголошує, що місцеве 
самоврядування є правом територіальної гро-
мади  (жителів села чи добровільного об'єднання 
у сільську громаду жителів кількох сіл, селища 
та міста) самостійно вирішувати питання міс-
цевого значення в межах Конституції і законів 
України (ст. 140) [15]. Вважаємо за потрібне 
запропонувати вдосконалення названої норми, 
доповнивши її терміном «дієздатних» жителів, 
і далі за текстом.

Добровільне об’єднання територіальних 
громад сіл, селищ, міст, а також добровільного 
приєднання до об’єднаних територіальних гро-
мад здійснюється з дотриманням таких умов: 
1) у складі об’єднаної територіальної громади 
не може існувати іншої територіальної гро-
мади, яка має свій представницький орган міс-
цевого самоврядування; 2) територія об’єднаної 
територіальної громади має бути нерозривною, 
межі об’єднаної територіальної громади визна-
чаються за зовнішніми межами юрисдикції 
рад територіальних громад, що об’єдналися;  
3) об’єднана територіальна громада має бути роз-
ташована в межах території Автономної Респу-
бліки Крим, однієї області; 4) під час прийняття 
рішень щодо добровільного об’єднання тери-
торіальних громад беруться до уваги історичні, 
природні, етнічні, культурні та інші чинники, 
що впливають на соціально-економічний розви-
ток об’єднаної територіальної громади; 5) якість 
та доступність публічних послуг, що надаються 
в об’єднаній територіальній громаді, не можуть 
бути нижчими, ніж до об’єднання; 6) об’єднання 
територіальних громад здійснюється відповідно 
до перспективних планів формування територій 
громад Автономної Республіки Крим чи області 
(ст. 4) [16]. На нашу думку, з метою вдоскона-
лення регулювання добровільного об’єднання 
слід після терміну «області» добавити термін 
«району».
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Висновки. Підводячи підсумок, можна запро-
понувати висновки та рекомендації. Добровільне 
об’єднання територіальних громад – це дієздатні 
жителі кількох сіл, селищ, міст, а також добровільне 
приєднання до них жителів, які з власного бажання 
погодилися в межах одного регіону спільно вирішу-
вати територіальні, комунальні, соціальні, демокра-
тичні та інші інтереси і потреби з питань місцевого 
значення в межах Конституції і законів України.

Ознаками добровільного об’єднання територі-
альних громад в Україні є: а) дієздатність жителів 
села, селища, міста; б) добровільна згода на їхнє 

об’єднання в межах одного регіону; в) спільні 
територія, інтереси, комунальна власність, сплата 
податків, соціальна взаємодія, участь у реаліза-
ції безпосереднього і представницького народо-
владдя тощо; г) самостійне вирішення питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів 
України.

Запропоновані рекомендації сприятимуть удо-
сконаленню правового регулювання утворення 
і функціонування добровільно об’єднаних тери-
торіальних громад як основи децентралізації 
муніципальної публічної влади в Україні.
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Polyarush-Safronenko S.O. THE CONCEPT OF VOLUNTARY ASSOCIATION  
OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

The article is devoted to the study of the concept of voluntary association of territorial communities in 
Ukraine. The characteristic of signs of association of territorial communities is formulated and given, the 
definition is offered. The scientific works of the authors who studied territorial communities as the main subject 
of local self-government are analyzed. Among them: M. Baimuratov, O. Heyda, V. Grigoriev, N. Kaminska, 
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V. Kravchenko, L. Murkovich, A. Oliynyk, M. Pittsyk, V. Pogorilka, O. Fritsky and others. The definition of 
voluntary association of territorial communities as able-bodied inhabitants of several villages, settlements, 
cities, as well as voluntary joining of residents who voluntarily agreed within one region to jointly address 
territorial, communal, social, democratic and other interests and needs of issues of local importance within 
the Constitution and laws of Ukraine. The signs of voluntary association of territorial communities in Ukraine 
include: a) the capacity of the inhabitants of the village, town, city; b) voluntary consent to unite them 
within one region; c) common: territory, interests, communal property, payment of taxes, social interaction, 
participation in the implementation of direct and representative democracy, etc .; d) independent resolution of 
issues of local significance within the Constitution and laws of Ukraine. The text provides recommendations for 
improving the practice of exercising the powers of the united territorial communities. It is proposed to amend 
the Constitution of Ukraine (Article 140) and the Law of Ukraine "On Voluntary Association of Territorial 
Communities" in order to improve the legal regulation of the formation and functioning of voluntarily united 
territorial communities as a basis for decentralization of municipal public power.

Key words: territorial community, association of territorial communities, village, settlement, city, 
administrative-territorial unit, capacity of residents.
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ДОБРА СОВІСТЬ ОКУПАНТА ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ 
УТРИМАННЯ ЧУЖОГО МАЙНА ТА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  
ЗА ДАВНІСТЮ ВОЛОДІННЯ

У статті досліджено актуальне питання про темпоральні характеристики володіння 
чужим майном без правового титулу і отримання права власності набувачем через трива-
лий час давнього володіння. Основну увагу приділено вивченню питання про роль і значення 
такого суб’єктивного для володільця чинника, як його добра совість. Наявність його на 
момент окупації дозволяє особі набути право власності на отриману річ відразу в момент 
передачі її. Також добросовісний окупант може набути право на давне володіння з можли-
вістю в подальшому набути власність після спливу набутої давності. Але впродовж давнього 
перебігу такий володілець, навіть попри його добросовісність, не в змозі протиставити її 
віндикаційним вимогам. У роботі проаналізовано сприйняття bona fides як нестабільного 
явища в часі. Дійсно, впродовж утримання фактично чужої речі об’єктивно важко зберегти 
усвідомлення володільця щодо законності набуття майна  та позиціонування себе як влас-
ника протягом усього набутого строку. Цю ситуацію слід враховувати та нормативно врегу-
лювати. Автор критично оцінює пропозиції науковців щодо заміни доброї совісті на чинники, 
що характеризують не набуття, а утримання речі: тривалість, безперервність, відкритість 
володіння майном як своїм власним. Запропоновано кваліфікацію добросовісного володільця як 
особу, яка на час набуття права володіння річчю не знала і не могла знати, що те, майно, 
яким вона заволоділа, комусь належить за правом власності. Подальше ж усвідомлення воло-
дільцем неправомірності свого володіння не має правового значення. Окремо розглянуто про-
блематику набуття права власності за давністю володіння на нерухоме майно. Відзначено 
серйозність існуючих нормативних недоліків, підкреслена нечіткість, мала ефективність 
та недієвість установленого правила, що не сприяє реалізації головної цілі давнісного набу-
вальницького інституту.

Ключові слова: добра совість, набувальна давність, віндикація.

Постановка проблеми. Українське цивільне 
законодавство цілеспрямовано запроваджує меха-
нізм реалізації права володіння чужою річчю 
і права на захист від порушення такого володіння, 
зокрема і від власника. Адже нині все частіше 
зустрічаються випадки, коли володіння річчю 
насправді не ґрунтується на якомусь праві. Такі 
випадки не завжди являють собою суспільно 
небажане явище, іноді вони є найбільш опти-
мальним способом опосередкування матеріаль-
них взаємин. Наприклад, саме за конструкцією 
давнісного набувального механізму фактичне 

тривале володіння чужим майнам є обов’язковою 
передумовою набуття на нього права власності. 
За національним законодавством, однією з визна-
чальних підстав для такого результату є добра 
совість незаконного набувача майна. Особа, котра 
має bona fides  (добру совість), не могла та не 
повинна була знати на час отримання речі, що її 
відчужувач діє всупереч повноваженням, отри-
маним від власника, або взагалі не має повно-
важень. Отже, захисний інструментарій охорони 
прав такого володільця та власника мають різні 
правові підґрунтя, неоднакові засади та прин-
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ципи здійснення. Якщо володілець є одночасно 
власником, то, крім його титулу, немає необхід-
ності задіяти інші чинники володіння, наприклад, 
добру совість. Навпаки, коли набувач не є влас-
ником, має бути з’ясована його добросовісність. 
Але й це  не означає, що презумпція можливої 
законності утримання майна як свого власного не 
може бути спростована в порядку, встановленому 
законом. Відтак це питання є доволі актуальним 
та потребує додаткового наукового дослідження. 
Також цікавим і недостатньо вивченим є питання 
правової колізії між статичним правом власності 
неволодіючого власника та динамічним правом 
володіючого не власника.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У цивілістиці, проблематиці не титульного воло-
діння майном та можливості набуття власності 
після такої окупації чужої речі за певних обставин 
приділяли увагу такі науковці, як Скловський К.І.,  
Маковій В.П., Гаджиев Г.А., Лоренц Д.В., Авласе-
вич А.І., Рахмілович В.А., Латиєв О.М., Аксюк І.В.  
та інші. В цих працях спектр наукових поглядів 
коливався досить широко, показана різна правова 
оцінка досліджуваних особливостей набувних 
власницьких інститутів. Низка досить авторитет-
них науковців-цивілістів указують на наявність 
виключного механізму отримання власності. 
Причому залежно від правової обґрунтованості 
подібні виключні способи пов’язуються або 
з результатом спливу строку давнісного воло-
діння, або з іншим - добросовісним придбанням 
речі від неповноважного традента. Проте вказані 
механізми представляються як взаємовиключні. 
Зокрема вказується, що добросовісний набувач за 
відмови власникові у віндикаційному домаганні 
здатен отримати право власності тільки за дав-
ністю володіння, іншого способу не передбачено 
чинним законодавством. Із такою позицією можна 
погодитися. Одночасно не знайшло наукового 
висвітлення питання щодо розробки концепції 
володільницького захисту незалежно від право-
вого титулу та знаходження відповідного балансу 
із правом власності задля досягнення кращої 
динаміки матеріального речового обороту. Дослі-
дження цього питання та напрацювання практич-
них рекомендацій щодо  реальної природи кож-
ного із способів набуття власності становить мету 
цієї статті.

Виклад основного матеріалу. Безспірно, таке 
правове явище, як добра совість набувача, зна-
чною мірою визначає продуктивність набувного 
власницького інституту. У ч. 1 статті 344 ЦКУ 
йдеться про добросовісне володіння; лише таке 

володіння є обов’язковою передумовою виник-
нення права власності за давністю. В україн-
ському законодавстві (на відміну, скажімо, від 
російського) це не виключний спосіб набуття 
права власності за давністю (з огляду на наявність 
ч. 3 ст. 344 ЦКУ), але цей варіант найбільш узго-
джується з класичним розумінням набувального 
давнісного механізму. Набуття права власності на 
чуже майно за набувальною давністю є одним із 
способів захисту нетитульного володіння, таким 
чином захищається і незаконне володіння для 
давності у випадку його виникнення на підставі 
договору. Але у сфері речово-правових відно-
син набуття права власності за давністю воло-
діння може відбутися тільки за добросовісного  
заволодіння.

Між тим, наразі можна помітити намагання 
зменшити сферу застосування доброї совісті до 
речових цивільних відносин. У доктрині свого 
часу була викладена теза, за якою виключається 
добросовісне набуття речі, якщо вона була вкра-
дена чи вибула від власника іншим шляхом поза 
волею останнього [1, c. 499]. Ми не можемо під-
тримати цю позицію. Адже визначальним під час 
визнання bona fides як такої є суб’єктивний фак-
тор, який характеризує набувача з огляду на його 
переконаність у своєму праві, упевненість у легі-
тимності окупації. Відтак, цілком можливе добро-
совісне отримання майна, яке колись було загу-
блене чи викрадене. Головне, щоб набувач не знав 
та не міг знати про дефекти правочину. Якщо ця 
вимога не дотримана, володілець знає або здога-
дується про неправомірну поведінку традента, про 
добросовісність не йдеться. Більше того, навіть 
наявність обгрунтованих певних сумнівів щодо 
можливого відчуження майна, яке не належить 
контрагентові, зазвичай не знищує добру совість. 
З урахуванням викладеного, на критичну оцінку 
заслуговує наукова концепція, згідно  з якою 
добросовісність виключається, якщо незакон-
ність відчуження слідує безпосередньо із закону 
[2, c. 68], оскільки такий підхід де-факто унемож-
ливлює набуття власності як від неповноважного 
традента, так і за давністю володіння. Річ у тім, 
що будь-яке неповноважне відчуження (внаслідок 
помилки, відсутності дієздатності, заборонене 
законом тощо) прямо суперечить законодавству. 
Тож для забезпечення дієвості матеріального обо-
роту слід виключити вплив об’єктивного чин-
ника – законності – на результативність відчу-
ження. Передання майна неповноважною особою 
мусить охоплюватися лише суб’єктивним його 
сприйняттям набувачем, саме це має результа-
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тивне значення для вирішення питання про його 
добросовісність.

Добра совість є підставою для виникнення 
у володільця в одних випадках права власності 
в момент передачі речі (ст. 330 ЦКУ), в інших – 
права на давнісне володіння з можливістю в подаль-
шому набути власність після спливу набувальної 
давності. Але впродовж давнісного перебігу такий 
володілець, навіть попри його добросовісність, не 
в змозі протиставити її віндикаційним вимогам, 
оскільки закон визначає чіткий перелік для запе-
речень проти віндикації. За змістом ст. 388 ЦКУ 
щодо особи, яка добросовісно отримала майно, 
що вибуло з володіння власника проти чи поза 
його волею або безоплатно, не застосовуються 
положення про обмеження віндикації. Належно 
та своєчасно пред’явлений власником позов про 
витребування речі від добросовісного володільця 
підлягає задоволенню. Оскільки це майно може 
бути віндиковане, набувач не отримує права влас-
ності на нього в момент передачі і внаслідок при-
пису ст. 330 ЦКУ. Яке ж тоді значення має добро-
совісність у такій ситуації? Очевидно, що добра 
совість на момент окупації речі є кваліфікуючою 
ознакою давнісного володільця, котра відповідно 
до вимог того ж закону дозволяє отримати право 
власності на чуже майно.

Ще одним із проблемних питань, зокрема, 
у практичній площині, є темпоральна характе-
ристика добросовісності як явища. Більшість 
дослідників вказує на об’єктивну неможливість 
зазвичай зберегти усвідомлення власного пра-
вомірного набуття  та позиціонування себе як 
власника протягом усього набувального строку. 
Тому пропонується дозволити суб’єктивну недо-
бросовісність давнісному володільцеві за певних 
умов. Зокрема в якості обставин, що пробачають 
недобросовісність, пропонуються тривалість, 
безперервність, відкритість володіння майном 
як своїм власним. Вважаємо, що така позиція 
заслуговує на критику. Зазначені обставини від-
критості, безперервності та тривалості володіння 
є обов’язковими чинниками, що характеризують 
право давнісного володіння. Вони аж ніяк не 
можуть підміняти іншого чинника, котрий визна-
чає підставу для такого володіння, – добросовіс-
ність набувача. Але саме заволодіння має бути 
добросовісним, подальше утримання майна ціл-
ком логічно може не мати цієї ознаки. По-перше, 
це часто об’єктивно неможливо (наприклад, коли 
для набуття права власності необхідне судове 
рішення), по-друге, добросовісність володіння не 
має жодного вирішального значення для якогось 

права. Тож можемо зробити висновок, що дав-
нісне володіння, недобросовісне від початку, не 
може перетворитись у добросовісне, проте зво-
ротна трансформація можлива і на практиці часто 
неминуча. Відтак потребує конкретизації правове 
поняття «добросовісний володілець». Це особа, 
яка на час набуття права володіння річчю не знала 
і не могла знати, що майно, яким вона заволоділа, 
комусь належить на праві власності. Подальше  ж 
усвідомлення володільцем неправомірності свого 
володіння не має правового значення.

Із пред’явленням позову про витребування 
майна фактичного володільця повідомлення 
про наявність власника може суттєво вплинути 
на його правовий статус та залежно від часу 
пред’явлення вимоги (в межах позовної давності, 
чи ні) позначитися на можливості набуття права 
власності на майно за набувальною давністю. Але 
володілець може і не визнати достовірність такого 
повідомлення, тоді спір має вирішити суд. Адже, 
як відомо, навіть у разі звернення з позовом після 
спливу позовної давності правозастосовний орган 
мусить розглянути спір по суті та встановити пра-
вове становище учасників спору. Тож попри мож-
ливу результативність вирішення спору по суті, 
суд обов’язково визначить характер володіння, 
його добросовісність чи недобросовісність.

Отже, повідомлення добросовісного незакон-
ного володільця про неправомірність володіння 
за наявності заперечень останнього не робить 
його автоматично недобросовісним. А це озна-
чає, що перебіг набувальної давності в момент 
такого повідомлення не припиняється. Тим 
більше, що суд може й не задовільнити вимоги 
власника за віндикаційним позовом, якщо остан-
ній пред’явлено поза межами позовної давності. 
Отже, пропозиція про обов’язкове коригування 
порядку обчислення набувальної давності від 
моменту пред’явлення позову (переривання) або 
на час розгляду позову (зупинення) є невиправ-
даною: у випадку задоволення віндикаційного 
домагання давнісний набувальний строк припи-
няється, а при судовій відмові в задоволенні такої 
вимоги коригування набувальної давності є недо-
речним1 з огляду на відсутність правових підстав 
для позову. З іншого боку, якщо набувальний 
строк продовжуватиме перебіг під час розгляду 
судового спору за пред’явленим домаганням, ціл-
ком можлива ситуація, коли протягом процесу 

1 Такий підхід виключить можливість зловживання правом з 
боку власника чи інших осіб, які можуть досить часто пред’являти 
до володільця віндикаційні позови і таким чином штучно затягувати 
тривалість набувальної давності.



Том 32 (71) № 4 202110

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

закінчиться перебіг набувного періоду. Це може 
призвести до невиправданих переваг для фактич-
ного володільця майном і зменшити можливості 
захисту прав власника. З наведеного вище витікає 
очевидний висновок. Чинна норма має бути допо-
внена правилом наступного змісту: якщо набу-
вальна давність закінчилася протягом судового 
розгляду позову про витребування майна, вона 
подовжується до закінчення судового спору.

Особлива специфіка надана законодавцем 
правовому механізмові набуття у власність за 
давністю володіння нерухомого майна. Зокрема, 
частина 4 статті 344 ЦК України передбачає необ-
хідність судового рішення про набуття права влас-
ності за набувальною давністю щодо таких речей 
(як і стосовно транспортних засобів та цінних 
паперів). Окрім того, право власності на нерухоме 
майно, що підлягає державній реєстрації, виникає 
за набувальною давністю з моменту такої реєстра-
ції (ч. 1 ст. 344 ЦКУ) [3, c. 119]. У літературі вже 
неодноразово відзначалася нечіткість, практична 
мала ефективність та недієвість наведеного нор-
мативного правила, що не сприяє реалізації голов-
ної цілі давнісного набувальницького інституту.

Почнемо критичний аналіз із правової харак-
теристики особи, що звертається до суду за визна-
нням права власності.  Законодавство не зазна-
чає  статусу цієї особи. Але цілком зрозуміло, що 
вона здійснює зазначені дії вже після закінчення 
набувальної давності, тобто на цей момент вона 
вже не є давнісним володільцем. Яке ж право 
є в такого суб’єкта: повноваження щодо давніс-
ного володіння скінчилося, а власність ще не 
настала? Більш того, виникають додаткові про-
блеми. У доктрині існує переконаність, що володі-
лець вправі захищати своє володіння від посягань 
лише протягом давнісного набувального строку 
(в російському законодавстві це прямо вказано 
у ст. 234 ЦК РФ, в українському – припускається). 
Цей непевний статус утримувача майна навряд чи 
доцільний із соціальної точки зору.

Є питання і щодо юридичного забезпечення 
процесу визнання права власності. Закон не міс-
тить указівок на його характер, але усталена прак-
тика неоднозначно затвердила позовний порядок 
розгляду справ. Як відомо, позов – це процесу-
альна форма вирішення спору між носієм права 
та його порушником. Практично в переважній 
більшості випадків важко знайти особу, яка пору-
шує спокійне та тривале давнісне володіння. Але, 
виходячи з відверто нерозумної побудови меха-
нізму вирішення цього питання, володілець після 
спливу давнісного набувного строку повинен 

придумувати відповідача за своїм позовом попри 
відсутність порушника його права. Звісно, судова 
практика напрацювала таких «порушників» – 
органи місцевого самоврядування, але подібний 
підхід нічого, крім критики, викликати не може. 
Більше того, абсолютно неправомірними є чис-
ленні рішення українських судів, коли в позові 
про визнання права власності за давністю воло-
діння відмовляють з огляду на заперечення такого 
«відповідача».

Не краща правова ситуація і з матеріально-
правовим складником таких судових спорів. Як 
ми вбачаємо, подати заяву про визнання права 
власності за набувальною давністю має право 
володілець такого майна. Для того, щоб зверну-
тися до суду про визнання права власності, особа, 
безумовно, повинна знати, що вона не є власни-
ком такого майна, тобто знати про незаконність 
свого володіння. Отже, право власності на неру-
хоме майно, цінні папери, транспортні засоби за 
набувальною давністю може набуватися лише 
недобросовісним незаконним володільцем. Згада-
ємо, що однією з обов’язкових передумов набуття 
власності за давністю є добра совість набувача 
речі. Ми вже вказували на ймовірність такої ситу-
ації, коли протягом набувальної давності володі-
лець буде поінформований про наявність справж-
нього власника. Незалежно від намірів останнього 
на давнісний перебіг це не вплине, крім випадку 
задоволення віндикаційного позову чи добро-
вільної відмови утримувача. Але усвідомлення 
володільцем факту, що він не є власником протя-
гом перебігу набувального строку, не обов’язкове. 
Як показує практика, в більшості випадків воло-
діння для давності перебігає спокійно, окупант 
не знає і не може знати про дефект набуття речі, 
тобто продовжує залишатися весь час добросо-
вісним. Якщо так, то виникає питання: з якого 
дива особі, що вважає себе власником, звертатися 
до суду щодо визнання цієї власності? Пояснити 
нормативний реверанс можна лише так – після 
спливу набувальної давності судову заяву вправі 
пред’явити тільки суб’єкт, який протягом давніс-
ного строку або після його спливу став недобро-
совісним. До таких суб’єктів звернення до суду 
слід також додати тих, хто утримував чуже майно 
після закінчення дії договору (ч. 3 ст. 344 ЦКУ), 
тобто від самого початку володіння для давності 
не мав bona fides. Добросовісний же володілець, 
попри фактичну ваду втримання, такої заяви 
ніколи не подасть.

Отже, звернутися до суду із заявою про визна-
ння за собою права власності на нерухоме майно 
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може лише та особа, яка чітко розуміє, що вона 
не є власником. В іншому випадку (за добросо-
вісності володіння) цій особі не потрібне судове 
рішення, оскільки вона вже вважає себе влас-
ником речі. Якщо для набуття таким суб’єктом 
права власності на рухомі речі досить змінити 
оцінку поняття bona fides, охопивши ним лише 
момент набуття речі незалежно від подальшого 
володіння, то для ситуацій із нерухомістю справа 
набагато складніша.  Суд, розглядаючи питання 
про визнання права власності на майно за дав-
ністю володіння ним, звісно проаналізує добро-
совісність заволодіння. Як уже неодноразово 
зазначалося, добросовісний набувач – це та особа, 
котра не могла усвідомлювати дефект права влас-
ності у відчужувача. За умови запровадження 
правил про нотаріальне посвідчення правочинів 
і державну реєстрацію прав на нерухомість прак-
тично неможливою стає кваліфікація набувача 
як добросовісної особи (прийдеться визнати, що 
набувальна давність на нерухомість поширюється 
виключно для випадків караних діянь: незаконне 
нотаріальне посвідчення угоди, незаконна дер-
жавна реєстрація). Дійсно, навряд чи можна вва-
жати таким, що не знав і не міг знати про те, що 
отримує річ, яка не належить відчужувачу, того 
суб’єкта, який не запросив чи не отримав жодних 
установлених законом доказів наявності у про-
давця права власності на нерухому річ. В усякому 
разі, саме так оцінює статус набувача українська 
судова практика.

З огляду на викладене вище можна цілком 
погодитися з думкою К.І.Скловського, що сис-
тема реєстрації прав на нерухомість спрямована 
на усунення можливості визнання права влас-
ності на ці об’єкти за набувальною давністю. 
Це відбувається шляхом фактичного витіснення, 
виключення доброї совісті, а платою за такий 
підхід стає істотне обмеження та ускладнення 
обороту нерухомості [4, c. 83, 93]. Унеможливлю-
ється саме явище отримання у власність добро-
совісно набутого нерухомого майна за давністю 
володіння [5, c. 117]. Більш того, фактично стає 
неможливим володільницький захист особи, яка 

утримує нерухоме майно без державної реєстра-
ції у разі його вилучення (до того ж насильно) 
власником чи іншими особами [6, c. 15-16]. Між 
тим слід чітко розуміти, що  наведені непереборні 
перепони для отримання власності стосуються 
суб’єктів, за якими власник з огляду на пропуск 
позовної давності вже ніяк не може віндику-
вати річ. Тож майно просто вибуває з цивільного 
обороту. Відтак мусимо визнати недієвість пра-
вила про набуття власності на нерухоме майно 
за давністю володіння для більшості випадків. 
Чи цього результату – вибуття з обігу значної 
кількості майна, яке не може повернути влас-
ник - прагнуло суспільство, санкціонуючи від-
новлення коментованого інституту? Навряд чи. 
Тільки зважування інтересів є вірною дорогою 
до формування справедливого та загальнозро-
зумілого правила. Логічна дедукція на підставі 
понять не в змозі ніколи вказати правильний 
шлях, а якщо таке трапляється, то за чистої 
випадковості [7, c. 179]

З викладеного вище можемо дійти певних 
висновків. Сучасне законодавство, хай і не зовсім 
чітко та прозоро, але все ж визначає можливість 
та порядок набуття власності добросовісним набу-
вачем за отримання ним речі від неповноважного 
традента. Проте добра совість має значення лише 
під час отримання власності на майно в момент 
його передачі (ст. 330 ЦКУ).  Для давнісного 
набуття вона не має значення, більше того, за при-
власнення нерухомого майна така вимога вста-
новлює неподолані перешкоди. Вирішення цієї 
фактично тупикової ситуації належить до компе-
тенції законодавця, але той поки що не чухається. 
Тож із огляду на значну практичну актуальність 
проблема певним чином вирішується в площині 
правозастосування. Так, російські судові органи 
під час вирішення заяв про визнання права влас-
ності на нерухоме майно переносять акценти на 
встановлені законом вимоги щодо самого давніс-
ного володіння (тривалість, відкритість, безпе-
рервність), а не на факт добросовісного заволо-
діння. На часі таке тлумачення сутності відносин 
і в українському судовому правозастосуванні.
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Guyvan P.D. ВONA FIDES OF THE OCCUPIER AS ONE OF THE MAIN FACTORS  
OF RETENTION OF ANOTHER'S PROPERTY AND ACQUISITION OF PROPERTY  
RIGHTS BY PRESCRIPTION OF POSSESSION

This scientific article examines the topical issue of the temporal characteristics of ownership of another's 
property without a legal title and the acquisition of property rights by the acquirer after a long time of 
ancient possession. The main focus is on the role and significance of such a subjective factor for the owner 
as his good conscience. Its presence at the time of occupation allows a person to acquire ownership of the 
received thing immediately at the time of its transfer. Also, a bona fide occupant may acquire the right to long-
standing possession with the possibility of further acquisition of property after the expiration of the acquisitive 
prescription. But during the ancient course, such an owner, even in spite of his good faith, is unable to oppose 
its vindication requirements. The paper analyzes the perception of bona fides as an unstable phenomenon over 
time. Indeed, while actually holding someone else's property, it is objectively difficult to maintain the owner's 
awareness of the legality of the acquisition of property and positioning himself as the owner throughout the 
acquisition period. This situation should be taken into account and regulated. The author critically evaluates 
the proposals of scientists to replace good conscience with factors that characterize not the acquisition but the 
retention of the thing: the duration, continuity, openness of ownership of property as their own. It is proposed 
to qualify a bona fide owner as a person who at the time of acquiring the right of possession of the thing did 
not know and could not know that the property, which she took possession, belongs to someone on the right of 
ownership. Further awareness of the owner of the illegality of his possession has no legal significance. The 
issue of acquiring the right of ownership according to the prescription of possession of real estate is considered 
separately. The seriousness of the existing regulatory shortcomings is noted, the vagueness, inefficiency and 
ineffectiveness of the established rule is emphasized, which does not contribute to the realization of the main 
goal of the ancient purchasing institute.

Key words: good conscience, acquisitive prescription, vindication.
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Національна академія внутрішніх справ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ 
ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Статтю присвячено актуалізації іноземного інвестування з використанням процедури 
злиття і поглинання господарюючих суб’єктів. Проаналізовано історичні етапи перерозпо-
ділу власності, ініційовані владою. Здійснено детальне дослідження правової категорії «екс-
пропріація». Розкрито сутність поняття «неринкове злиття і поглинання господарюючих 
суб’єктів», зокрема  перехоплення оперативного керівництва або власності суб’єкта госпо-
дарювання за допомогою спеціально інсценованого бізнес-конфлікту.

У статті підкреслено, що неринкове злиття і поглинання господарюючих суб’єктів нега-
тивно впливає на інвестиційний імідж країни. Саме держава має гарантувати захист іно-
земних інвестицій. Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані, до 
них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Зазначено, що неринкове 
злиття і поглинання господарюючих суб’єктів є характерною рисою для країн із перехідною 
економікою, де за мінімально затрачених зусиль можна миттєво стати власником майна 
суб’єкта господарювання.

Стосовно обсягів надходження інвестицій автором показано, що досягається це через 
залучення іноземних інвестицій за допомогою процедури злиття і поглинання або через про-
екти створення нового господарюючого суб’єкта, що суттєво не впливає на абсолютні 
розміри зовнішніх фінансових ресурсів. Унаслідок цього ефективність злиття і поглинання 
останнім часом стала одним із визначальних факторів економічного зростання розвинених 
країн світу та країн, що розвиваються. Тенденція посилення ролі злиття і поглинання гос-
подарюючих суб’єктів відбиває закономірність розвитку світового господарства та має 
об’єктивний характер.

У прикінцевій частині статті викладено окремі переваги та застереження стосовно 
надходження іноземних інвестицій в економіку країни з використанням процедури злиття 
і поглинання господарюючих суб’єктів. Викладено завдання з вирішення подальшої транс-
формації економіки України та схарактеризовано головну особливість вітчизняних операцій 
злиття і поглинання господарюючих суб’єктів.

Ключові слова: злиття і поглинання, господарюючі суб’єкти, іноземні інвестиції.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що 
людство розвивається циклічно та має тенденцію 
до повторення. У вітчизняній історії можна виді-
лити щонайменше чотири масово-революційні 
перерозподіли власності, здійснені за ініціативою 
влади. Перший перерозподіл власності відбувся 
ще за часів Івана Грозного (1530-1584 рр.), другий 
влаштував Петро Перший (1672-1725 рр.), тре-
тій – більшовики після революції 1917 року. Чет-

вертий перерозподіл власності (триває понині) 
розпочато у 1991 році, після розпаду СРСР.

Варто підкреслити, що всі масові злиття 
і поглинання (далі – ЗіП), а також перерозподіли 
власності в будь-якій країні завжди ініціювалися 
державою. Досить пригадати Солона в Давній 
Греції (≈ 640-630 рр. до н.е. – ≈ 559 р. до н.е.), Олі-
вера Кромвеля в Англії (1599-1658 рр.), Велику 
Французьку революцію (кінець XVIII ст.) тощо. 
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Майже теж саме відбувалося і в нас – від опри-
чництва1 до експропріації.

Особливу увагу слід звернути на експро-
пріацію. Загалом експропріація (від пізнього 
латинського expropriatio – позбавлення влас-
ності) – примус, безоплатне або оплачуване від-
чуження майна органами державної влади зазви-
чай незалежно від згоди власника. Об’єктом 
експропріації може бути як нерухоме (зокрема 
земля та підприємства), так і рухоме (благородні 
метали, дорогоцінні каміння тощо) майно. Осно-
вними видами експропріації є конфіскація, наці-
оналізація та реквізиція. Націоналізація як під-
става для набуття державної власності може бути 
платною і безоплатною. Реквізиція здійснюється 
здебільшого на платній основі у випадках над-
звичайного характеру (стихійного лиха, епідемій 
тощо) у порядку, встановленому законодавством. 
Конфіскація майна провадиться у разі скоєння 
певною особою правопорушення, причому майно 
вилучається на безоплатній основі. Експропріація 
належить до первинних способів набуття права 
власності, оскільки придбання власності здійсню-
ється не шляхом правонаступництва, а всупереч 
волі попереднього власника. Тому порядок при-
дбання визначається лише законом, а не угодою 
сторін або односторонніми вольовими діями 
попереднього власника. Експропріація є одним 
з виявів суверенітету держави. Зазначимо, що 
чинним законодавством заборонено здійснювати 
експропріацію без виплати компенсації. Виняток 
становить безоплатне вилучення (конфіскація) 
майна у власника за рішенням (вироком) суду чи 
іншого компетентного органу (посадової особи) 
як санкція за вчинене правопорушення [2, с. 349].

Тож історичного досвіду розвитку, становлення 
та процвітання ЗіП господарюючих суб’єктів як 
масового явища в Україні більше, ніж досить.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх публікацій,  чинної законодав-
чої та нормативно-правової бази показав, що 
певні аспекти проблем іноземного інвестування 
з використанням процедури злиття і поглинання 
господарюючих суб’єктів вже розглядаються 
у правовій та організаційній площинах, але лише 
окремі питання висвітлювались у монографіях, 
наукових збірниках та посібниках, наприклад, 

1  Опричнина, опричина (від давньоруської опричьнии – сто-
ронній, особливий, опричь – окрім) – у 1565-1572 рр. особливий уділ 
першого російського царя Івана IV Васильовича з власною терито-
рією, військом, фінансами та управлінням, а також найменування 
відповідної внутрішньої політики цього монарха в ті самі роки. 
Опричнина як особливий уділ, де цар міг правити самовладно без 
традиційного для попереднього періоду погодження з верхівкою 
бояр, було оголошено указом царя [1, с. 284].

у роботах О. Етокової, О. Килимник, Н. Розумної, 
Г. Романюка, М. Зацепіна, Л. Розіна, Д. Федоренка 
та інших.

Мета дослідження - з’ясування сутності іно-
земного інвестування з використанням процедури 
злиття і поглинання господарюючих суб’єктів, 
а також розкриття окремих переваг та застере-
жень стосовно надходження іноземних інвес-
тицій в економіку країни з використанням цієї  
процедури.

Виклад основного матеріалу. У сучас-
них умовах розвитку економіки нашої держави 
неринкове ЗіП господарюючих суб’єктів трак-
туються експертами цієї сфери як перехоплення 
оперативного керівництва або власності суб’єкта 
господарювання за допомогою спеціально інс-
ценованого бізнес-конфлікту. Високопрофесійні 
фахівці у сфері права та економіки ініціюють 
процедуру відчуження рухомого та нерухомого 
майна суб’єкта господарювання у їхніх законних 
власників.

Закономірно, що неринкове ЗіП господарюю-
чих суб’єктів негативно впливає на інвестицій-
ний імідж країни. Саме держава має гарантувати 
захист іноземних інвестицій. Інвестиції не можуть 
бути безоплатно націоналізовані, реквізовані, до 
них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за 
наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися 
лише на основі законодавчих актів України з від-
шкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, 
заподіяних у зв’язку з припиненням інвестиційної 
діяльності [3, с. 80].

Тема неринкового ЗіП господарюючих 
суб’єктів є характерною для країн із перехідною 
економікою (Україна входить до цього переліку), 
де за мінімально затрачених зусиль можна миттєво 
стати власником майна суб’єкта господарювання, 
за безцінь приватизувати стратегічне підприєм-
ство, а за наявності відповідних зв’язків – при-
власнити певну галузь загалом. Але, як і будь-яке 
інше явище, проблема неринкового ЗіП господа-
рюючих суб’єктів має свої передумови. У дер-
жавах, де економіко-правовим питанням не при-
діляється належна увага, умови для неринкового 
ЗіП господарюючих суб’єктів створюються в той 
момент, коли суб’єкт господарювання привати-
зується з численними невідповідностями вимог 
чинного законодавства, що має місце в умовах 
розвитку нашої держави [4, с. 87].

Слід наголосити, що з приходом в Україну 
іноземних інвесторів та з метою створення дода-
ної вартості, до якої вони мають довгостроковий 
інтерес, метод входу на ринок не має суттєвого 
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значення для здійснення капіталовкладення. ЗіП 
господарюючих суб’єктів безпосередньо зачіпа-
ють інтереси вже існуючих суб’єктів, тоді як вкла-
дення інвестицій у створення нових суб’єктів – 
ні. Вплив новостворених суб’єктів на діяльність 
інших місцевих суб’єктів здійснюється повіль-
ніше. Якщо фінансовий стан іноземного суб’єкта, 
який виходить на ринок, набагато потужніший 
за стан місцевих суб’єктів, то іноземні інвести-
ції у створення суб’єкта господарювання можуть 
фактично витиснути деяких існуючих на внутріш-
ньому ринку суб’єктів. У цій ситуації, з огляду на 
те, що країни намагаються зберегти вже накопи-
чені фінансові потужності місцевих суб’єктів, 
вони могли б віддати перевагу ЗіП. Існують 
випадки, коли ЗіП мають позитивний ефект щодо 
збереження та зміцнення фінансових потужнос-
тей господарюючих суб’єктів приймаючої країни.

Із позицій розвитку приймаючої країни осо-
бливого значення набуває не лише фінансова 
підтримка іноземних філій господарюючих 
суб’єктів. Більш важливим є додаткове отримання 
фінансових ресурсів від цих філій в інші частини 
національної економіки. Капіталовкладення іно-
земними філіями залежить від зв’язків із міс-
цевою економікою та їх впливу на національну 
економіку. Якщо існуючі зв’язки придбаних гос-
подарюючих суб’єктів ефективні, транснаціо-
нальні корпорації, імовірно, збережуть і підсилять 
їх. Більш імовірно, що іноземні філії, які ство-
рюються з використанням ЗіП господарюючих 
суб’єктів, матимуть більш сильні місцеві зв’язки, 
ніж іноземні інвестиції у створення суб’єктів гос-
подарювання, які будуть витрачати час та ресурси 
для встановлення таких зв’язків.

Зазначимо, що можливі два види відмінностей 
між фінансовими ефектами відповідно до виду 
виходу на ринок:

− вплив потоків капіталу на обмінний курс, 
особливо на початковому етапі. Закордонне ЗіП, 
звісно, відразу ж надає ресурси місцевим власни-
кам господарюючих суб’єктів, тоді як капітал для 
створення нових установ може прийняти форму 
пожертв, а рух коштів може бути розосереджений 
у часі та між одержувачами. У випадку крупної 
угоди інвестиції через ЗіП можуть призвести (у 
разі відсутності відповідних заходів) до збіль-
шення тиску на національну валюту, ніж інвес-
тиції, спрямовані на створення нових суб’єктів 
того ж обсягу. Приватизація за участю іноземних 
клієнтів є типовим випадком, коли обмінний курс 
може піддаватися впливу таких раптових припли-
вів капіталу. Інтервенція фінансово-кредитних 

органів влади та управління за допомогою опе-
рацій на відкритому ринку може нейтралізувати 
переважну більшість негативних ефектів. Для 
таких дій необхідно підтримувати правильну рів-
новагу між недоліками та перевагами цієї інтер-
венції;

− можлива значна різниця між фінансовими 
ефектами цих двох методів, тому що міжнародні 
ЗіП передбачають оцінку вартості господарю-
ючих суб’єктів. Вона піддана впливу багатьох 
факторів, що може викликати проблеми, на від-
міну від іноземних інвестицій, спрямованих на 
створення нового суб’єкта. Якщо господарюючий 
суб’єкт продається за ціною, значно нижчою рин-
кової, то приймаюча країна несе збитки.

Водночас підкреслимо, що ціноутворення 
за міжнародних ЗіП може викликати такі види 
ускладнень:

а) за певних умов, особливо таких, як нероз-
виненість фінансових ринків чи трансформація 
економічних систем, досить складно вірно оці-
нити активи. Досвід економік країн Центральної 
та Східної Європи доводить, що за умови від-
сутності ринків капіталу чи базових цін основні 
проблеми можуть виникнути під час оцінки акти-
вів господарюючих суб’єктів. Це збільшує ризик 
хибної оцінки, а встановлені ціни можуть бути 
вищими чи нижчими, ніж під час реалізації про-
екту із створення нового суб’єкта. Можливість 
недооцінки зростає за слабкої позиції приймаючої 
країни під час проведення переговорів з інозем-
ними інвесторами або ж у випадку, якщо прийма-
юча країна не примушує потенційних інвесторів 
конкурувати з використанням процедури торгів. 
Ретельний розгляд соціальних переваг та витрат 
для приймаючої країни від іноземних інвестицій 
у створення суб’єктів дозволяє встановити їхню 
залежність від уміння проведення процедури ЗіП;

б) проблеми, пов’язані з ціноутворенням, 
можуть виникнути навіть на активних фінансових 
ринках, якщо фінансові чи інші кризи ведуть до 
істотної недооцінки господарюючих суб’єктів. Це 
дозволяє іноземним учасникам ринку купувати їх 
за суттєво заниженою ціною;

в) проблема, що полягає у можливому продажу 
активів придбаного господарюючого суб’єкта 
за наявності нормальних умов і активних фон-
дових ринків. Це може мати подальші наслідки 
для фінансових ресурсів унаслідок репатріа-
ції прибутку від продажу активів у країни базу-
вання. До таких операцій найчастіше ставляться 
з остракізмом, оскільки вони можуть включати 
фінансові маніпуляції із метою одержання спеку-
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лятивного прибутку та мати руйнівний ефект на 
фінансові потужності. Особливо гостро це вияв-
ляється у випадку, коли придбаються життєздатні 
господарюючі суб’єкти, а потім роздрібнюються 
та розпродаються. Проте деякі види перерозпо-
ділу активів можуть також виконувати позитивну 
функцію, якщо вони відбуваються під час нераці-
онального використання активів господарюючих 
суб’єктів, поліпшуючи керівництво життєздат-
ними активами та рятуючи від нежиттєздатних, 
отже, вдосконалюючи використання фінансових 
активів.

Що стосується обсягів надходження інвес-
тицій, можемо підкреслити, що досягається це 
через залучення іноземних інвестицій за допомо-
гою процедури ЗіП або через проекти створення 
нового господарюючого суб’єкта, що особливо не 
впливає на абсолютні розміри зовнішніх фінан-
сових ресурсів. Проте ефекти від формування 
капіталу у приймаючій країні можуть відрізня-
тися. Іноземні інвестиції, спрямовані на ство-
рення нового господарюючого суб’єкта, після 
завершення проекту приймають форму прямого 
доповнення до фінансового потенціалу прийма-
ючої країни, тоді як ЗіП забезпечують фінансові 
ресурси для національних інтересів. У випадку 
приватизації єдиним способом вирішення цієї 
проблеми є невідкладне розміщення отриманих 
ресурсів на інвестиційному рахунку придбаного 
господарюючого суб’єкта та їх наступне викорис-
тання для реструктуризації, модернізації та роз-
ширення цього суб’єкта [5, с. 134-135].

Унаслідок цього ефективність ЗіП остан-
нім часом стала одним з визначальних факторів 
економічного зростання розвинених країн світу 
та країн, що розвиваються. Тенденція посилення 
ролі ЗіП відбиває закономірність розвитку світо-
вого господарства та має об’єктивний характер. 
На ЗіП впливають також нові тенденції корпора-
тивного розвитку:

− подальша концентрація капіталу, створення 
стратегічних альянсів;

− інтернаціоналізація капіталу та залучення 
більш дешевих інвестицій незалежно від країни 
їхнього походження;

− підвищення рівня глобалізації діяльності 
міжнародних корпорацій;

− інтеграція промислового та фінансового 
капіталу;

− диверсифікація форм і напрямків діяльності 
великих корпорацій;

− розвиток та поширення сфери застосування 
міжнародних стандартів регулювання національ-

них ринків: капіталів, товарів, послуг, праці тощо 
[6, с. 255].

Втім, враховуючи завдання окремих трансна-
ціональних компаній (диверсифікація капіталу, 
вихід на інші ринки збуту, отримання доступу до 
ресурсів, створення концернів, холдингів тощо), 
таких цілей можна досягнути не лише на основі 
ЗіП господарюючих суб’єктів, але і внаслідок 
придбання значного пакета корпоративних прав 
інших суб’єктів господарювання. Такого роду 
операції у фінансовій літературі досить часто 
об’єднують під поняттям “аквізиція” (acquisition).

Аквізиція (від лат. acquisitio – придбавати, 
досягати) – це скупка корпоративних прав ком-
панії, унаслідок чого покупець набуває контр-
олю над чистими активами та діяльністю такої 
компанії. Придбання може здійснюватися в обмін 
на передачу активів, прийняття покупцем  своїх 
зобов’язань. Покупцем вважають господарюю-
чого суб’єкта, до якого переходить контроль над 
господарською діяльністю іншої компанії. Під-
креслимо, що під час класичної операції аквізи-
ції компанія (об’єкт поглинання) зберігає статус 
юридичної особи, існуючу правову форму органі-
зації підприємницької діяльності, але змінюються 
суб’єкти контролю над нею, тобто власники, які 
контролюють компанію [7].

Разом з тим, наявність іноземних інвестицій 
надає можливості збільшення фінансової спро-
можності, сприяє поширенню передових техно-
логій, мобілізації та підвищенню продуктивності 
використання існуючих місцевих інвестиційних 
ресурсів.

Відомо, що між іноземними інвестиці-
ями та економічним зростанням існує стійкий 
взаємозв’язок. Збільшення обсягу іноземних 
інвестицій призводить до підвищення рівня еко-
номічного розвитку країни, але може супрово-
джуватися й певними негативними наслідками 
для вітчизняних суб’єктів, обумовлених дією 
різноманітних факторів. Проте в кінцевому 
рахунку  уряди абсолютної більшості країн світу 
розуміють реальні переваги іноземного інвесту-
вання перед фінансовою допомогою міжнародних 
організацій, інших країн та намагаються забезпе-
чити необхідні фінансово-правові умови, що сти-
мулюють надходження іноземних інвестицій.

Вищезазначене надає можливість констату-
вати, що:

по-перше, іноземні інвестиції через процедуру 
ЗіП можуть забезпечити господарюючого суб’єкта 
капіталом швидше, ніж інвестиції у створення 
суб’єкта. Це може бути перевагою для економіки 
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приймаючої країни залежно від того, наскільки 
добре відбувається управління потоками капіталу 
на макроекономічному рівні. ЗіП несуть більш 
високий ступінь ризику зменшення внутрішніх 
заощаджень, сприяючи більш високому рівню 
споживання і можливості потенційного інфляцій-
ного впливу на економіку приймаючої країни;

по-друге, фінансові результати ЗіП господа-
рюючих суб’єктів, які здійснюються іноземними 
суб’єктами в приймаючій країні, можуть підпасти 
під вплив невмілого управління активами. Іно-
земні інвестиції такому впливу не піддаються. 
При ЗіП ціна суб’єкта може нав’язуватися в при-
ймаючій країні, коли компанії чи їхні активи про-
даються іноземцям за ціною, нижчою за їхню 
реальну вартість. Але в деяких випадках мають 
місце і переваги для економіки приймаючої кра-
їни, якщо це альтернатива банкрутству та якщо 
придбання закордонними суб’єктами зберігає чи 
реструктурує проблемні внутрішні господарюючі 
суб’єкти;

по-третє, можуть виникнути відмінності 
між двома методами входу в приймаючу країну 
стосовно того, як використовуються фінансові 
ресурси. За іноземного інвестування в новоство-
рені суб’єкти вони обов’язково інвестуються до 
суб’єкта, створеного транснаціональною корпора-
цією. Прибуток, отриманий унаслідок ЗіП закор-
донними суб’єктами, може використовуватися на 
власний розсуд;

по-четверте, в умовах, коли максимізація 
довгострокових інвестиційних потоків є метою 
політики, тобто коли існує багато альтернатив 
для інвестицій, а внутрішні заощадження швидко 

скорочуються через високі вимоги до інвестицій, 
є необхідність здійснювати політику розмеж-
ування між іноземним інвестуванням у створення 
господарюючого суб’єкта і ЗіП, оцінюючи їхні 
наслідки та ефекти з позицій національних інтер-
есів [8, с. 261].

Висновки. Насамкінець зазначимо, що 
подальша трансформація вітчизняної економіки 
повинна вирішувати два взаємозалежні завдання:

− створення системи капіталу, що відповідає 
продуктивному потенціалу країни та дозволить їй 
відповідати вимогам міжнародної конкуренції;

− створення системи зростання доходів, що 
призведе до розширення інституту приватної 
власності в суспільному виробництві.

Нині ЗіП господарюючих суб’єктів України 
відрізняються своєю національною специфікою, 
пов’язаною насамперед із історичними аспектами 
первісного нагромадження капіталу. Головною осо-
бливістю вітчизняних операцій ЗіП господарюючих 
суб’єктів є переважне використання методу погли-
нань, а не злиття, для якого характерно придбання 
нових активів, ринків збуту та каналів розподілу 
в межах існуючого сегменту ринку. В Україні прак-
тично кожен другий випадок придбання власності 
крупних чи потенційно перспективних суб’єктів 
здійснюється з порушенням вимог чинного зако-
нодавства та супроводжується підробкою докумен-
тів, підкупом державних чиновників, порушенням 
кримінальних проваджень, силовим проникнен-
ням на територію господарюючих суб’єктів, тобто 
діями,  спрямованими на позбавлення власності 
законних власників шляхом певної послідовності 
протиправних дій.
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Andrushchenko I.H. ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE COUNTRY'S ECONOMY 
USING THE PROCEDURE OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF ECONOMIC ENTITIES

The article is devoted to the actualization of foreign investment using the procedure of mergers and 
acquisitions of economic entities. The historical stages of redistribution of property initiated by the authorities 
are analyzed. A detailed study of the legal category of “expropriation” was carried out. The essence of 
the concept of “non-market merger and acquisition of economic entities” is revealed, in particular, as 
the interception of operational management or property of an economic entity through a specially staged 
business conflict.

The article emphasizes that non-market mergers and acquisitions of economic entities negatively affect 
the investment image of the country. It is the state that must guarantee the protection of foreign investment. 
Investments may not be nationalized, requisitioned free of charge or may not be subject to measures identical 
in effect. It is noted that non-market mergers and acquisitions of economic entities are a characteristic feature 
of countries with economies in transition, where with minimal effort you can instantly become the owner of the 
property of the economic entity.

With regard to the amount of investment, the author indicates that this is achieved through the attraction 
of foreign investment through mergers and acquisitions, or through projects to create a new business entity, 
which in turn does not particularly affect the absolute amount of external financial resources. As a result, the 
efficiency of mergers and acquisitions has recently become one of the determining factors in the economic 
growth of developed countries and developing countries. The tendency to strengthen the role of mergers and 
acquisitions of economic entities reflects the regularity of the world economy and is objective in nature.

The final part of the article outlines some advantages and caveats regarding the inflow of foreign investment 
into the country’s economy using the merger and acquisition procedure of economic entities. The tasks that 
should be solved by the further transformation of the economy of Ukraine and the main feature of domestic 
mergers and acquisitions of economic entities are described.

Key words: mergers and acquisitions, business entities, foreign investment.
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ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ: КОЛАБОРАЦІЯ БІЗНЕСУ,  
ДЕРЖАВИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКИ

Одним із інструментів залучення інвестицій та розвитку інвестиційно-інноваційної еко-
номіки є індустріальні (технологічні) парки. Якщо в розвинених країнах та країнах, що роз-
виваються, спостерігається тенденція активного розвитку індустріальних парків та залу-
чення значних  інвестицій через них, то, на жаль, в Україні позитивні тенденції розвитку 
індустріальних парків поки що відсутні.

Постійні зміни підходів держави до перспектив розвитку індустріальних парків потребу-
ють подальшого вивчення цієї проблематики.

Статтю присвячено аналізу проблематики розвитку індустріальних парків в Україні як 
інструменту інвестиційно-інноваційної економіки.

Визначено, що індустріальні парки є однією з форм побудови інвестиційно-інноваційної 
економіки.

В Україні індустріальні парки  досить неефективні через відсутність дієвої державної 
політики. Здебільшого індустріальні парки розглядаються державою та бізнесом як можли-
вість отримання преференцій. Хоча все ж таки головною особливістю індустріальних пар-
ків  є доступність  інфраструктури.

В умовах децентралізації все більшої актуальності набувають індустріальні парки, що 
утворюються органами місцевого самоврядування (однією місцевою радою або в колаборації).

Актуальним є затвердження загальнодержавного програмного документу щодо розви-
тку індустріальних парків, який закріпить пріоритети, напрями, «дорожню карту», фінан-
сування. Також необхідним є налагодження більш дієвої комунікації держави (центральної 
та місцевої влади) з потенційними інвесторами.

Держава може накладати додаткові зобов’язання на суб’єктів господарювання, що пра-
цюють в індустріальних парках (необхідність реалізації соціальних проєктів). Проте поряд 
із вирішенням питання про розвиток індустріальних парків потрібно обговорювати більш 
ширші форми, що дозволять залучати кошти інвесторів у сучасні технології, створення 
нового програмного забезпечення тощо.

Ключові слова: індустріальні парки, податкові стимули, податкові преференції, інфра-
структура, виробництво, залучення інвестицій.

Постановка проблеми. Указом Прези-
дента України «Про Цілі сталого розвитку 
України на період до 2030 року»  від 30 вересня 
2019 року  №722/2019 одним із пріоритетних 
напрямів розвитку української державності 
є створення стійкої інфраструктури, сприяння 
всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інно-
ваціям [1].

Одним із інструментів залучення інвестицій 
та розвитку інвестиційно-інноваційної еконо-
міки є індустріальні (технологічні) парки. Якщо 
в розвинених країнах та країнах, що розвива-
ються, спостерігається тенденція до активного 

розвитку індустріальних парків та залучення зна-
чних  інвестицій через них, то, на жаль, в Україні 
позитивні тенденції розвитку індустріальних пар-
ків поки що відсутні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці розвитку індустріальних парків 
присвячена значна кількість наукових праць. Так, 
індустріальні парки досліджували І. Верховод [2], 
О. Долженков [3], С. Лекарь [4], О. Молдован [5], 
В. Федюк [6], Л. Федулова [7], П. Харламов [8] 
та інші. Постійні зміни підходів держави до пер-
спектив розвитку індустріальних парків потребу-
ють подальшого вивчення цієї проблематики.
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Постановка завдання. Мета дослідження – 
аналіз проблематики розвитку індустріальних пар-
ків в Україні як інструменту інвестиційно-іннова-
ційної економіки.

Виклад основного матеріалу. Проблематика 
розвитку індустріальних парків в Україні активно 
розглядається в загальнодержавних програмних 
документах. Так, одним із пріоритетів діючого 
Уряду України відповідно до Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України  є сприяння розвитку 
індустріальних парків як інвестиційних майдан-
чиків із усією необхідною інженерно-технічною 
та транспортною інфраструктурою [9].

У Державній стратегії регіонального розвитку 
на 2021-2027 роки,  затвердженій Постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. 
№ 695, також приділяється значна увага індустрі-
альним паркам. Стверджується, що запрова-
дження дієвих механізмів активізації індустріаль-
них парків на територіях,  де перебувають у стадії 
закриття вуглепереробні підприємства, дозволить 
соціально та економічно трансформувати ці тери-
торії [10].

Стратегією розвитку сфери інноваційної діяль-
ності на період до 2030 року, схваленою роз-
порядженням Кабінетом Міністрів України від 
10 липня 2019 р. № 526-р., задля налагодження 
більш тісної співпраці держави, бізнесу та укра-
їнських інноваторів на загальнодержавному рівні 
Урядом України пропонується запровадити 
пілотні проєкти щодо створення елементів інно-
ваційної інфраструктури (зокрема інноваційних 
кластерів, центрів трансферу технологій, техно-
логічних платформ, бізнес-інкубаторів та акселе-
раторів) та поширення позитивного досвіду на всі 
регіони України [11].

У 2012 році набрав чинності Закон України 
«Про індустріальні парки» №5018-VI [12], який 
визначає правові та організаційні засади ство-
рення і функціонування індустріальних парків 
на території України з метою забезпечення еко-
номічного розвитку та підвищення конкуренто-
спроможності територій, активізації інвестицій-
ної діяльності, створення нових робочих місць, 
розвитку сучасної виробничої та ринкової інфра-
структури.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
індустріальні парки»  індустріальний (промисло-
вий) парк – це територія, визначена ініціатором 
створення індустріального парку відповідно до 
містобудівної документації та забезпечена від-
повідною інфраструктурою, в межах якої учас-
ники індустріального парку можуть здійснювати 

господарську діяльність у сфері переробної про-
мисловості, а також науково-дослідну діяльність, 
діяльність у сфері інформації і телекомунікації на 
умовах, визначених цим Законом та договором 
про здійснення господарської діяльності в межах 
індустріального парку. Якщо спрощено говорити, 
то індустріальні  парки -  це влаштовані майдан-
чики для розміщення промислових підприємств 
[13]; саме таке визначення дає Б. Прохоров. Інду-
стріальні парки є територією для розміщення 
переважно промислових підприємств, хоча закон 
і не забороняє здійснювати в рамках індустріаль-
ного парку науково-дослідницьку діяльність [8].

Дійсно, індустріальні парки досить тривалий 
час розглядаються розвиненими країнами  та кра-
їнами, що розвиваються, одним із найбільш діє-
вих інструментів залучення інвестиційних пото-
ків, зокрема іноземних, в національну економіку. 
Відповідну позицію також підтримують окремі 
дослідники [3, с. 60]. О. Молдован також вважає, 
що саме індустріальні парки є найбільш дієвим 
й ефективним механізмом залучення інвестицій 
в Україну [5].

І. Верховод характеризує індустріальні парки 
як єдину територію з влаштованою інфраструк-
турою для розміщення нових об’єктів промис-
ловості, інноваційної сфери, логістики та супут-
нього сервісу з метою отримання прибутків від 
створення нових власних підприємств та оренди 
виробничих та офісних приміщень, а також еко-
номічного зростання, створення нових робочих 
місць, підвищення конкурентоспроможності 
та активізації інвестиційної діяльності в регіоні 
[2, с. 59].

С. Лекарь  основними перевагами індустріаль-
них  парків називає  вплив на стабільний розви-
ток промисловості; залучення інвестицій; зрос-
тання рівня зайнятості населення; підвищення 
конкурентоспроможності конкретного регіону; 
розвиток соціальної інфраструктури; збільшення 
надходжень до місцевих бюджетів, а також фор-
мування позитивного іміджу регіону шляхом 
виробництва високоякісної та конкурентної про-
дукції. Окрім того, функціонування індустріаль-
них парків в Україні зможе вивести національного 
виробника на світовий ринок, а також підвищити 
рівень довіри інвестора за рахунок простоти 
та прозорості в умовах ведення бізнесу, який 
досягатиметься за умови реалізації усіх напрямів 
реформи [4, с. 90].

В. Федюк вважає, що індустріальні парки 
мають досить позитивні соціально-економічні 
ефекти: підвищення обсягу інвестицій в націо-
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нальну економіку, зростання кількісних та якісних 
показників розвитку промислового виробництва, 
сприяння досягненню оптимального торгового 
балансу країни, створення робочих місць і збіль-
шення рівня заробітних плат. Індустріальні парки 
сприяють швидкому і значному залученню інвес-
тицій у регіональний розвиток, розвитку малого 
і середнього бізнесу, ефективному використанню 
місцевих природних і людських ресурсів, підви-
щенню експортного потенціалу регіонів, зрос-
танню їхньої конкурентоспроможності загалом. 
Також розвиток індустріальних парків дозволяє 
економічно, екологічно та естетично структуру-
вати населені пункти, звільнивши міста (житлові 
масиви, ділові та рекреаційні зони, парки куль-
тури та відпочинку) від промислового виробни-
цтва, допомагає покращити якість життя та еколо-
гічний стан у відповідному населеному пункті [6].

Подібну позицію також займає О. Должен-
ков, який стверджує, що діяльність індустрі-
альних парків чинить системний позитивний 
вплив на соціально-економічний розвиток країни 
в цілому й окремих територій зокрема, на підви-
щення конкурентоспроможності економіки шля-
хом активізації інвестиційної діяльності в реаль-
ному секторі економіки, що сприяє технологічній 
модернізації промислового виробництва, реаліза-
ції стратегій імпортозаміщення, збільшенню екс-
портного потенціалу. Діяльність індустріальних 
парків  підвищує інвестиційну привабливість, 
рівень гарантій та захист прав інвесторів, що 
сприяє залученню іноземних інвестицій у вироб-
ничий сектор, чинить позитивний вплив на роз-
виток малого й середнього бізнесу завдяки полег-
шенню низки адміністративних процедур, сприяє 
соціальному розвитку за рахунок створення нових 
високотехнологічних високооплачуваних робочих 
місць і розвитку сучасної виробничої та ринкової 
інфраструктури [3, с. 62].

Станом на 16 липня 2021 року  в Реєстрі інду-
стріальних (промислових) парків зареєстровано 
50 таких парків [14],  більша частина з яких або 
не функціонує зовсім, або не виконує своє голо-
вне завдання. Також  досить критично оцінюють 
ефективність індустріальних парків представ-
ники експертного середовища, які зокрема наго-
лошують, що індустріальні парки нині здебіль-
шого представляють собою, на жаль, не сучасні 
лабораторні центри чи інноваційне виробництво, 
а складські приміщення, як максимум – логістичні 
центри [15].

О. Панасицька, А. Іванова вважають, що зде-
більшого індустріальні парки в Україні ство-

рюються під конкретне виробництво, нази-
ваючи їх «індивідуальними офшорами». Так, 
індустріальний парк «Соломоново» в Закарпат-
ській області  створено під збирання автомобілів 
марки Skoda [16].

С. Лекарь виокремлює наступні види індустрі-
альних парків  залежно від форми власності:

- державні  (власник земельної ділянки – дер-
жава або управляюча компанія, створена для 
управління парком; створюється виконавчими 
органами державної влади);

- приватні (власником або довгостроковим 
орендарем землі є приватна управляюча компанія, 
заснована приватним інвестором);

- державно-приватне партнерство (залучення 
приватного інвестора до проекту створюваного 
парку; земля може бути передана як внесок до 
статутного капіталу) [4, с.86]. В умовах децентра-
лізації актуальним є виокремлення також  інду-
стріальних парків комунальної форми власності, 
власником земельної ділянки виступає територі-
альна громада; створюється органами місцевого 
самоврядування.

Для більшої частини індустріальних парків 
характерно надання прямої та опосередкованої 
підтримки. Серед них вагоме місце займають 
податкові преференції, зменшення податкового 
та митного  навантаження на суб’єктів господарю-
вання або пом’якшення адміністрування податко-
вих та митних зобов’язань. Так, серед податкових 
інвестиційних стимулів зустрічаються наступні:

1) пільгові ставки з податку на прибуток 
(Нідерланди, Чехія, Туреччина, Китай);

2) звільнення від ввізного мита на обладнання 
та устаткування (Туреччина, Нідерланди, Азер-
байджан, Республіка Білорусь, Узбекистан);

3) звільнення від сплати податку на нерухо-
мість (Польща, Нідерланди, Туреччина, Тайвань, 
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Республіка 
Білорусь);

4) звільнення від податку на землю (Туреч-
чина, Тайвань, Китай);

5) звільнення від податку на оренду землі або 
нерухомого майна (Литва, Туреччина);

6) звільнення від сплати місцевих податків 
і зборів (Угорщина);

7) застосування пільгових, суттєво знижених 
тарифів на комунальні послуги (Туреччина, Угор-
щина);

8) державні гарантії від несприятливої зміни 
законодавства про податки і збори  (діють у бага-
тьох країнах та передбачають збереження умов 
діяльності в разі прийняття законів, які погір-
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шують умови в частині митного, податкового 
та інших режимів) [17].

Окрім податкових пільг, в окремих державах 
набуло поширення державна компенсація почат-
кових інвестицій, спеціальні гранти на ство-
рення робочих місць на території індустріальних 
парків, спільне фінансування навчальних про-
грам для працівників тощо [18]. Необхідно від-
значити, що, як показує досвід, обсяги непрямої 
державної підтримки досить складно оцінити 
у вартості конкретної продукції та у впливі на 
її виготовлення.  Зі свого боку саме внесок дер-
жави в розвиток доступності інфраструктури, 
в підвищення кваліфікації працівників і виді-
лення коштів на створення робочих місць, хоча 
і є досить дорогим, але створює передумови для 
середньострокового та довгострокового залу-
чення інвестиційних ресурсів.

Н. Осадча досить критично оцінює ефек-
тивність діяльності індустріальних парків 
в Україні, оскільки  попит на них у реальних 
та потенційних інвесторів практично відсутній 
через невідповідність їхньої інфраструктури, 
пільг, які пропонуються державою, та держав-
ної підтримки тих умов, які є в інших європей-
ських країнах [19, с. 66].

Експерти наголошують, що індустріальні 
парки розглядаються державою як альтерна-
тива спеціальним (вільним) економічним зонам 
та територіям пріоритетного розвитку, основною 
специфікою яких є надання податкових пільг 
суб’єктам господарювання (повне або часткове 
звільнення від оподаткування) [20]. Такий під-
хід держави є помилковим, оскільки основною 
перевагою індустріальних парків повинна бути 
саме доступність до інфраструктури (наприклад, 
електричних мереж), пільгова ставка оренди при-
міщень, безоплатне або пільгове користування 
лабораторним і програмним забезпеченням.

В. Галасюк наголошує,  що ефективна державна 
політика з розбудови індустріальних парків дозво-
лить здійснити інвестиційний стрибок, що подолає 
існуючі тенденції деіндустріалізації та деградації 
промислового потенціалу, забезпечить низку пози-
тивних системних ефектів, серед яких слід зазна-
чити зростання рівня зайнятості та зменшення 
відтоку кваліфікованих кадрів за кордон; зрос-
тання реальних доходів населення, збільшення не 
сировинного випуску та експорту; збільшення над-
ходжень до бюджетів усіх рівнів та фінансування 
соціальних ініціатив; входження України до клубу 
промислово розвинутих країн та довгострокова 
макрофінансова стабілізація [21].

О. Молдован  пропонує розробити концепцію 
розвитку індустріальних парків. Ця концепція має 
бути своєрідним проспектом із демонстрацією 
витрат і вигід держави та бізнесу, а також містити 
дієві механізми створення індустріальних парків, 
максимально наближених до української практики 
[5]. З відповідною позицією потрібно погодися 
та можна розширити. Крім затвердження загаль-
нодержавного програмного документу щодо роз-
витку індустріальних парків,  який закріпить пріо-
ритети, напрями, «дорожню карту», фінансування 
потрібно розглядати також створення інтерак-
тивних інтренет-каталогів із презентаціями кон-
кретних індустріальних парків. Також потребує 
налагодження більш дієвої комунікації держави 
(центральної та місцевої влади)  й потенційних 
інвесторів інформаційна та організаційна  під-
тримка (створення та доступність повноцінного 
інтернет-порталу, ліній консультативної під-
тримки). Цю підтримку повинен забезпечувати 
підрозділ Міністерства економіки України як 
прямо, так і через дипломатичні представництва.

Зі свого боку, якщо держава дійсно дієво 
«допомагає» суб’єктам господарювання через 
індустріальні парки, створюючи умови для 
зростання та масштабування відповідного біз-
несу, визначає форми підтримки та пріоритети 
продукції, яка буде вироблятися в індустріаль-
них парках, вона може й накладати додаткові 
зобов’язання на суб’єктів господарювання. Голо-
вне, щоб ті додаткові зобов’язання були не обтяж-
ливими для бізнесу. Оскільки Україна взяла курс 
на розвиток соціально відповідального ведення 
бізнесу, можна говорити про необхідність реалі-
зації соціальних проєктів (підтримки соціальної 
інфраструктури тощо) в місцевостях, де розта-
шовано виробництво (в індустріальних парках) 
або місцях проживання працівників (особливо 
актуальним є розташування таких парків у міс-
тах-супутниках та населених пунктах навколо 
непрацюючих вугільних шахт).

Враховуючи складну соціально-економічну 
обстановку в Донецькій та Луганській областях, 
яка принципово погіршилася в умовах військо-
вої агресії, саме ці території можуть стати потен-
ційними місцевостями для розміщення сучасних 
індустріальних парків (через запуск пілотних 
проєктів), що забезпечить як високотехнологічне 
виробництво продукції, так і стрімкий ріст благо-
получчя місцевого населення. У рамках реалізації 
цих пілотних проєктів представники енергетич-
них мереж та інші розподільчі компанії  можуть 
взяти на себе зобов’язання зі створення інфра-
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структури індустріальних парків (доступність 
підключення до мереж), що також є частиною 
соціально відповідального ведення бізнесу.

Висновки. Визначено, що індустріальні парки 
є однією з форм побудови інвестиційно-іннова-
ційної економіки.

В Україні індустріальні парки  досить неефек-
тивні через відсутність дієвої державної політики. 
Здебільшого індустріальні парки розглядаються 
державою та бізнесом як можливість отримання 
преференцій, хоча все ж таки головною особли-
вістю індустріальних парків  є доступність до 
інфраструктури.

В умовах децентралізації все більшої актуаль-
ності набувають індустріальні парки, які ство-
рюються органами місцевого самоврядування 
(однією місцевою радою або в колаборації).

Актуальним є затвердження загальнодержав-
ного програмного документу щодо розвитку інду-
стріальних парків, який закріпить пріоритети, 
напрями, «дорожню карту», фінансування. Також 
необхідне налагодження більш дієвої комунікації 
держави (центральної та місцевої влади) з потен-
ційними інвесторами.

Держава може накладати додаткові 
зобов’язання на суб’єктів господарювання, що 
працюють в індустріальних парках (необхід-
ність реалізації соціальних проєктів). Проте 
поряд із вирішенням питання про розвиток 
індустріальних парків потрібно обговорю-
вати більш ширші форми, які дозволять залу-
чати кошти інвесторів у сучасні технології, 
створення нового програмного забезпечення  
тощо.
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Soshnykov A.O., Yershova Yu.О. INDUSTRIAL PARKS: COLLABORATION OF BUSINESS,  
STATE AND NATIONAL SCIENCE

One of the tools for attracting investment and development of investment - innovation economy are industrial 
(technological) parks. If in developed and developing countries there is a trend of active development of 
industrial parks and attracting significant investment through them, then, unfortunately, in Ukraine there are 
no positive trends in the development of industrial parks.

The article is aimed at analyzing the problems of development of industrial parks in Ukraine, as a foreign
Constant changes in the state's approaches to the prospects for the development of industrial parks require 

further study of this issue.
It is determined that industrial parks are one of the forms of building an investment and innovation economy.
In Ukraine, industrial parks are quite inefficient due to the lack of effective public policy. For the most part, 

industrial parks are seen by the state and business as an opportunity to gain value. However, the main feature 
of industrial parks is the availability of infrastructure.

In the context of decentralization, industrial parks formed by local governments (by one local council or in 
collaboration) are becoming increasingly important.

It is important to approve a national program document on the development of industrial parks, which will 
set priorities, directions, "road map", funding.

It also needs to establish more effective communication between the state (central and local government).
The state may impose additional obligations on economic entities operating in industrial parks (the need 

to implement social projects).
But along with the development of industrial parks, we need to talk about broader forms that will attract 

investors to modern technology, the creation of new software and more.
Key words: industrial parks, tax incentives, tax preferences, infrastructure, production, investment 

attraction.
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ПОНЯТТЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
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В статті йде мова про понятійно-категоріальний апарат щодо питання медичного забез-
печення поліцейських Національної поліції України. Акцентується увага на історії законо-
давчого закріплення поняття соціального захисту в зарубіжних країнах. Наголошується 
на специфіки, ознаках та співвідношенні понять «соціальний захист» та «соціальне забез-
печення». Наводяться визначення «соціальний захист» в деяких англомовних енциклопедіях 
й тлумачних словниках (Оксфордський фундаментальним тлумачний словник), в українських 
енциклопедіях, а саме Юридичній енциклопедії за редакцією Ю. Шемшученка. Акцентується 
увага, що соціальний захист розглядається у науковому доробку в широкому та вузькому 
розумінні. В широкому такий захист визначається проявом та сутністю соціальної функ-
ції держави, системою економічних, юридичних а також заходів організаційного характеру 
щодо забезпечення основних соціальних прав людини і громадянина в державі. У вузькому 
розумінні соціальний захист є діяльністю органів державної влади щодо убезпечення насе-
лення від негативних наслідків соціальних ризиків. Зазначається, що поняття соціального 
захисту сформувалось лише в ХХ ст. поряд із поняттям «соціальне забезпечення» й поглинуло 
його, стало активніше вживатись у міжнародних та національних актах. В дослідженні 
акцентується увага, що соціальне забезпечення є у порівнянні із соціальних захистом вужчим 
поняттям й виступає структурним елементом системи соціального захисту у вигляді гро-
шової допомоги, у формі надання матеріальних благ, безкоштовного харчування, притулку, 
надання психологічної, медичної, юридичної допомоги громадянам, що є об'єктом соціаль-
ного захисту. Наводяться думки дослідників щодо понять соціального забезпечення праців-
ників поліції та медичного забезпечення працівників поліції. Підсумовуючи науковий доробок 
наводиться визначення поняття медичного забезпечення поліцейських Національної поліції 
України. Зроблено висновок, що медичним забезпеченням поліцейських Національної поліції 
України можна вважати комплексом заходів організаційного, медичного та фінансово-еконо-
мічного характеру задля забезпечення поліцейських системою запобігання, виявлення та ліку-
вання хвороб, що пов’язані із здійсненням їх професійних обов’язків, санаторно-курортного 
обслуговування поліцейських та членів їх сімей у відомчих закладах.

Ключові слова: соціальний захист, науковий доробок, поліцейські, понятійно-категоріаль-
ний апарат, відомчі заклади охорони здоров’я.

Постановка проблеми. Державна служба 
в будь-якій країні має певну специфіку у порів-
нянні з роботою, яку пропонує ринкові відносини. 
Служба в поліції натомість є достатньо специфіч-
ною державною службою, оскільки поліцейські 
під час виконання службових обов’язків можуть 
піддаватись значним фізичним або психологічним 
навантаженням, здебільшого їх графік ненормо-

ваний та служба в поліції передбачає певні пра-
вила поведінки навіть за умов, що поліцейський 
не знаходиться при виконанні таких обов’язків, 
вони не можуть бути членами політичних партій 
тощо. Разом із тим часто заробітна плата полі-
цейських не може конкурувати (це достатньо тра-
диційне явище для демократичних розвинених 
держав) із заробітною платою топ-менеджерів 
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тощо. Задля підвищення мотивації громадян слу-
жити в поліції натомість держава пропонує ряд 
елементів соціального забезпечення, розповсю-
дженою практикою є надання за певний період 
служби поліцейським нерухомості (квартиру, яку 
поліцейський не може купити за власну заробітну 
плату), безкоштовного навчання у закладах вищої 
освіти для дітей поліцейських або для самих полі-
цейських (в країнах Західного світу вища освіта 
є надзвичайно коштовною та її часто громадяни 
не можуть дозволити й одним із варіантів), медич-
ного забезпечення (безкоштовне лікування у сис-
темі відомчих закладів охорони здоров’я, сана-
торно-курортних послуг у відомчих відомчих 
закладах тощо).

Разом із тим, базисом будь-якої проблематики, 
в тому числі щодо адміністративно-правових засад 
медичного забезпечення працівників Національ-
ної поліції України є понятійно-категоріальний 
апарат, що стосується зазначеної проблематики. 
Тому дослідження, які присвячені понятійно-
категоріальному апарату щодо медичного забезпе-
чення поліцейських становить достатню наукову 
цінність для загального наукового доробку з адмі-
ністративного права та поліцеїстики та сприятиме 
подальшим дослідженням різноманітних аспектів 
адміністративно-правового регулювання медич-
ного забезпечення поліцейських.

Стан опрацювання. До наукового доробку 
із проблематики поняття медичного забезпе-
чення поліцейських Національної поліції України 
належать праці таких дослідників: В. Болотової, 
С. Дрозда, М. Іншина, В. Логвиненка, Н. Падади-
менко, Т. Тихомирової та інших.

Метою статті є на аналізі існуючого наукового 
доробку визначити поняття медичного забезпе-
чення поліцейських Національної поліції України.

Виклад основного матеріалу. Медичне забез-
печення поліцейських Національної поліції 
України постає складовою соціального захисту 
та соціального забезпечення поліцейських. Перед 
тим, як зупинитись на визначенні поняття медич-
ного забезпечення поліцейських, варто розгля-
нути сутність, взаємозв’язок та співвідношення 
понять соціального забезпечення та соціального 
захисту загалом як явища.

В науковому доробку точиться дискусія щодо 
співвідношення понять соціального захисту 
та соціального забезпечення, а також первин-
ності виникнення в правовому просторі, себто 
нормативного забезпечення поняття соціального 
захисту. Вважається, що поняття «соціальний 
захист». Дослідниця В. Москаленко зауважує, 

шо виникнення поняття та терміну «соціаль-
ний захист» пов’язується із прийнятим в США 
у 1935 р. закону про соціальний захист (Social 
Security Act). Ініціатором став президент Ф. Руз-
вельт в умовах економічної кризи. Інші дослід-
ники вважають, що вперше концепція соціального 
захисту була впроваджена в законодавство Нової 
Зеландії 1938 р., хоча й термін раніше вжито 
було саме в США. Н. Болотіна вказує, що вперше 
соціальний захист та соціальне забезпечення 
з’явилось вже у 1918 р. у законодавстві більшо-
вицької Росії. Однак, саме з 1930-з років у зако-
нодавство передових держав світу стало активно 
впроваджуватись поняття соціального захисту, 
в англомовному світі використовувалось слово-
сполучення «social security», разом із тим термін 
«security» вживався у значеннях «безпека», «охо-
рона», «забезпечення», «гарантування» [6, с. 41].

Натомість А. Гончаров пише, що соціальний 
захист у вигляді однієї із найважливіших функ-
цій держави відображений конституційно в бага-
тьох країнах та є виявом або ознакою соціальної 
держави або соціального принципу державного 
устрою, себто держава бере на себе обов’язки: 
«…із надання допомоги слабким і знедоленим, 
усім, хто неспроможний самостійно заробляти 
на гідне людини життя, не має іншого джерела 
доходу. Так, преамбула французької Конституції 
1946 р. проголошує, що гарантує всім, зокрема 
дитині, матері та людям похилого віку, охорону 
здоров’я, матеріальне забезпечення, відпочинок 
і дозвілля. Будь-яка людська істота, позбав лена 
можливості працювати за віком, фізичним і розу-
мовим станом або економічним становищем, має 
право отримувати від колективу кошти, необхідні 
для існування» [2, с. 126]. А. Гончаров акцентує 
більше увагу на ті верстви населення, які в силу 
матеріального неблагополуччя потребують у соці-
альному захисті, що не відображає усього спектру 
осіб, на яких може розповсюджуватись соціальний 
захист. В історичних аспектах водночас А. Гонча-
ров вказує, що соціальне законодавство почало 
формуватися ще в другій половині ХІХ ст., однак 
конституційне закріплення соціального захисту 
в законодавстві відбулось лише після Другої сві-
тової війни у конституціях та конституційних 
актах ФРН, Франції, Іспанії, Туреччини та інших 
держав [2, с. 126].

А. Гончаров наводить згаданий Н. Болоті-
ним термін «social security» у відповідності до 
дослівного визначення Оксфордським фундамен-
тальним тлумачним словником: «…як державну 
систему виплати допомог з причин хвороби 
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та безробіття, а також різних допомог жінкам 
і дітям, пенсій, тобто це поняття окреслює сис-
тему соціального захисту в основному через 
форму соціального забезпечення, покладеного 
на відповідне державне міністерство із зазна-
ченням приписів відповідальності за його здій-
снення» [2, с. 127]. Н. Болотін натомість зазна-
чає визначення соціального захисту з інших 
англомовних видань енциклопедичного харак-
теру – «The Encyclopedia Americana», «World Book 
Encyclopedia»: «…соціальний захист, у загаль-
ному розумінні цього поняття, означає безпеку 
й свободу від страху, спрямовані на суспільство як 
на групи взаємопов'язаних та залежних одне від 
одного людей»… Економічні аспекти соціального 
захисту підкреслено у «World Book Encyclopedia»: 
«соціальний захист – це урядова програма, яка 
допомагає працівникам, пенсіонерам та їхнім 
сім'ям досягти рівня економічного забезпечення» 
[6, с. 41–42]. В українських енциклопедіях, а саме 
Юридичній енциклопедії за редакцією Ю. Шем-
шученка також використовується поняття соці-
ального захисту, яке зазначається як система 
економічних, правових, організаційних та інших 
заходів держави по забезпеченню соціальних 
прав і гарантій громадян. Такий захист обумовле-
ний конституційним принципом соціальної дер-
жави, що зазначається в ст. 1 Конституції України. 
Такий захист спрямований на турботу держави 
й суспільства про громадян, які потребують допо-
моги за віком або статтю, за станом здоров’я, 
соціальним становищем, недостатнім забезпечен-
ням засобами існування та ін. [5].

Соціальний захист розглядається у науко-
вому доробку в широкому та вузькому розумінні. 
В широкому такий захист є проявом та сутністю 
соціальної функції держави, системою економіч-
них, юридичних а також заходів організаційного 
характеру щодо забезпечення основних соці-
альних прав людини і громадянина в держави. 
Є. Мачульська в широкому розумінні називає 
соціальний захист як діяльність держави, яка 
спрямована на забезпечення процесу формування 
та розвитку повноцінної особистості, виявлення 
та запобігання негативних факторів, які можуть 
впливати на особистість. У вузькому розумінні 
соціальний захист є діяльністю органів державної 
влади щодо убезпечення населення від негативних 
наслідків соціальних ризиків, а на думку Н. Вол-
гіна це політика та цілеспрямовані дії та засоби, 
які застосовує держава і суспільства, які забезпе-
чують індивіду або соціальній групі, усьому насе-
ленню загалом комплексне всебічне вирішення 

різноманітних проблем, що зумовлені соціаль-
ними рийками, які можуть спричинити або вже 
спричинили повну або часткову втрату вказаними 
суб’єктами можливостей реалізації прав, свобод 
і законних інтересів, економічної самостійності 
та соціального благополуччя, оптимального роз-
витку, відновлення тощо [2, с. 127–128]

Висвітлюючи поняття соціального захисту 
та соціального забезпечення, О. Сімкіна вка-
зує, що поняття соціального захисту сформу-
валось лише в другій половині ХХ ст. поряд із 
поняттям «соціальне забезпечення» й поглинуло 
його, стало активніше вживатись у міжнародних 
та національних актах. Дослідниця зазначає, що 
поняття соціального захисту в різних державах 
може трактуватись по-іншому. Водночас, соціаль-
ний захист розуміється як значно ширше явище, 
ніж соціальне забезпечення. О. Сімкіна наводить 
ряд ознак соціального захисту: « це система сус-
пільних відносин, яка призначена для задово-
лення особистих матеріальних потреб громадян 
через індивідуальну форму розподілу зі спеціаль-
них фондів;  здійснюється державою за рахунок 
коштів суспільства;  вищезгадані кошти нада-
ються замість заробітної плати або як додаток 
до неї у випадках, передбачених законодавством, 
у разі втрати чи зниження заробітку, додаткових 
витрат або неможливості працевлаштування» [9].

Термін «соціальне забезпечення» може вико-
ристовуватись для визначення системи відно-
син у галузі соціального захисту, які пов’язані із 
наданням окремих видів забезпечення за рахунок 
коштів державного бюджету [2, с. 127]. В. Мос-
каленко вказує, що соціальне забезпечення: «…у 
порівнянні із соціальним захистом є вужчим 
поняттям і позначає практику виплати пенсій, 
соціальної допомоги, соціального догляду. Від-
повідно до міжнародних стандартів соціальне 
забезпечення включає також право на медичну 
допомогу, медичне страхування, державну під-
тримку сім ї, материнства й дитинства, утримання 
і виховання за державні кошти дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» [6, с. 42]. 
Х. Агавердієва, О. Іванісов, О. Лебединська 
зауважують, що під соціальним забезпеченням 
необхідно розуміти грошові кошти, інше майно 
і соціальні послуги, які надаються окремим кате-
горіям громадян за рахунок коштів бюджетів усіх 
рівнів у разі настання подій, визнаних законом 
соціально значущими з метою вирівнювання соці-
ального стану громадян й вважають що соціальне 
забезпечення є найважливішим структурним еле-
ментом системи соціального захисту, а функціо-
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нування системи соціального захисту знаходить 
своє відображення у вигляді грошової допомоги, 
у формі надання матеріальних благ, безкоштов-
ного харчування, притулку, надання психологіч-
ної, медичної, юридичної допомоги громадянам, 
що є об'єктом соціального захисту [1].

Таким чином, поліцейським та членам їх сімей 
надаються гарантії соціального захисту, які про-
являються в тому числі в забезпеченні за рахунок 
держави безкоштовними медичними послугами 
у відомчих закладах охорони здоров’я при МВС, 
санаторно-курортними послугами, медичними 
оглядами тощо. Питання соціального захисту 
поліцейських регулюються нормами Закону «Про 
Національну поліцію», які містяться в Розділі ІХ 
«Соціальний захист поліцейських [8]. В адмі-
ністративному науковому доробку Н. Падади-
менко наводить термін соціального забезпечення 
працівників правоохоронних органів й називає 
організаційно-правовою діяльністю держави, 
яка спрямована на підтримання соціально-пра-
вового статусу правоохоронців у суспільстві, 
й це все здійснюється за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету в рамках соціального стра-
хування, допомоги та обслуговування з ураху-
ванням умов та особливостей здійснення ними 
своїх функцій та виконання покладених на них 
завдань [7, с. 327]. Таким чином, соціальне забез-
печення або соціальний захист правоохоронців 
мають специфіку у порівнянні із визначенням 
загальних понять соціального захисту, оскільки 
дослідники акцентують увагу на верствах насе-
лення, які матеріально неблагополучні, потребу-
ють захисту за віком тощо, водночас поліцейські 
та інші співробітники системи МВС потребують 
додаткового соціального захисту в силу саме 
специфіки професії.

М. Іншин також використовує термін саме 
соціального забезпечення, однак вже саме полі-
цейських й вказує, що: «…соціальним забезпе-
ченням є сукупність юридичних норм та гаран-
тій, спрямованих на регламентацію суспільних 
відносин за рахунок коштів Державного й місце-
вого бюджетів у напрямах щодо соціальної під-
тримки та страхування осіб у зв’язку із втратою 
працездатності, інвалідністю, настанням пенсій-
ного віку, доглядом за дитиною, професійними 
захворюваннями та каліцтвами. Щодо розуміння 
змісту соціального забезпечення працівників 
поліції, то ним є сукупність юридичних норм 

і гарантій, спрямованих на регламентацію профе-
сійної діяльності національної поліції за рахунок 
коштів Державного бюджету у напрямах соціаль-
ної та матеріальної підтримки працівників поліції 
у зв’язку із втратою ними працездатності, інвалід-
ністю, настанням пенсійного віку, професійними 
захворюваннями та іншими обставинами, перед-
баченими спеціальними законами» [3, с. 273].

Якщо говорити про конкретно медичне забез-
печення поліцейських як елемент соціального 
захисту та соціального забезпечення працівників 
Національної поліції, варто навести визначення 
Т. Тихомирової, яка визначає медичне забезпе-
чення працівника органів внутрішніх справ: «…
це сукупність організаційних, фінансово–еко-
номічних та медичних заходів, спрямованих на 
задоволення потреб працівників органів внутріш-
ніх справ в отриманні доступної якісної медичної 
допомоги та створення належної системи запобі-
гання захворюваності, лікування хвороб та сана-
торно–курортного обслуговування» [10, с. 10]. 
А Б. Логвиненко під медичним забезпеченням 
працівників органів внутрішніх справ розуміє 
комплекс організаційних, висококваліфікованих 
форм і методів медичної допомоги, матеріально-
технічного забезпечення лікувально-профілак-
тичних, санітарно-епідеміологічних та інших 
заходів [4, с. 210–211].

Висновки. Отже, соціальне забезпечення 
в науковому доробку виступає як прояв соціаль-
ного захисту, що проявляється у вигляді надання 
окремих видів забезпечення за рахунок коштів 
державного бюджету, в тому числі одним із про-
явом такого забезпечення є медичне. Соціаль-
ний захист та відповідне забезпечення поліцей-
ських має власну специфіку, оскільки поліцейські 
потребують додаткового забезпечення у зв’язку із 
специфікою їх професії, а саме фізичними та пси-
хологічними перевантаженнями, стресами, мож-
ливістю отримання специфічних травм та шкоди 
здоров’ю (вогнепальних поранень тощо). Отже, 
під медичним забезпеченням поліцейських Наці-
ональної поліції України можна вважати комплек-
сом заходів організаційного, медичного та фінан-
сово-економічного характеру задля забезпечення 
поліцейських системою запобігання, виявлення 
та лікування хвороб, що пов’язані із здійсненням 
їх професійних обов’язків, санаторно-курортного 
обслуговування поліцейських та членів їх сімей 
у відомчих закладах.
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Bobrishova L.V. THE CONCEPT OF MEDICAL PROVISION OF POLICE NATIONAL POLICE  
OF UKRAINE AS AN ELEMENT OF SOCIAL SECURITY

The article deals with the conceptual and categorical apparatus on the issue of medical care for police 
officers of the National Police of Ukraine. Emphasis is placed on the history of legislative consolidation of the 
concept of social protection in foreign countries. Emphasis is placed on the specifics, features and relationship 
of the concepts of "social protection" and "social security". Definitions of "social protection" are given in some 
English-language encyclopedias and explanatory dictionaries (Oxford fundamental explanatory dictionary), 
in Ukrainian encyclopedias, namely the Legal Encyclopedia edited by Yu. Shemshuchenko. Emphasis is placed 
on the fact that social protection is considered in scientific research in a broad and narrow sense. Broadly, 
such protection is determined by the manifestation and essence of the social function of the state, the system 
of economic, legal and organizational measures to ensure the basic social rights of man and citizen in the 
state. In a narrow sense, social protection is the activity of public authorities to protect the population from 
the negative consequences of social risks. It is noted that the concept of social protection was formed only 
in the twentieth century. along with the concept of "social security" and absorbed it, became more actively 
used in international and national acts. The study emphasizes that social security is a narrower concept in 
comparison with social protection and acts as a structural element of the social protection system in the 
form of financial assistance, in the form of material benefits, free food, shelter, psychological, medical, legal 
assistance to citizens. object of social protection. The opinions of researchers on the concepts of social security 
of police officers and medical support of police officers are given. Summarizing the scientific achievements, 
the definition of the concept of medical care for police officers of the National Police of Ukraine is given. It 
is concluded that medical care of police officers of the National Police of Ukraine can be considered a set 
of organizational, medical and financial and economic measures to provide police officers with a system of 
prevention, detection and treatment of diseases related to their professional duties, sanatorium services and 
members of their families in departmental institutions.

Key words: social protection, scientific achievements, police, conceptual and categorical apparatus, 
departmental health care institutions.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА УЧАСТЮ ДИТИНИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Статтю присвячено існуванню проблеми провадження у справах про адміністративні 
правопорушення за участі дитини. Наголошено на недосконалому законодавчому регулюванні 
відповідної процедури, наслідком чого є створення перешкод у забезпеченні прав дитини.

Звернуто увагу на відсутність у законодавчих актах, які забезпечують провадження 
у справах про адміністративні правопорушення, чіткого втілення підходів із дотримання 
базового принципу захисту прав дитини – «забезпечення якнайкращих інтересів дитини».

Здійснено спробу провести теоретичне дослідження й аналіз процедури розгляду цієї 
категорії справ, за допомогою якого можна сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства та практики його застосування.

Для обґрунтування висновків дослідження наведено судову практику розгляду справ про 
адміністративні правопорушення та міжнародні стандарти у сфері захисту прав дитини, 
проведено їхнє співставлення, вказані кроки із заповнення прогалин у цій сфері.

Автор вказує, що питанню захисту прав потерпілих та свідків, особливо у справах про 
адміністративні правопорушення, приділяється мало уваги, оскільки переважно «вектор 
захисту» направлений на особу, яка притягується до адміністративної відповідальності. Але 
права потерпілих та свідків набуватимуть особливого значення у справах щодо домашнього 
насильства, які можуть започаткуватися, виходячи із сфери адміністративних правопору-
шень, і за відсутності забезпечення належного захисту прав потерпілих перерости в пло-
щину кримінального права.

У статті наголошено про необхідність удосконалення законодавчого регулювання про-
цедури провадження у справах про адміністративні правопорушення за участі дітей, про 
потребу створення відповідної спеціалізації суб’єктів, які забезпечують провадження в таких 
справах. Висловлено позицію, що сам процес повинен бути відмінним від провадження за 
участі дорослих. Запропоновано вивести процедуру розгляду низки адміністративних право-
порушень за участі дітей із компетенції суду, встановивши більш спрощений процес, який 
зменшить травматизацію дитини.

Ключові слова: адміністративне правопорушення, права дитини, провадження, якнай-
кращі інтереси дитини.

Постановка проблеми. Проблематика захисту 
прав дитини охоплює різні сфери державної полі-
тики, але особливого значення набуває, коли дитина 
опиняється в контакті із законом і навіть підпадає 
під дію юридичної відповідальності. Наприклад, 
коли мова йде про правосуддя, дружнє до дитини, 
дуже часто на обговорення виносяться питання 
гарантій у сфері кримінального судочинства.

Але практика свідчить, що вчинення непо-
внолітніми адміністративних правопорушень 
є одними із розповсюджених правопорушень серед 
дітей, порядок розгляду яких передбачений Кодек-
сом України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП) [1], прийнятим за радянських часів.

Розгляд таких справ проводиться в судовому 
порядку з рисами, притаманними судовому про-
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цесу, що, як наслідок, може створити певні помил-
кові уявлення дитини про судимість і досить нега-
тивно вплине на неї.

Обов’язково хочемо звернути увагу на відсут-
ність у законодавчих актах, які забезпечують про-
вадження у справах про адміністративні правопо-
рушення, чіткого втілення підходів із здійснення 
базового принципу захисту прав дитини – «забез-
печення якнайкращих інтересів дитини», який 
є універсальним і створений реалізувати права 
дитини незалежно від того, в якій ролі (ситуації) 
вона опинилася.

Наведене свідчить про недосконалість зако-
нодавчого регулювання проваджень у справах 
про адміністративні правопорушення за участі 
дітей, виникнення потреби з боку держави осмис-
лити інститут адміністративної відповідальності 
неповнолітніх і спрямувати його на реалізацію 
принципу «якнайкращих інтересів дитини», що 
неможливо зробити без відповідних теоретичних 
розробок у цій сфері.

Оцінка стану літератури. О.М. Рєзнік під-
креслив, що, незважаючи на численні дослі-
дження, питання адміністративної відпові-
дальності неповнолітніх не можна віднести до 
вирішених як на теоретичному, так і на практич-
ному рівнях [2, с. 53].

Проблемі адміністративної відповідальності 
неповнолітніх присвячена увага правників, 
зокрема, це простежується в роботах О.А. Алексєй-
чука, Д.В. Голобородька, І.С. Кравченка, О.Л. Чер-
нецького та інших. Проте ці наукові дослідження 
більшою мірою присвячені окремим аспектам 
адміністративної відповідальності неповнолітніх 
та не вирішили проблему здійснення принципу 
«якнайкращих інтересів дитини» саме під час роз-
гляду справ про адміністративні правопорушення 
за участі дітей.

Мета і завдання роботи – теоретичне дослі-
дження та аналіз процедури розгляду справ про 
адміністративні правопорушення за участі дітей, 
за допомогою якого можна сформулювати пропо-
зиції щодо вдосконалення законодавства та прак-
тики його застосування. Новизна роботи полягає 
в тому, що в ній зроблена спроба імплементувати 
на національний рівень принцип «якнайкращих 
інтересів дитини» задля вдосконалення прова-
дження у справах про адміністративні правопору-
шення за участі дітей.

Виклад основного матеріалу. Притягнення 
до адміністративної відповідальності неповно-
літніх як суб’єктів адміністративної відповідаль-
ності має певні особливості, які повинні бути 

відображені в законах. Насамперед це приведення 
законодавства України та нової державно-право-
вої політики у відповідність до сучасних умов 
і міжнародних норм щодо захисту неповнолітніх, 
до вимог Мінімальних стандартних правил Орга-
нізації Об’єднаних Націй стосовно відправлення 
правосуддя відносно неповнолітніх (далі Пекін-
ські правила) [3].

Неповнолітні як суб’єкти відповідальності 
повинні, з одного боку, знати і розуміти, що вони, 
як і всі громадяни, зобов’язані дотримуватися 
встановлених правил поведінки, поважати закони, 
тому що в разі їх порушення відповідатимуть 
згідно із законом. А з іншого боку, застосування 
адміністративного впливу до неповнолітніх пови-
нно здійснюватися на засадах неухильного дотри-
мання процесуальних норм, гуманного ставлення 
до їхнього духовного стану, забезпечення права на 
захист, справедливої оцінки скоєного проступку 
та невідворотного застосування заходів відповід-
ного адміністративного примусу [4, с. 187].

Слід зазначити, що КУпАП не містить окремої 
глави або розділу, які б регулювали питання при-
тягнення до адміністративної відповідальності 
неповнолітніх осіб, встановлювали процесуальну 
регламентацію цієї діяльності з чітким закріплен-
ням прав і гарантій дитини як учасника проце-
дури розгляду справ про адміністративні правопо-
рушення тощо. Крім того, КУпАП не відображає 
базові принципи захисту прав дитини, такі, як 
«забезпечення якнайкращих інтересів дитини», 
презумпції невинуватості тощо.

Нині КУпАП одночасно регулює процедуру 
розгляду справ, передбачає протиправні діяння 
і заходи впливу. Важливо те, що в будь-якому 
разі провадження у справах про адміністративні 
правопорушення за участі дитини має бути від-
мінним від проваджень за участі дорослих осіб. 
А проте  ми висловимо позицію, що такі особли-
вості повинні стосуватися ситуацій, коли неповно-
літньою є особа, яка притягується до адміністра-
тивної відповідальності, а також є неповнолітні 
потерпілі. Навіть особливий підхід необхідно 
застосовувати щодо дітей-свідків у справах про 
адміністративні правопорушення.

На жаль, питанню захисту прав потерпілих 
та свідків, особливо у справах про адміністра-
тивні правопорушення, приділяється мало уваги, 
оскільки переважно «вектор захисту» направле-
ний на особу, що притягується до адміністратив-
ної відповідальності.

Права потерпілих та свідків набуватимуть осо-
бливого значення у справах щодо домашнього 
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насильства. Вони можуть брати початок із сфери 
адміністративних правопорушень і в разі не 
забезпечення належного захисту прав потерпілих 
перерости в площину кримінального права. Такі 
прогалини потребують удосконалення інституту 
захисту прав потерпілих у цій категорії справ.

Якщо говорити концептуально, то важливим 
кроком у вдосконаленні підходів щодо захисту 
прав дитини у сфері розгляду справ про адміні-
стративні правопорушення є прийняття Проекту 
Закону «Про юстицію, дружню до дитини» [5].

У цьому законопроекті запропоновані важливі 
підходи і, що головне,  в разі визначення катего-
рії «дитина в контакті та конфлікті із законом» 
мова також йде про дитину-учасника справи про 
адміністративне правопорушення. Законопро-
ект пропонує також базові принципи, на яких 
повинна бути організована юстиція, дружня до 
дитини, запроваджує роботу мультидисциплінар-
ної команди тощо.

На жаль, Законопроект аж ніяким чином не 
передбачає вдосконалення процесу розгляду 
справ про адміністративні правопорушення за 
участі дітей.

Звернемо увагу на те, що відповідно пунктів 
39, 14 і 15 глави IV Керівних принципів Комітету 
Міністрів Ради Європи щодо судочинства, друж-
нього до дитини [6], комплексна система юстиції 
щодо неповнолітніх також вимагає створення спе-
ціалізації у рамках відділу поліції, судової влади, 
судової системи, прокуратури щодо неповноліт-
ніх, а також спеціалізованих захисників та інших 
представників, які надають правову чи іншу від-
повідну допомогу дитині.

З огляду на кримінальний процес серйоз-
ним  кроком у забезпеченні якнайкращих інтер-
есів дитини є питання спеціалізації суб’єктів, що 
приймають участь у розгляді кримінальних про-
ваджень. На противагу цьому справи  про адмі-
ністративні правопорушення не згадують про 
спеціалізацію жодного учасника процесу. Проте 
позитивним прикладом відповідної спеціалізації 
можна назвати роботу ювенальної превенції у сис-
темі органів внутрішніх справ, до повноважень 
якої належить притягнення до адміністративної 
відповідальності дітей віком від 16 до 18 років, які 
вчинили адміністративні правопорушення, а також 
батьків або осіб, що їх замінюють, які не викону-
ють передбачених законодавством обов’язків щодо 
забезпечення необхідних умов життя, навчання 
та виховання неповнолітніх дітей, інші питання 
у сфері адміністративної відповідальності та про-
філактики домашнього насильства тощо [7].

Далі, говорячи про проблеми провадження в цій 
категорії справ, насамперед звернемо увагу на те, 
що вони підлягають розгляду тільки в судовому 
порядку, що випливає із змісту статті 221 КУпАП, 
згідно з якою судді районних, міських районних, 
міських чи міськрайонних судів розглядають 
справи про адміністративні правопорушення, 
вчинені особами віком від шістнадцяти до вісім-
надцяти років.

Разом із тим практика розгляду справ про 
адміністративні правопорушення має при-
клади, за яких суди доходили висновків про те, 
що, оскільки відповідно до пункту 17 розділу ІІ 
затвердженої наказом МВС № 1376 від 06 лис-
топада 2015 року Інструкції із оформлення мате-
ріалів про адміністративні правопорушення 
в органах поліції у разі вчинення неповнолітньою 
особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти 
років адміністративних правопорушень, передба-
чених статтями 44, 51, 121–127, частинами пер-
шою, другою і третьою статті 130, статтею 139, 
частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 
185, 190–195 КУпАП, протокол про адміністра-
тивне правопорушення складається стосовно цієї 
особи. На підставі зазначеного пункту Інструк-
ції  правопорушення, яке за іншими статями було 
відсутнім у переліку статей, за якими відносно 
неповнолітніх складається протокол про адмі-
ністративне правопорушення, що стало підста-
вою для закриття провадження у справі (див. для 
прикладу постанову Солонянського районного 
суду Дніпропетровської області від 21 лютого 
2021 року по справі № 192/212/21 [8].

Ми не можемо погодитися з таким підходом 
з огляду на зміст статі 221 КУпАП, яка відносить 
до компетенції суду справи про адміністративні 
правопорушення, вчинені особами віком від шіст-
надцяти до вісімнадцяти років, без обмежуваль-
ного переліку, але ми висловимо позицію про 
необхідність виведення переважної частини справ 
про адміністративні правопорушення за участі 
дітей за межі судового розгляду.

В обґрунтування своєї позиції підкреслимо, 
що за своїм змістом значна частина таких справ 
є «дрібними порушеннями», їхній розгляд у суді 
створює для дитини додатковий стрес, уявлення 
про покарання, судовий примус навіть за необіз-
наності про судимість.

У коментарі до пункту 11 Пекінських пра-
вил звернуто увагу, що закриття справи, зокрема 
вилучення його з ведення кримінального право-
суддя і передача допоміжним службам громади, 
зазвичай практикується на офіційній і неофі-
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ційній основі в багатьох правових системах. Ця 
практика дозволяє обмежити негативні наслідки 
процедури здійснення правосуддя щодо неповно-
літніх (наприклад, клеймо судимості й вироку). 
У багатьох випадках найкращі результати дає 
невтручання з боку компетентних органів влади. 
Одже, припинення справи на самому початку без 
передачі його альтернативним (соціальним) служ-
бам може дати оптимальний результат. Це осо-
бливо стосується справ, пов'язаних із серйозним 
порушенням, коли сім'я, школа або інші інститути 
здійснюють неофіційний соціальний контроль, 
уже вжили або мають намір вжити належних кон-
структивних заходів впливу.

У цьому аспекті цікавим є досвід Канади 
у сфері правосуддя, дружнього до дитини, де 
Закон «Про кримінальне правосуддя щодо непо-
внолітніх» заохочує використання поліцією 
і судами позасудових заходів щодо боротьби зі 
злочинністю серед молоді. Закон також передба-
чає введення позасудових санкцій, таких як вклю-
чення молодих правопорушників у спеціальні 
програми. Вказаний Закон дає поліції і заступни-
кам генерального прокурора повноваження при-
ймати широкий спектр рішень в інтересах дітей 
на власний розсуд. Наприклад, замість того, щоб 
рекомендувати судовий розгляд, поліція може 
після розслідування не вжити жодних дій, зро-
бивши попередження або направивши молоду 
людину до громадської організації [9].

Іншим важливим аспектом у разі провадження 
у справах про адміністративні правопорушення 
є участь законного представника неповноліт-
нього, що продемонструємо на прикладі кон-
кретної судової справи. Зокрема, під час розгляду 
справи про адміністративне правопорушення від-
носно неповнолітньої особи суд зробив висновки 
про те, що працівники поліції не переконалися 
в правильному розумінні неповнолітньою  осо-
бою суті правопорушення,  вчинення якого їй ста-
виться у вину, хоча в цьому випадку зобов`язані 
були такі дії учинити шляхом повідомлення 
і залучення до справи захисника та її батьків або 
опікунів - законних представників, як того вима-
гають загальні положення норм права, як націо-
нального так і міжнародного, зокрема Конвенції 
ООН про права дитини, що регламентують захист 
прав дитини, а також особливість порядку притяг-
нення неповнолітніх до відповідальності за вчи-
нення правопорушення.

Водночас, встановивши вік особи, за пору-
шення статті 33 Закону України «Про націо-
нальну поліцію», яка передбачає можливість 

проведення опитування неповнолітніх тільки 
за участю батьків (одного з них), іншого закон-
ного представника або педагога, та за пору-
шення статті 270 КУпАП, згідно з якою інтер-
еси неповнолітньої особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, мають право 
представляти її законні представники (батьки, 
усиновителі, опікуни, піклувальники), працівни-
ками поліції складено протокол про адміністра-
тивне правопорушення, а також відібрано пояс-
нення від неповнолітнього за відсутності його 
законного представника або педагога, що є сут-
тєвим порушенням права неповнолітнього на 
захист, що так само свідчить про недопустимість 
указаних доказів, як таких, що отримані з пору-
шенням визначеного законом порядку. Наведені 
обставини вказують на порушення прав непо-
внолітньої особи на захист та роблять недопус-
тимим доказом у справі протокол про адміністра-
тивне правопорушення [10].

Такий приклад  демонструє особливі відмін-
ності процесу провадження цієї категорії справ 
та необхідність участі інших суб’єктів, окрім 
особи, яка притягується до адміністративної від-
повідальності, а також змушує нас замислитися 
над питанням щодо ролі таких осіб.

У порядку дискусії постає питання про те, 
що призначення законного представника поля-
гає в здійсненні права на захист неповнолітньої 
особи або у створенні умов для меншої травмати-
зації і адаптації до процесу, що демонструє менш 
жорсткі вимоги щодо процесу оцінки доказів, 
отриманих без участі таких осіб.

Наголосимо також на тому, що процес розгляду 
справ за участі неповнолітніх вимагає закріплення 
додаткових вимог до відповідних документів, які 
стають підставою для початку провадження або 
є результатом його закінчення. Це стосується як 
протоколу про адміністративне правопорушення, 
так і рішення відповідного органу про застосу-
вання заходів впливу або притягнення до від-
повідальності, що автоматично вимагатиме від 
суб’єкта, який складає відповідний документ або 
виносить рішення, враховувати особливості такої 
категорії справ навіть у формі додаткової мотива-
ції відповідного рішення.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Узагальнюючи викладене вище, наголо-
симо на деяких аспектах, врахування яких допо-
могло б удосконалити провадження у справах 
про адміністративні правопорушення за участі 
дитини. Передусім повинно бути вдосконалено 
застаріле «радянське» законодавство щодо роз-
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гляду справ про адміністративні правопорушення, 
що вимагає закріплення у спеціальному кодифіко-
ваному акті окремого розділу, який би був присвя-
чений розгляду справ про адміністративні право-
порушення за участі дітей.

Законодавчі зміни також вимагають закрі-
плення принципу «якнайкращих інтересів 
дитини», принципу презумпції невинуватості 
в системі адміністративної відповідальності 
неповнолітніх, їхнє залучення до розгляду 
справ про адміністративні право-порушення.

Процедура провадження цієї категорії справ 
вимагає створення відповідної спеціалізації 

суб’єктів, які забезпечують провадження в таких 
справах (працівник поліції, суддя, адвокат тощо), 
а сам процес повинен бути відмінним від прова-
дження за участі дорослих.

Також важливо вивести процедуру розгляду 
низки адміністративних правопорушень за участі 
дітей із компетенції суду, встановивши більш 
спрощений процес, який зменшить травматиза-
цію дитини.

Більш детальне обговорення вказаних пропо-
зицій може стати подальшим кроком для науко-
вого пошуку та дієвим інструментом для вдоско-
налення чинного законодавства.
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Parkhomenko P.I. SOME FEATURES OF PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE 
OFFENSES INVOLVING A CHILD: PROSPECTS FOR IMPROVING THE PROCEDURE

The article is devoted to the existence of the problem of proceedings in cases of administrative offenses 
involving a child. Emphasis is placed on the imperfect legislative regulation of the relevant procedure, which 
results in the creation of obstacles to the realization of children's rights.

Attention is drawn to the lack of legislation in administrative proceedings to ensure the implementation of 
cases on the implementation of the basic principle of protection of the rights of the child – "ensuring the best 
interests of the child."

In this regard, an attempt was made to conduct a theoretical study and analysis of the procedure for 
consideration of the described category of cases, which can be used to formulate proposals for improving the 
legislation and practice of its application.

To substantiate the conclusions of the study, the case law of cases on administrative offenses and international 
standards in the field of protection of children's rights is given, their comparison is made, steps to fill gaps in 
the described area are indicated.
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The author points out that the issue of protection of the rights of victims and witnesses, especially in cases of 
administrative offenses, is given little attention, as the "vector of protection" is mainly aimed at the person who 
is brought to administrative responsibility. However, the rights of victims and witnesses will be of particular 
importance in cases of domestic violence, which may originate in the field of administrative offenses and, if the 
rights of victims are not adequately protected, become criminal law.

The article emphasizes the need to improve the legislative regulation of the procedure for proceedings 
on administrative offenses involving children, the need to create appropriate specialization of entities that 
provide proceedings in such cases. The position is expressed that the process itself should be different from the 
proceedings involving adults. It is proposed to derive the procedure for considering a number of administrative 
offenses involving children within the jurisdiction of the court, establishing a more simplified process that will 
reduce the trauma of the child.

Key words: administrative offense, children's rights, proceedings, the best interests of the child.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ  
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Стаття присвячена комплексному аналізу адміністративно-правового регулювання 
юридичної відповідальності у сфері соціально-трудових відносин в Україні. Запропоновано 
обґрунтування соціально-трудових відносин, визначення їх адміністративно-правових аспек-
тів. Визначено сутність і зміст державної політики щодо соціального діалогу у системі 
договірних відносин у сфері праці. Охарактеризовано значення юридичної відповідальності 
у сфері соціально-трудових відносин. Вироблено рекомендації нормативно-правового та нау-
ково-теоретичного змісту.

Визначено, що адміністративно-правове регулювання у сфері соціально-трудових відно-
син характеризується можливістю держави впливати на відносини суб’єктів з погодженням 
спірних (конфліктних) інтересів індивідуального і колективного змісту, підпорядковувати їх 
волі держави за допомогою адміністративно-правового, дисциплінарного примусу та пере-
конання. Зауважено, що публічна влада у системі адміністративно-правового регулювання 
соціально-трудових відносин є частиною соціальної та політичної влади, що свідчить про 
її специфіку. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціально-трудових відносин 
передбачає як інтереси держави, так і інтереси індивідуальних та колективних суб’єктів 
трудових відносин. Вказані інтереси взаємозумовлені і взаємопов’язані між собою, що озна-
чає, що держава, з одного боку, спирається на свою політику у сфері праці, а з іншого боку, 
використовує механізм адміністративно-правового регулювання для визначення мети свого 
правового впливу на суб’єктів соціально-трудових відносин. Зосереджена увага на тому, що 
для адміністративно-правового регулювання соціально-трудових відносин слід використову-
вати положення, вироблені адміністративно-правовою наукою, що свідчитиме про наявні 
елементи узгодженості та єдності у забезпеченні і проведенні державної політики України, 
спрямованої на зменшення безробіття, покращення зайнятості і працевлаштування насе-
лення, що має економічно активний і працездатний вік.

Встановлено, що адміністративно-правове регулювання у сфері соціально-трудових від-
носин залишається невизначеним, незважаючи на те, що нормативно-правове середовище 
і засади державної політики України у сфері соціально-трудових відносин свідчать про наяв-
ність та обов’язковий характер регламентації напрямів адміністративно-правового регулю-
вання у цій сфері.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, покарання, порушення трудових 
прав, соціально-трудові відносини, сфера соціально-правових відносин, трудове правопору-
шення, трудові правовідносини, юридична відповідальність.

Вступ. У теорії права під юридичною відпові-
дальністю розуміють юридичний обов’язок пра-
вопорушника зазнати примусового позбавлення 
певних соціальних благ або цінностей (матеріаль-
них, духовних чи особистих), що належали йому 
до моменту скоєння правопорушення. Юридична 
відповідальність завжди здійснюється лише за 
умови встановлення складу правопорушення, має 
зовнішній характер і застосовується компетент-
ним органом відповідно до законодавства з дотри-
манням певної процедурно-процесуальної форми 

та порядку. Актуальність питань юридичної від-
повідальності у сфері соціально-трудових від-
носин виявляється і в тому, що норми трудового 
права регулюють не лише трудові відносини (ті, 
що виникають у результаті укладення трудового 
договору між працівником та роботодавцем), які 
становлять основу предмета трудового права, його 
ядро. Вони врегульовують також тісно пов’язані 
з ними соціально-трудові відносини: працевла-
штування (зайнятості), з підготовки кадрів та під-
вищення кваліфікації тощо. 
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Дослідження проблем адміністративно-право-
вого регулювання юридичної відповідальності 
у сфері соціально-трудових відносин є результа-
том наукової діяльності вітчизняних науковців, 
у тому числі в галузі адміністративного права, 
серед яких слід зазначити роботи В. Авер’янова, 
І. Арістової, Г. Атаманчука, О. Баїк, О. Бандурки, 
Ю. Битяка, М. Бліхар, В. Богуцького, Н. Бортника, 
Т. Василевської, М. Гаращука, Д. Голосніченка, 
І. Голосніченка, В. Гриньової, С. Гусарова, О. Дні-
прова, В. Зуя, Є. Додіна, С. Ківалова, С. Ковалев-
ської, М. Ковалів, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 
Н. Леська, І. Личенка, А. Мельника, М. Мельника, 
В. Ортинського, Н. Ортинської, У. Парпан, І. Пахо-
мова, Л. Попової, І. Самсіна, О. Сушинського, 
О. Хитрої, Л. Чистоклетова, А. Школик та інших. 
Віддаючи належне цим науковим дослідженням, 
варто зазначити, що у вітчизняній юридичній 
науці не здійснено комплексного системного нау-
кового дослідження адміністративно-правового 
регулювання юридичної відповідальності у сфері 
соціально-трудових відносин. Ця обставина 
зумовлює актуальність дослідження юридичної 
відповідальності у сфері соціально-трудових від-
носин та важливість наукового пошуку шляхів 
вирішення цієї проблеми.

Постановка завдання. Метою цієї статті 
є здійснення комплексного аналізу адміністра-
тивно-правового регулювання юридичної відпо-
відальності у сфері соціально-трудових відносин 
в Україні.

Результати дослідження. В умовах станов-
лення ринкової економіки, при все ще не досить 
високому рівні оплати праці та існуванні недо-
сконалої системи матеріальних заохочень, важ-
ливим засобом забезпечення дотримання зако-
нодавства у сфері соціально-трудових відносин 
залишаються заходи юридичної відповідальності. 
У науковій літературі під юридичною відпові-
дальністю традиційно розуміють встановлений 
законодавством спосіб забезпечення правомірної 
поведінки людей. Така відповідальність пов’яза на 
насамперед з фактом усвідомлення відповідними 
суб’єктами необхідності виконання певних дій, 
що визначають встановлену систему обов’язків. 

 Сутність юридичної відповідальності у сфері 
соціально-трудових відносин полягає в обов’язку 
відповідних суб’єктів відповідати за недотри-
мання законодавства у сфері соціально-трудових 
відносин. Здебільшого суб’єктом юридичної від-
повідальності у сфері соціально-трудових відно-
син стає працівник. Проте законо давство у сфері 
соціально-трудових відносин передбачає певні 

підстави та певний порядок застосування захо-
дів юридичної відповідальності і до роботодавця. 
Саме тому юридичну відповідальність у сфері 
соціально-трудових відносин інколи характери-
зують як взаємну [1, с. 25]. Стосовно ж її ознак 
слід відзначити, що юридична відповідальність 
у сфері соціально-трудових відносин є одним 
з різновидів примусу у формах каральних і право-
відновлюваних заходів; є негативною реакцією на 
правопорушення та суб’єкта, винного в його вчи-
ненні; вона виникає лише за наявності правопору-
шення; здійснюється лише за умови встановлення 
складу правопорушення; має зовнішній характер; 
здійснюється компетентним органом відповідно 
до закону та у разі дотримання певного проце-
дурно-процесуального порядку та форми; вира-
жається в обов’язку правопорушника зазнати 
певних втрат особистого, організаційного чи 
матеріального характеру.

Принципами юридичної відповідальності 
у сфері соціально-трудових відносин є: прин-
цип законності (який полягає в тому, що відпові-
дальність настає за передбачені законом діяння, 
застосовується у суворому дотриманні порядку, 
визначеному законом, застосовується лише перед-
баченими законом компетентними органами, 
а також передбачає конституційність закону, який 
встановлює міру відповідальності [2, с. 115–116]), 
принцип доцільності, що полягає у відповідності 
вибраної міри впливу на правопорушника цілям 
юридичної відповідальності (цей принцип вима-
гає: індивідуалізації примусових заходів залежно 
від тяжкості правопорушення та властивостей 
правопорушника; пом’якшення та навіть відмов-
лення від застосування заходів відповідальності 
за наявності можливості досягти її мети іншими 
шляхами), принцип невідворотності (принцип 
полягає у неминучості настання відповідальності 
правопорушника та оперативності застосування 
заходів відповідальності за скоєне правопору-
шення; професіоналізмі та сумлінної діяльності 
роботодавця або уповноваженого ним органа; 
ефективності заходів, які застосовуються до пра-
вопорушника) та принцип справедливості  (за про-
тивоправний вчинок відповідає той, хто його здій-
снив; кримінальне покарання не встановлюється 
за проступки; у разі визначення мір покарання 
та стягнень не повинна принижуватися людська 
гідність; не має зворотної сили закон, що встанов-
лює чи посилює відповідальність; встановлюється 
тільки одне покарання за одне правопорушення).

Для більш глибокого з’ясування сутності 
юридичної відповідальності у сфері соціально-



Том 32 (71) № 4 202138

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

трудових відносин необхідно з’ясувати її мету 
та призначення. Звичайно, мету розуміють як 
ідеальне уявлення суб’єктів про результати своєї 
діяльності. Тому саме вона зумовлює як засоби, 
так і характер спрямованих на її досягнення дій. 
Цілі юридичної відповідальності у сфері соці-
ально-трудових відносин – це конкретний прояв 
загальних цілей трудового права, закріплення, 
врегулювання та охорона трудових відносин 
[3, с. 56]. Вони й зумовлюють існування регуля-
тивної та охоронної функцій трудового права. 
Юридична відповідальність у сфері соціально-
трудових відносин реалізує охоронну функцію, 
тому її ціль у загальній формі можна визначити 
як охорону трудового порядку. Відповідальність 
же, що застосовується безпосередньо до право-
порушника, має більш вузьку мету – покарання 
винного. Вона є реакцію держави на ту шкоду, 
яка спричинена правопорушником, та виступає як 
засіб самозахисту у сфері соціально-трудових від-
носин. 

Покарання – це завжди примусове позбав-
лення правопорушника певних (особистих, мате-
ріальних) цінностей, що йому належали. Але 
покарання правопорушника не є самоціллю. 
Воно є способом попередження вчинення нових 
правопорушень як з боку вже притягнутих до 
відповідальності осіб, так і з боку інших осіб 
(превентивна мета). Ця мета досягається шля-
хом впливу на свідомість сторін правовідносин 
у сфері соціально-трудових відносин: доводиться 
неминучість покарання за вчинення правопору-
шення. Превентивне значення покарання полягає 
у невідворотності юридичної відповідальності, 
а не у жорстокості покарання. Юридична відпо-
відальність у сфері соціально-трудових відносин 
спрямована і на виховання як правопорушника, 
так і інших членів трудового колективу (виховна 
мета). Ефективна боротьба з правопорушниками, 
своєчасне і невідворотне покарання винних утво-
рюють у членів суспільства впевненість в устале-
ності наявного правопорядку, закріплюють віру 
у справедливість та міцність правопорядку, впев-
неність у тому, що їхні законні права та інтереси 
надійно захищені. Здебільшого заходи юридичної 
відповідальності у сфері соціально-трудових від-
носин передбачають не стільки формальне пока-
рання винного, а й відновлення порушеного сус-
пільного інтересу, а також інтересу правомочного 
суб’єкта, створює умови для відновлення пору-
шених противоправною поведінкою відносин 
у сфері соціально-трудових відносин [4, с. 318]. 
Тому ця юридична відповідальність має на меті 

відшкодування суспільно небезпечних наслідків 
правопорушення.

Нарешті, слід відзначити функції юридич-
ної відповідальності у сфері соціально-трудо-
вих відносин, до яких належать правоохоронна 
та виховна. Правоохоронна функція завжди спря-
мована на всебічну охорону суспільних відносин. 
Вона містить правовідновлюючий (компенсацій-
ний) складник, який спрямований на відновлення 
незаконно порушених прав, а також забезпечує 
примусове виконання тих обов’язків, які не були 
виконані. Правовідновлювані ж санкції мають 
абсолютно визначений характер, а також караль-
ний (штрафний) складник, який спрямований на 
реалізацію державного покарання правопоруш-
ника і попередження фактів скоєння нових право-
порушень. Каральні санкції мають, як правило, 
відносно визначений характер. Виховна ж функція 
забезпечує формування позитивного ставлення до 
закону як безумовної цінності. Вона реалізується 
по напрямах загальної превенції, спрямованої на 
виховання громадян у дусі поваги до юридичного 
порядку у сфері соціально-трудових відносин, 
а також спеціальної превенції, спрямованої на 
виховання самого правопорушника. 

Підстави юридичної відповідальності у сфері 
соціально-трудових відносин – це сукупність 
обставин, наявність яких робить таку відповідаль-
ність можливою і належною. Відсутність сукуп-
ності таких обставин виключає відповідальність 
у сфері соціально-трудових відносин. При цьому 
у юридичній літературі відрізняють: підстави при-
тягнення до відповідальності у сфері соціально-
трудових відносин та підстави настання цієї від-
повідальності [5, с. 102]. Підставами притягнення 
правопорушника до юридичної відповідальності 
за вчинення проступку у сфері соціально-трудо-
вих відносин є сукупність тих обставин, наявність 
яких робить можливою таку юридичну відпові-
дальність. Фактичною ж підставою притягнення 
до юридичної відповідальності є склад правопо-
рушення у сфері соціально-трудових відносин. 

Правопорушення у сфері соціально-трудових 
відносин відрізняється від інших правопорушень 
своїми суб’єктами та змістом. У юридичній літе-
ратурі визначаються такі ознаки правопорушення 
у сфері соціально-трудових відносин: це завжди 
дія або бездіяльність, тобто фактичне проти-
правне  діяння або протиправне нездійснення 
регламентованої законом трудової поведінки; сус-
пільна небезпечність (шкідливість) діяння; проти-
правність діяння, тобто порушення вимог норм 
права, невиконання трудових обов’язків, закрі-
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плених відповідними нормативно-правовими 
документами; винне діяння, тобто воно відобра-
жає внутрішнє негативне ставлення суб’єкта до 
інтересів людей, що виявляється у формі умислу 
або необережності [6, с. 254]. Про винність гово-
рять тоді, коли особа повинна була вибрати варі-
ант поведінки, але вчинила всупереч праву; сві-
домо-вольовий характер діяння – воно залежить 
від волі свідомості суб’єкта, перебуває під його 
контролем, тобто діяння деліктоздатної особи; 
карність діяння, яка виявляється в тому, що за 
вчинення правопорушення у сфері соціально-тру-
дових відносин повинна бути передбачена юри-
дична відповідальність.

Причинами правопорушень у сфері соціально-
трудових відносин виступають чинники соціаль-
ного характеру, а також біологічні особливості 
людини, які призводять до фактів протиправної 
поведінки. До причин правопорушень у сфері соці-
ально-трудових відносин належать: економічні 
(втрата особою звичних умов трудової діяльності), 
соціальні (несвоєчасна оплата праці), ідеологічні 
(низький рівень правосвідомості), юридичні (від-
сутність послідовності і логічності у законах 
та підзаконних актах), політичні (нестабільність 
поведінки працівників як наслідок непідготовле-
ності їх до демократичних перетворень). 

Складом правопорушення у сфері соці-
ально-трудових відносин визнається сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характе-
ризують конкретне діяння як правопорушення 
у сфері соціально-трудових відносин та які 
є необхідними та достатніми для притягнення 
правопорушника до юридичної відповідальності 
[7, с. 96]. При цьому об’єктивні ознаки характери-
зують об’єкт та об’єктивну сторону, а суб’єктивні 
ознаки – суб’єкт та суб’єктивну сторону правопо-
рушення у сфері соціально-трудових відносин. 

Суб’єктом правопорушення у сфері соціально-
трудових відносин є працівник як суб’єкт трудо-
вих правовідносин. Вимогами до суб’єкта право-
порушення є його здатність усвідомлювати свої 
дії та керувати ними і розуміти небезпечність вчи-
нюваних дій, а також наслідків своїх дій у момент 
вчинення правопорушення у сфері соціально-
трудових відносин (осудність) та досягнення 
особою певного, прямо визначеного у нормах 
права віку юридичної відповідальності. Дієздат-
ність у сфері соціально-трудових відносин і здат-
ність нести юридичну відповідальність насту-
пає з 16  років, у певних випадках – з 15 років, 
а учнів – з 14  років [8, с. 384]. Суб’єктивну сто-
рону правопорушення у сфері соціально-трудо-

вих відносин характеризує вина, тобто певне пси-
хічне ставлення особи до своїх протиправних дій 
та їх шкідливих результатів. Вина є обов’язковою 
умовою притягнення працівника до дисциплі-
нарної відповідальності. Юридична відпові-
дальність у сфері соціально-трудових відносин 
наступає незалежно від форми вини працівника: 
умислу (прямого або непрямого) або необереж-
ності (протиправної самовпевненості або проти-
правної недбалості). Елементами суб’єктивної 
сторони правопорушення у сфері соціально-тру-
дових відносин є також мотив (усвідомлене спо-
нукання особи, що викликає намір вчинити про-
типравне діяння) та мета (бажання особи досягти 
певних шкідливих наслідків). Тому не слід вва-
жати винним невиконання або неналежне вико-
нання обов’язків з причин, що не залежать від 
працівника (наприклад, у разі відсутності необ-
хідних матеріалів, у разі недостатньої кваліфіка-
ції працівника або його непрацездатності та ін.).

Об’єктом правопорушення у сфері соціально-
трудових відносин є ті соціальні цінності, а також 
суспільні відносини, які становлять зміст дис-
ципліни як елемента соціально-трудових право-
відносини або які ставляться під загрозу спри-
чиненням такої шкоди. Розрізняють загальний, 
родовий та безпосередній об’єкт правопорушення 
у сфері соціально-трудових відносин, а у деяких 
правопорушеннях у сфері соціально-трудових 
відносин виділяється також предмет правопору-
шення, тобто матеріальне благо, з приводу якого 
чиняться правопорушення у сфері соціально-
трудових відносин. Об’єктивна сторона право-
порушення у сфері соціально-трудових відносин 
передбачає неправомірне діяння суб’єкта, його 
шкідливі наслідки і причинний зв’язок між про-
типравною поведінкою правопорушника та шкід-
ливими наслідками, які настали (діяння викликає 
ці наслідки з внутрішньою закономірністю без 
втручання в нормальний хід подій сторонніх сил) 
[9, с. 211]. Об’єктивну сторону також характери-
зують місце, час, обставини, спосіб, а також зна-
ряддя та засоби вчинення протиправного діяння. 
Залежно від того, чи пов’язується закінчення пра-
вопорушення з настанням суспільно небезпечних 
(шкідливих) наслідків діяння, чи ні, відрізняють: 
правопорушення з формальним складом (для 
якого обов’язковою ознакою об’єктивної сторони 
є лише суспільно небезпечне (шкідливе) діяння) 
та правопорушення з матеріальним складом (яке 
вважається закінченим з моменту настання зазна-
чених у нормі суспільно небезпечних (шкідливих) 
наслідків) [10, с. 78]. 
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У науковій літературі розрізняють два види 
правопорушення у сфері соціально-трудових від-
носин: трудове май нове правопорушення та дис-
циплінарний проступок [11, с. 94]. Однак така 
класифікація не завжди чітко відображає реальну 
ситуацію у сфері юридичної відповідальності 
у сфері соціально-трудових відносин. Адже і май-
нове правопорушення у сфері соціально-трудових 
відносин, і дисциплінарний про ступок елемен-
тами свого складу мають одних і тих же суб’єктів, 
суб’єктивну сторону та об’єкт. А відрізняються 
вони лише за шкідли вими (негативними) наслід-
ками у структурі об’єктивної сторони правопору-
шення. Тобто коли негативні (шкідливі) наслідки, 
що виникли в результаті неправомірності пове-
дінки суб’єкта правовідносин у сфері соціально-
трудових відносин, виразилися лише в ігнору-
ванні встановле них правил трудової дисципліни 
(поява на роботі в нетверезому стані), то можна 
говорити про трудове правопорушення як під-
ставу для дисциплінарної відповідальності. Якщо 
ж те саме правопорушення додатково призвело  до 
завдання матеріальної шкоди майну роботодавця, 
то цей факт є підставою для притягнення пра-
цівника до матеріальної відповідальності. Отже, 
можна вважати, що єдиною підставою юридич ної 
відповідальності у сфері соціально-трудових від-
носин є правопорушення, скоєне суб’єктом пра-
вовідносин у сфері соціально-трудових відносин.

Юридична відповідальність у сфері соціально-
трудових відносин посідає особливе місце у сис-
темі юридичної відповідальності. Справа в тому, 
що у теорії права розглядаються види юридичної 
відповідальності (адміністративна, цивільно-пра-
вова, дисциплінарна, матеріальна та конститу-
ційна), два з яких (дисциплінарна та матеріальна) 
безпосередньо застосовуються у одній галузі 
права – трудовому праві. Більше того, в окремих 
випадках до учасників трудових правовідно-
син застосовуються і інші види відповідальності 
(адміністративна, кримінальна). Отож, залежно 
від не гативних (або шкідливих) наслідків право-
порушення у сфері соціально-трудових відно-
син, а саме наявності або відсутності внаслідок 
його скоєння майнової шкоди, застосовуються 
санк ції дисциплінарної або матеріальної відпо-
відальності. Водночас трудове правопорушення 
може бути підставою застосування й інших видів 
юридичної відповідальності [12, с. 163]. Це від-
бувається в тому разі, якщо норми права у сфері 
соціально-трудових відносин мають відсильний 
характер, внаслідок чого стає можливим застосу-
вання санкцій адміністративної або кри мінальної 

відповідальності. Так, порушення вимог 
законодавст ва про працю та охорону здоров’я на 
виробництві є підставою застосування Кодексу 
України про адміністративні правопору шення. 
Правовими підставами застосування норм кри-
мінального права є незаконне звільнення пра-
цівника з роботи з особистих мотивів, а також 
інше грубе порушення законодавства про працю. 
Доречно зауважити, що кримінальне законодав-
ство не визначає поняття «грубе порушення зако-
нодавства про працю», а тому його потрібно в кож-
ному конкретному випадку оцінювати у судовому 
порядку [13, с. 108].

Таким чином, найчастіше за наявності одного 
правопорушення у сфері соціально-трудових 
відносин можна виділити два самостійні види 
юридич ної відповідальності: дисциплінарну (вона 
здійснюється у формі накладання адміністрацією 
підприємств, установ, організацій дисциплінар-
них стягнень внаслідок порушення трудової дис-
ципліни) [14, с. 15–16]. При цьому розрізняють 
трудову, військову, службову, навчальну та інші 
види дисциплінарної відповідальності) та матері-
альну (різновид юридичної відповідальності пра-
цівника за майнову (матеріальну) шкоду, заподі-
яну підприємству, установі, організації внаслідок 
порушення покладених на нього обов’язків). Вони 
від різняються за правовим змістом, юридичними 
наслідками, про цедурою застосування стягнень, 
але, як уже було відзначено, в обох випадках їх 
суб’єктом є працівник.

З огляду на ці обставини, слід виділити такі 
відмінності дисциплінарної та матеріальної від-
повідальності: метою матеріальної відповідаль-
ності є відшкодування (ком пенсація) завданої 
шкоди, а дисциплінарної – забезпечення трудової 
дисципліни. Тому, на відміну від дисциплінарної 
відпо відальності, працівник може бути притягне-
ний до матеріальної відповідальності не за будь-
яке винне протиправне невиконання трудової 
дисципліни, а лише за те, в результаті якого була 
завда на майнова шкода роботодавцю; метою дис-
циплінарної відповідальності є покарання пра-
цівника, а тому вона може бути замінена іншими 
заходами впливу, а доцільність її застосування 
визначається самим робото давцем [15, с. 210]. 
Заходи ж матеріальної відповідальності є пра-
вовідновлюючими, а тому вони не можуть бути 
замінені будь-якими іншими захода ми, а відпо-
відно до законодавства особа, яка завдала шкоди, 
зобов’язана її відшкодувати; дисциплінарні стяг-
нення застосовуються лише в порядку, перед-
баченому Кодексом законів про працю України, 
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та вимагають наявності акта їхнього за стосування 
з боку уповноважених органів. Обов’язок праців-
ника чи роботодавця щодо відшкодування майно-
вої шкоди може бути реалізований добровільно 
і без наявності такого акта.

Висновки. Юридична відповідальність у сфері 
соціально-трудових відносин – це обов’язок 
суб’єктів соціально-трудових правовідносин від-
повідати за недотримання вимог трудової дис-
ципліни, яка базується на принципах законності, 
доцільності, невідворотності та справедливості. 
Її метою є врегулювання і охорона правовідносин 
у сфері соціально-трудових відносин. Правовою 
підставою застосування юридичної відповідаль-

ності у сфері соціально-трудових відносин висту-
пає трудове правопорушення – винне протиправне 
невиконання чи неналежне виконання трудових 
обов’язків суб’єктами правовідносин у сфері соці-
ально-трудових відносин, зумовлені економіч-
ними, соціальними, ідеологічними, юридичними 
та політичними причинами. Склад правопору-
шення у сфері соціально-трудових відносин ста-
новлять його суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт 
і об’єктивна сторона. У сфері соціально-трудових 
відносин виділяють два самостійні види юридич-
ної відповідальності: дисциплінарну та матері-
альну, які розрізняються між собою характером, 
метою та порядком застосування.
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Stakhiv O.O. THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF LEGAL LIABILITY  
IN THE FIELD OF SOCIAL AND LABOUR RELATIONS IN UKRAINE

The article is devoted to a comprehensive analysis of administrative and legal regulation of legal liability in 
the field of social and labour relations in Ukraine. The substantiation of socio-labour relations, the definition 
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of their administrative and legal aspects is proposed. The essence and content of state policy on social dialogue 
in the system of contractual relations in the field of labour are determined. The importance of legal liability 
in the field of social and labour relations is characterized. Recommendations of regulatory and scientific and 
theoretical content are made.

It is determined that administrative-legal regulation in the field of social and labour relations is characterized 
by the state’s ability to influence the relations of subjects with the agreement of the controversial (conflict) 
interests of individual and collective content, to subordinate their will of the state through administrative 
and legal, disciplinary coercion and belief. It is noted that public authorities in the system of administrative-
legal regulation of social and labour relations are part of social and political power, indicating its specificity. 
Administrative-legal regulation in the field of social and labour relations involves both the interests of the 
state and the interests of individual and collective subjects of labour relations. The indicated interests are 
interconnected and interconnected, which means a state, on the one hand, relates to its policies in the field 
of labour, and on the other hand, the mechanism of administrative and legal regulation uses to determine the 
purpose of its legal influence on subjects of social and labour relations. The attention is focused on the fact 
that provisions made by administrative and legal science for administrative-legal regulation for administrative 
and legal regulation of social and labour relations, which testifies to existing elements of coherence and 
unity in providing and conducting state policy of Ukraine aimed at reducing unemployment, improvement of 
employment and employment of the population having an economically active and able-bodied age.

It has been established that administrative-legal regulation in the field of social and labour relations 
remains uncertain, despite the fact that the regulatory environment and principles of state policy of Ukraine 
in the field of social and labour relations indicate the presence and mandatory nature of the regulation of 
directions of administrative-legal regulation in this area.

Key words: administrative-legal regulation, punishment, violation of labour rights, social and labour 
relations, sphere of social and legal relations, labour offense, labour relations, legal liability.
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ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРУЖНИХ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ  
ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Статтю присвячено визначенню юридичних гарантій діяльності окружних адміністра-
тивних судів в Україні як суб’єктів адміністративного права. Розглянуто зміст понять 
«гарантії», «юридичні гарантії», «юридичні гарантії діяльності суду». Розкрито існуючі нау-
кові підходи щодо класифікації юридичних гарантій діяльності судів. Зважаючи на положення 
наукової доктрини та особливості діяльності окружних адміністративних судів, виокрем-
лено належне організаційне, фінансове, матеріальне, інформаційне забезпечення як юридичну 
гарантію діяльності таких судів. Наголошено на необхідності розмежовувати інформаційне 
забезпечення діяльності судів та інформатизацію судів, яка є процесом створення умов для 
задоволення інформаційних потреб на основі створення, розвитку і використання інформацій-
них систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій. Визначено, що діяльність окружних 
адміністративних судів як суб’єктів адміністративного права неможлива без впорядкування 
на законодавчому рівні взаємозв’язків між цими судами та іншими суб’єктами, що також 
має бути однією з юридичних гарантій діяльності останніх. Акцентовано увагу на такій 
юридичній гарантії діяльності окружних адміністративних судів, як урегулювання процедури 
обрання суддів на адміністративні посади, звільнення їх і притягнення до відповідальності, 
що обумовлено важливою роллю голови суду та його заступника в адміністративних право-
відносинах суду з іншими суб’єктами. Виокремлено запровадження єдиного механізму оці-
нювання роботи суду без втручання у сферу управління правосуддям серед переліку юридич-
них гарантій діяльності окружних адміністративних судів  як суб’єктів адміністративного 
права. Розглянуто положення Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного 
судочинства на 2021–2023 роки. Розкрито недоліки юридичних гарантій діяльності адміні-
стративних судів як суб’єктів адміністративного права та напрямки їх усунення.
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Постановка проблеми. Важливе значення 
для виконання покладених на суди завдань мають 
закріплені на законодавчому рівні юридичні гаран-
тії їх діяльності. Вказані юридичні гарантії вплива-
ють на багато аспектів діяльності судів в Україні, 
пов’язаних не лише з відправленням правосуддя, 
але й з їхньою участю в адміністративно-правових 
відносинах з іншими суб’єктами з питань належ-
ної організації їхньої діяльності та забезпечення 
відповідними ресурсами. Враховуючи викладене, 
юридичні гарантії діяльності окружних адміні-
стративних судів в Україні як суб’єктів адміні-
стративного права не є винятком, тому визначення 
їхнього переліку та особливостей є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз останніх наукових публікацій свідчить, 
що питання юридичних гарантій діяльності судів 
розглядалося у працях Авдєєнка А.В., Антипо- 
ва І.Л., Марочкіна І.Є., Петренка І.В., Шатерні- 

кова М.І. та інших, але науковці акцентують увагу 
на юридичних гарантіях судів як суб’єктів судо-
вої системи, часто залишаючи осторонь юридичні 
гарантії їхньої діяльності як суб’єктів адміністра-
тивного права. Тому юридичні гарантії діяльності 
судів як суб’єктів адміністративного права потре-
бують додаткового дослідження.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
визначення юридичних гарантій діяльності окруж-
них адміністративних судів в Україні як суб’єктів 
адміністративного права.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення юридичних гарантій діяльності окруж-
них адміністративних судів в Україні доцільно 
розпочати з визначення таких понять як «гаран-
тії», «юридичні гарантії», «юридичні гарантії 
діяльності судів» тощо.

Тлумачний словник визначає гарантію як 
поруку, забезпечення, заставу, умову, що забезпе-
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чує що-небудь. Гарантувати означає певним чином 
забезпечувати, захищати, охороняти [1, с. 344]. 
Юридичні гарантії є самостійним видом системи 
гарантій, які стають власне юридичними лише 
через юридичну форму шляхом їх закріплення 
в нормах права [2, с. 232].

Щодо юридичних гарантій діяльності судів, то 
ними є система заходів та умов, визначена в поло-
женнях нормативно-правових актів, що вста-
новлюють правові засади функціонування цих 
органів державної влади,  направлених на непри-
пустимість незаконного втручання в їхню діяль-
ність і в діяльність їхніх посадових осіб – суддів 
[3, с. 308].

На думку М. І. Шатернікова, юридичними 
гарантіями діяльності судів  є: законність; рівність; 
незалежність; неупередженість; незмінюваність 
суддів; незмінюваність складу суду; позапартій-
ність; недоторканість; функціонування автомати-
зованої системи документообігу суду; державний 
захист [4, с. 144]. За І. Є. Марочкіним, існує три 
підсистеми принципів судової влади: інституціо-
нальна (загальні принципи судової влади); функ-
ціональна (принципи правосуддя); організаційна 
(принципи організації системи судових органів 
або принципи судоустрою) [5].

А. В. Авдєєнко поділяє юридичні гарантії 
діяльності судів на групи: 1)  функціональні, що 
сприяють прийняттю обґрунтованого й неупе-
редженого рішення у справі (недоторканність 
та імунітет судді, самостійність та незалеж-
ність судів, незмінюваність судді,  недотор-
каність судді, таємниця ухвалення судового 
рішення, заборона втручання у здійснення пра-
восуддя, рівність усіх громадян перед законом 
і судом, обов’язковість судових рішень та інші); 
2) забезпечувальні, що створюють для суддів 
належні умови роботи (окремий порядок фінан-
сування та організаційного забезпечення діяль-
ності судів, установлений законом; належне 
матеріальне та соціальне забезпечення судді; 
функціонування органів суддівського само-
врядування; інформаційне та кадрове забез-
печення судів; визначення основних засад 
взаємодії судів між собою та з органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування)  
[6, с. 10]. Ця класифікація дозволяє розмежувати 
гарантії діяльності окружних адміністративних 
судів як суб’єктів відправлення правосуддя та як 
суб’єктів адміністративного права.

На думку І. Л. Антипової, доцільно виді-
ляти декілька груп юридичних гарантій діяль-
ності вищих спеціалізованих судів  в Україні: 

1) функціонально інституційні гарантії вищих 
спеціалізованих судів у системі судоустрою;  
2) гарантії правового статусу суддів вищих спеці-
алізованих судів;  3) гарантії організаційної авто-
номності вищих спеціалізованих судів; 4) про-
цесуальні гарантії під час розгляду спеціальних 
категорій справ [7, c. 14].

Зважаючи на наукові положення та особли-
вості діяльності окружних адміністративних 
судів, до першочергових юридичних гарантій 
діяльності  останніх варто віднести їхнє належне 
організаційне, фінансове, матеріальне, інформа-
ційне забезпечення, оскільки від цього залежить 
не лише якість відправлення ним правосуддя, 
але й здійснення ними повноважень як суб’єктів 
адміністративного права. Однак у Стратегії роз-
витку системи правосуддя та конституційного 
судочинства на 2021–2023 роки, затвердженій 
Указом Президента України від 11.06.2021 р. 
№ 231/2021 (далі – Стратегія), вказано на нее-
фективність системи фінансового, матеріально-
технічного та соціального забезпечення гарантій 
незалежності судової влади [8].

Є. В. Чаку відмічає, що поняття «забезпечення 
судів» є гнучким і зазвичай у використанні його 
розуміють як створення умов для реалізації суд-
дями своїх повноважень. У законодавстві для 
об`єднання кадрового, фінансового, матеріально-
технічного, інформаційного та іншого характеру 
забезпечення використовується термін «організа-
ційне забезпечення» [9, с. 182].

У ст. 146 Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів» передбачено, що забезпе-
чення функціонування судової влади передбачає:  
1) окреме визначення і Державному бюджеті 
України видатків на утримання судів не нижче 
рівня, що забезпечує можливість повного й незалеж-
ного здійснення правосуддя відповідно до закону;  
2) законодавче гарантування повного і своєчасного 
фінансування судів;  3) гарантування достатнього 
рівня соціального забезпечення суддів [10].

Водночас аналіз останніх публікацій та дослі-
джень свідчить, що організаційне забезпечення 
судів недосконале. Так, О. В. Щерблюк вважає 
необхідним удосконалення системи фінансового 
та матеріально-технічного забезпечення судо-
устрою, адже: а) система фінансування судо-
вої влади має відображати її потреби, щоб мати 
можливість належно приймати рішення з тим 
обсягом справ, які є у провадженні; б)  система 
фінансування судів має бути простою, прозорою 
та відповідати публічним звітам, які суд раз на 
рік оприлюднює; в) судові органи повинні при-
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ймати участь у всіх етапах бюджетного процесу 
та відповідати за фінансове управління судами 
окремо і в цілому в межах бюджетів, призначених 
їм; г)  бажаним є зменшення витрат на утримання 
органів і установ судової системи, що має бути 
збалансованим, з врахуванням базових потреб 
забезпечення організації судоустрою, зменшення 
фінансування яких є недопустимим [11, c. 152–
153]. Науковцем навіть запропоновано прийняти 
Закон України «Про порядок фінансування судо-
вої влади в Україні». Хоча така пропозиція є спір-
ною, зважаючи на можливість указаного акту 
створити додаткові перешкоди у фінансуванні 
діяльності суду, на імовірність дублювання поло-
женнями цього акту норм законів України «Про 
державну службу», «Про оплату праці», «Про 
судоустрій та статус суддів», якими вже врегульо-
вано питання суддівської винагороди та оплати 
праці працівників суду. Тому прийняття цього 
закону обумовить необхідність визначити пріо-
ритетність його положень поряд із вищезазначе-
ними нормативно-правовими актами.

Переходячи до інформаційного забезпечення, 
варто підкреслити, що це процес накопичення, 
систематизації і доставки інформації до інфор-
маційного споживача [12, c. 191]. За загального 
уявлення про судову діяльність видами інформа-
ційного забезпечення діяльності судів є інформа-
ційне забезпечення судочинства та судового адмі-
ністрування [13, с. 113].

І. Л. Антипова, крім інформаційного забезпе-
чення як складника однієї із юридичних гаран-
тій діяльності окружних адміністративних судів, 
виділяє таку юридичну гарантію, як створення 
умов для розвитку інформаційних технологій 
у діяльності вищих спеціалізованих судів [7, с. 15]. 
Дійсно,  інформаційне забезпечення ширше за 
інформатизацію як сукупність взаємопов’язаних 
процесів, спрямованих на створення умов для 
задоволення інформаційних потреб громадян 
та суспільства на основі створення, розвитку 
і використання інформаційних систем, мереж, 
ресурсів, інформаційних технологій, побудованих 
на основі застосування сучасної обчислювальної 
та комунікаційної техніки [14, с. 364].

Інформаційне забезпечення діяльності судів 
в Україні не можна вважати досконалим. За 
О. В. Щерблюк, недостатніми є інвестиції у роз-
виток програмного забезпечення, інфраструктуру 
з метою задоволення громадської думки й корис-
тувачів судових послуг [11, c. 166], а в Стратегії 
також йдеться  про недостатній рівень упрова-
дження цифрових технологій під час здійснення 

правосуддя, хоча серед заходів вирішення про-
блеми виокремлено розвиток електронного судо-
чинства [8].

Розглядаючи юридичні гарантії діяльності 
окружних адміністративних судів в Україні, осо-
бливу увагу доцільно приділити також тому, яким 
чином держава гарантує взаємодію вказаних судів 
з іншими суб’єктами. На жаль, узагальнення 
положень  законодавства і наукової доктрини 
дають підстави зробити висновок, що законода-
вець навіть нормативно не забезпечує взаємо-
дію окружних адміністративних судів з іншими 
суб’єктами. Тому юридичною гарантією їхньої 
діяльності як суб’єктів адміністративного права 
має бути закріплення порядку взаємодії указаних 
судів з іншими суб’єктами.

Важливість виокремлення цієї юридичної 
гарантії обумовлюється тим, що правовий ста-
тус суду визначається характером взаємозв’язків: 
у системі судів – між судами загальної і консти-
туційної юрисдикції та між судами загальної 
юрисдикції;  у системі органів судової влади – 
між судами, Державною судовою адміністрацією 
України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України, Національною школою суддів України, 
органами суддівського самоврядування [15, c. 7]. 
Водночас особлива роль у діяльності окружного 
адміністративного суду як суб’єкта адміністра-
тивного права належить голові суду, наділеному 
управлінськими функціями, який  взаємодіє із 
керівником апарату суду, зборами суддів, Дер-
жавною судовою адміністрацією України та (або) 
її територіальними підрозділами, Вищою радою 
правосуддя України, керівництвом вищих судів 
тощо. Тому, якщо говорити про адміністративно-
правовий статус окружного адміністративного 
суду, то його реалізація неможлива без впорядку-
вання на законодавчому рівні взаємозв’язків між 
цим судом та іншими суб’єктами.

Зважаючи на важливу роль голови окружного 
адміністративного суду у відносинах останнього 
з іншими суб’єктами, юридичною гарантією його 
діяльності є врегулювання процедури обрання 
суддів на адміністративні посади, звільнення 
з них і притягнення до відповідальності. На 
думку О. В. Щерблюк, необхідним є:  врегулю-
вання питання виконання обов’язків голови суду 
під час утворення нового суду та за відсутності 
можливості проведення зборів суддів; виклю-
чення з переліку підстав для звільнення суддів 
з адміністративних посад таких категорій, як 
«триваюче невиконання своїх обов’язків», «сис-
тематичне порушення закону», «одноразове грубе 
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порушення закону»; запровадження висловлення 
недовіри голові суду або його заступнику як нової 
підстави для звільнення суддів із адміністратив-
них посад [11, с. 140].

Зважаючи на існуючі проблеми, Стратегією 
передбачено запровадження порядку призначення 
Вищою радою правосуддя суддів на адміністра-
тивні посади в судах із переліку кандидатур, які 
розглядалися на зборах суддів, у випадку три-
валого необрання зборами суддів голови суду 
чи його заступника [8]. Водночас очевидно, що 
питання порядку виконання обов’язків голови 
суду за утворення нового суду залишається від-
критим.

Щодо виключення категорій «триваюче неви-
конання своїх обов’язків», «систематичне пору-
шення закону» та «одноразове грубе порушення 
закону» з переліку підстав для звільнення суд-
дів з адміністративних посад, то в запропоно-
ваній новій редакції ч. 5 ст. 20 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів» передбачено, 
що триваюче незадовільне виконання обов’язків 
голови суду, заступника голови суду, система-
тичне або грубе одноразове порушення закону за 
їх виконання, має обов’язково бути встановлено 
рішенням дисциплінарного органу чи суду [17]. 
У новій редакції ст. 109 вказаного акту дисци-
плінарний орган мотивованим рішенням може 
визнати дисциплінарний проступок судді гру-
бим чи систематичним нехтуванням обов’язками, 
що є несумісним зі статусом судді або виявило 
його невідповідність займаній посаді [16]. Але 
не конкретизовано, що є «грубим чи система-
тичним нехтуванням обов’язками»; це негативно 
позначається на можливості суб’єкта, щодо якого 
відкрито дисциплінарну справу, захищати свої 
інтереси та надає дисциплінарному органу право 
визнавати різні дисциплінарні проступки грубим 
чи систематичним порушенням обов’язків. Крім 
того, не вказано про суддів на адміністративних 
посадах, що дає підстави зробити висновок, що 
вони стосуються лише суддів. Тому потребує узго-
дження ч. 5 ст. 20 та ст. 109 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів» або ж закріплення 
діянь голови суду та його заступників як  трива-
юче невиконання своїх обов’язків, систематичне 
порушення закону, одноразове грубе порушення 
закону.

Говорячи про закріплення такої підстави звіль-
нення голови суду чи його заступника з адміністра-
тивної посади, як висловлення недовіри, зазна-
чимо, що за визначенням І. В. Назарова, право 
висловити недовіру голові суду, яке є в суддів Вер-

ховного Суду України (ст. 41 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів») та відсутнє в інших 
судах, порушує важливий принцип судоустрою – 
єдність судової системи [17, c. 285].  Незважаючи 
на те, що Закон України «Про судоустрій та ста-
тус суддів» прямо не передбачає «висловлення 
недовіри» голові суду чи його заступнику як під-
ставу для їх звільнення з адміністративної посади, 
у ст. 20 йдеться про те, що голова та заступники 
місцевого, апеляційного, вищого спеціалізованого 
судів можуть бути достроково звільнені з посади 
за ініціативою не менш як 1/3 від загальної кіль-
кості суддів відповідного суду шляхом таємного 
голосування та не менш як 2/3 суддів цього суду 
[10]. Тобто судді місцевого суду можуть достро-
ково припинити повноваження голови суду. Від-
повідно ми не погоджуємося з пропозицією про 
запровадження висловлення недовіри голові суду 
та його заступнику як підстави для їх достроко-
вого звільнення.

Серед юридичних гарантій діяльності окруж-
них адміністративних судів ми пропонуємо також 
виділяти запровадження єдиного механізму оці-
нювання роботи суду без втручання у сферу управ-
ління правосуддям. Оскільки діяльність суду охо-
плює як правосуддя, так і управлінські процеси, 
тобто практичну діяльність осіб, які обіймають 
адміністративні посади, що полягає в технологіч-
ному процесі підготовки, прийняття та виконання 
управлінських рішень, спрямованих на належне 
функціонування суду з метою забезпечення 
ефективного здійснення правосуддя [18], то ціл-
ком очевидно, що оцінюватися повинно не лише 
виконання обов’язків суддями, але й особами, які 
обіймають адміністративні посади. Доцільність 
виокремлення цієї юридичної гарантії підтвер-
джується тим, що Система оцінювання роботи 
суду затверджена Рішенням Ради суддів України 
№ 28 від 02.04.2015 р. як внутрішній інструмент 
судового адміністрування, що застосовується для 
діагностики ситуації у конкретному суді з метою 
визначення реалістичних та ефективних заходів 
щодо усунення існуючих проблем, які передбачає 
модуль оцінювання «Судове адміністрування».

Висновки. Отже, на законодавчому рівні від-
сутній перелік юридичних гарантій діяльності 
окружних адміністративних судів в Україні як 
суб’єктів адміністративного права. Однак, зва-
жаючи на наукові підходи та положення законо-
давства, пропонуємо серед юридичних гарантій 
діяльності таких судів виділяти: належне орга-
нізаційне, фінансове, матеріальне, інформаційне 
забезпечення їхньої діяльності; створення умов 
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для розвитку інформаційних технологій у їхній 
діяльності; впорядкування на законодавчому рівні 
взаємозв’язків між судом та іншими суб’єктами; 
врегулювання процедури обрання суддів на адмі-

ністративні посади, звільнення з цих посад і при-
тягнення до відповідальності; запровадження 
єдиного механізму оцінювання роботи суду без 
втручання у сферу управління правосуддям.
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Terekhova О.Yu. LEGAL GUARANTEES OF ACTIVITY OF DISTRICT ADMINISTRATIVE 
COURTS IN UKRAINE AS SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE LAW

The article is devoted to the definition of legal guarantees for the activities of district administrative courts 
in Ukraine as subjects of administrative law. The meaning of the concepts "guarantees", "legal guarantees", 
"legal guarantees of court activity" is considered. Existing scientific approaches to the classification of 
legal guarantees of court activity are revealed. Taking into account the provisions of scientific doctrine 
and peculiarities of the activity of district administrative courts, proper organizational, financial, material, 
informational support is singled out as a legal guarantee of the activity of such courts. Emphasis is placed 
on the need to distinguish between information support of courts and informatization of courts, which is 
the process of creating conditions to meet information needs through the creation, development and use of 
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information systems, networks, resources, information technology. It is determined that the activity of district 
administrative courts as subjects of administrative law is impossible without regulating at the legislative level 
the relationship between these courts and other entities, which should also be one of the legal guarantees of 
the latter. Emphasis is placed on such legal guarantees of district administrative courts as regulation of the 
procedure for electing judges to administrative positions, dismissal from them and bringing them to justice, 
due to the important role of the court chairman and his deputy in administrative relations with other entities. 
The introduction of a single mechanism for evaluating the work of the court without interfering in the field of 
justice management is highlighted among the list of legal guarantees for the activities of district administrative 
courts as subjects of administrative law. The provisions of the Strategy for the Development of the Justice 
System and Constitutional Judiciary for 2021–2023 are considered. The shortcomings of the legal guarantees 
of the activity of administrative courts as subjects of administrative law and the directions of their elimination 
are revealed.

Key words: guarantees, legal guarantees, court, administrative court, provision, interaction, evaluation.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ  
В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню питання про визначення терміну «правоохоронний 
орган», оскільки, незважаючи на часте вживання цього поняття в науковій і професійній 
сфері та побутовій лексиці, віднайти чітке його визначення та вичерпний перелік усіх право-
охоронних органів нині практично неможливо. Серед науковців та юристів-практиків немає 
єдиної думки з цього приводу. Незважаючи на значний інтерес до цієї проблематики та наяв-
ність досить значної кількості наукових публікацій із цієї теми, більшість важливих питань 
залишаються невирішеними та дискусійними. Насамперед такий стан речей пов’язаний із від-
сутністю зрозумілого та чіткого тлумачення терміну «правоохоронні органи» та пов’язаних 
із ним категорій, що є причиною неоднозначного розуміння та подекуди суперечливого зако-
нодавчого визначення цих понять.

У статті проаналізовано різні визначення та трактування поняття «правоохоронні 
органи», що пропонуються дослідниками в цій сфері. Акцентовано увагу на те, що більшість 
науковців дійшли висновку про необхідність систематизації усіх правоохоронних органів 
і використання цього поняття як суто наукового й узагальнюючого.

Звернуто увагу на те, що нормативно поняття «правоохоронні органи» теж не визна-
чено. Термін цей хоч і вживається в текстах багатьох законодавчих актів України, але єдине 
більш-менш змістовне нині визначення поняття «правоохоронні органи» ми можемо знайти 
в Законі України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів». Але 
і в цьому визначенні перелік правоохоронних органів не є вичерпним, а критерії віднесення 
таких органів до цієї категорії не визначені. Зроблено висновок про те, що нині для існування 
юридичних підстав назвати той чи інший орган правоохоронним, необхідно або віднайти 
його в переліку, зазначеному у статті 2 Закону України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів», або з’ясувати, чи закріплено за ним на законодавчому рівні 
виконання правозастосовної або правоохоронної функції. Іншими словами, з юридичної точки 
зору правоохоронними органами України є державні органи, визначені в законах України як 
правоохоронні чи такі, що здійснюють правоохоронні або правозастосовні функції.

Ключові слова: правоохоронні органи, правоохоронні та правозастосовні функції, право-
охоронна діяльність, державні органи, правоохоронні органи України, працівник правоохорон-
ного органу.

Постановка проблеми. Термін «правоохо-
ронні органи» впродовж останніх десятиліть 
досить часто вживається в Україні як у науковій, 
професійній сфері, так і в побутовій терміноло-
гії. Це поняття зустрічається у багатьох законо-
давчих актах та інших нормативних документах, 
проте віднайти чітке його визначення та вичерп-
ний перелік усіх правоохоронних органів нині 
практично неможливо. Так само немає єдиної 
думки з цього приводу серед науковців та юрис-
тів-практиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження окремих питань, пов’язаних із пра-
воохоронною діяльністю та правовим статусом 
правоохоронних органів, здійснювали такі вітчиз-
няні науковці та практики, як О.М. Бандурка, 

В.М. Гірич, Р.А. Калюжний, В.В. Коваленко, 
О.А. Мартиненко, М.І. Мельник, В.В. Нагорна, 
В.Я. Тацій, П.І. Хамула та інші. Проте, незва-
жаючи на значний інтерес до цієї проблематики 
та наявність досить значної кількості науко-
вих публікацій на цю тему, більшість важливих 
питань залишаються невирішеними та дискусій-
ними. Передусім такий стан речей пов’язаний із 
відсутністю зрозумілого та чіткого тлумачення 
терміну «правоохоронні органи» та пов’язаних 
із ним категорій, що є причиною неоднозначного 
розуміння та подекуди суперечливого законодав-
чого визначення цих понять.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
здійснення правового аналізу визначень терміну 
«правоохоронні органи», зазначених у законо-
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давчих актах, юридичній літературі та наукових 
публікаціях; спроба встановити основні юридичні 
критерії, за якими ті чи інші органи визначаються 
як правоохоронні.

Виклад основного матеріалу. Як слушно 
зазначив В.Я. Тацій, «поняття «правоохоронні 
органи» є одним із найбільш невизначених в укра-
їнському правознавстві, внутрішньо суперечли-
вим і надмірним за обсягом» [1, с. 3]. У загальному 
розумінні до правоохоронних органів включають 
майже всі державні органи, які постійно чи тим-
часово виконують правоохоронні функції або 
займаються правоохоронною діяльністю. Залежно 
від конкретного змісту такої діяльності нині деякі 
науковці нараховують до 80-ти органів, які можна 
вважати правоохоронними в нашій державі.

У науковій літературі знаходимо різні визна-
чення та трактування поняття «правоохоронні 
органи» та пов’язані з ним терміни «правоохо-
ронна діяльність», «правоохоронні функції».

Як зауважує В.Я. Тацій, «унаслідок широкого 
тлумачення правоохоронної функції до правоохо-
ронних органів включаються майже всі органи 
виконавчої влади, які тією чи іншою мірою займа-
ються виконанням правоохоронних функцій, 
тобто так чи інакше правоохоронною діяльністю» 
[1, с. 4].

В.М. Гірич вважає, що «правоохоронні 
органи – це державні органи, головним призна-
ченням яких є здійснення правоохоронної діяль-
ності». Зі свого боку правоохоронна діяльність, на 
думку цього автора, – «система контрольно-реві-
зійних, оперативно-розшукових, кримінально-
процесуальних та адміністративно-примусових 
заходів, які здійснюються в порядку, визначеному 
законодавством, з метою підтримання правопо-
рядку, виявлення і безпосереднього припинення 
правопорушень, що підпадають під дію Кримі-
нального кодексу України та Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, а також вико-
нання кримінальних і адміністративних санкцій 
щодо правопорушників" [2].

В.Т. Маляренко в підручнику «Суд, правоохо-
ронні та правозахисні органи України» зазначає, 
що під правоохоронним органом розуміють «дер-
жавну установу (або державну юридичну особу), 
яка діє в системі органів влади й виконує на 
основі закону державні функції (владні, організа-
ційно-розпорядчі, контрольно-перевірочні тощо) 
в різних сферах внутрішньої та зовнішньої діяль-
ності Української держави» [3, с. 9]. На основі 
аналізу взаємопов'язаних елементів, які входять 
до складу юрисдикції правоохоронних органів, 

автор дійшов висновку, що «правоохоронний 
орган – це юрисдикційний орган, уповноважений 
державою виконувати в установленому законом 
порядку функції або завдання з охорони права, 
охорони правопорядку, розслідування або запобі-
гання порушень права, відновлення порушеного 
права, захист національної (державної) безпеки, 
підтримання правопорядку, забезпечення стану 
законності» [3, с. 9].

Подібне визначення зазначено колективом 
авторів у навчальному посібнику «Судові та пра-
воохоронні органи»: «правоохоронний орган – це 
державний орган, основним предметом діяль-
ності якого є законодавчо визначені функції або 
завдання з охорони права, відновлення поруше-
ного права або організація виконання покарання, 
захист національної (державної) безпеки, підтри-
мання правопорядку, забезпечення стану закон-
ності» [4, с.20].

В.І. Литвиненко надав авторське визначення 
правоохоронних органів як збірного терміну, яким 
об'єднуються кілька груп державних органів, що 
«за характером встановлених законом повно-
важень у здійсненні правоохоронної діяльності 
є спеціалізованими у сфері охорони прав і закон-
них інтересів людини, суспільства, держави 
або виконують правоохоронну функцію разом 
з іншими функціями» [5, с. 419].

Суперечки щодо змісту терміну «право-
охоронні органи» тривають і досі. Як зазначає 
Н. Ярмиш, «зважаючи на це, науковці дійшли 
висновку про необхідність систематизації усіх 
правоохоронних органів і використання цього 
поняття як суто наукового й узагальнюючого» [6].

Нормативно поняття «правоохоронні органи» 
теж не визначено. В. Тацій вважає, що поняття 
«правоохоронні органи» набуло широкого вжитку 
після прийняття Конституції України 1996 року, 
в ч. 3 ст. 17 якої сказано, що забезпечення держав-
ної безпеки й захист державного кордону України 
покладаються на «відповідні військові форму-
вання та правоохоронні органи держави, органі-
зація та порядок діяльності яких визначаються 
законом» [1, с. 4].

На нашу думку, це не зовсім вірно. Скоріше 
за все цей термін перейшов до нас у спадок ще 
з початку 90-х років. Адже поняття «правоохорон-
ний орган», «працівник правоохоронного органу» 
активно вживалися ще до здобуття Україною 
незалежності та прийняття Конституції. Зокрема, 
у січні 1991 року Указом Президії Верховної Ради 
УРСР «Про посилення правового захисту праців-
ників правоохоронних органів» Кримінальний 
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кодекс тоді ще Української радянської соціалістич-
ної республіки 1960 року, який з певними змінами 
був чинний до 2001 року (далі – КК України-1960), 
було доповнено статтями 189-4 «Заподіяння 
тілесних ушкоджень працівникові правоохорон-
ного органу» та 189-5 «Умисне знищення або 
пошкодження майна працівника правоохоронного 
органу». Статтю 123-1 «Захоплення заложників» 
було доповнено частинами четвертою та п’ятою 
такого змісту: "Захоплення чи утримання особи 
як заложника з метою спонукання державної, гро-
мадської установи або органу чи службової особи 
вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії 
як умови звільнення заложника карається позбав-
ленням волі на строк до шести років. Дії, перед-
бачені частиною 4 цієї статті, вчинені щодо пра-
цівника правоохоронного органу чи представника 
влади, а так само щодо його близьких родичів, або 
за попереднім зговором групою осіб, або особливо 
небезпечним рецидивістом чи поєднані із заподі-
янням потерпілому середньої тяжкості чи тяжкого 
тілесного ушкодження, караються позбавленням 
волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років" [7].

Якщо звернутися до Науково-практичного 
коментаря Кримінального кодексу України за 
станом законодавства на 25 травня 1994 року, то 
віднайдемо там роз’яснення, що потерпілими від 
злочину, передбаченого статтею 189-4 «Заподі-
яння тілесних ушкоджень працівникові право-
охоронного органу» та злочину, передбаченого 
статтею 189-5 «Умисне знищення або пошко-
дження майна працівника правоохоронного 
органу», можуть бути суддя, народний засіда-
тель, працівник прокуратури, органу внутрішніх 
справ або безпеки, а також близькі родичі цих осіб 
[8, с. 583-585]. Як бачимо, законодавець на той 
час до кола працівників правоохоронних органів 
відносив суддів та народних засідателів. Пізніше 
Законом України «Про внесення змін і доповнень 
до Кримінального, Кримінально-процесуального 
кодексів України і Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення щодо посилення від-
повідальності за посягання на життя, здоров'я 
і майно суддів, працівників правоохоронних орга-
нів, осіб, які беруть участь в охороні громадського 
порядку, та громадян» від 02 жовтня 1996 року 
до КК України-1960 були внесені зміни, внаслі-
док яких судді вже не ототожнювалися з праців-
никами правоохоронних органів, а входили до 
окремої категорії потерпілих від вищезазначе-
них злочинів. Редакція статей 189-4 та 189-5 КК 
України-1960 відповідно була змінена, а назви 
тепер звучали так: «Заподіяння тілесних ушко-

джень судді або працівникові правоохоронного 
органу» та «Умисне знищення або пошкодження 
майна, що належить судді чи працівникові пра-
воохоронного органу» [9]. Також була змінена 
редакція та назви статей 189-1, 189-2, 190-1 КК 
України-1960. Цікавим є те, що до нової редакції 
статті 190-1 «Посягання на життя судді, праців-
ника правоохоронного органу у зв’язку з виконан-
ням ними службових обов’язків, а також члена 
громадського формування з охорони громад-
ського порядку або військовослужбовця у зв’язку 
з діяльністю, пов’язаною з охороною громад-
ського порядку» було включено примітку, в якій 
зазначено, що «під терміном "працівник правоохо-
ронного органу", що вживається у статтях 123-1,  
189-1, 189-2, 189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти 
осіб, зазначених у частині першій статті 2 Закону 
України "Про державний захист працівників суду 
і правоохоронних органів" [9].

Закон «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів» (далі – Закон 
№ 3781-XII), який набрав законної сили 02 березня 
1994 року, зі змінами та доповненнями лишається 
чинним і дотепер. Саме у статті 2 цього закону 
можемо знайти більш-менш змістовне та єдине 
нині визначення поняття «правоохоронні органи»: 
«правоохоронні органи – органи прокуратури, 
Національної поліції, служби безпеки, Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України, 
Національне антикорупційне бюро України, 
органи охорони державного кордону, органи дохо-
дів і зборів, органи й установи виконання пока-
рань, слідчі ізолятори, органи державного фінан-
сового контролю, рибоохорони, державної лісової 
охорони, інші органи, які здійснюють правозасто-
совні або правоохоронні функції» [10].

Але й у цьому визначенні, як вірно підкрес-
лює В.М. Гірич, «правозастосовна діяльність 
протиставляється правоохоронній. Перелік пра-
воохоронних органів залишився відкритим ("інші 
органи"), а критерії віднесення цих органів до цієї 
категорії – не визначеними. Крім того, у цьому 
переліку серед правоохоронних органів названі 
й деякі органи, якими правоохоронні функції 
виконуються лише у вельми обмеженому обсязі: 
«рибоохорона, державна лісова охорона» [11].

До 2018 року тлумачення терміну «право-
охоронні органи» можна було віднайти в Законі 
України «Про основи національної безпеки 
України» (втратив чинність 08.07.2018): «право-
охоронні органи – органи державної влади, на які 
Конституцією і законами України покладено здій-
снення правоохоронних функцій» [12]. У новому 
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Законі України «Про національну безпеку 
України», який замінив попередній, визначення 
цього поняття вже відсутнє, хоча саме словоспо-
лучення «правоохоронні органи» в тексті закону 
зустрічаються кілька разів, зокрема:

у пункті 17 частини 1 статті 1: «сили безпеки – 
правоохоронні та розвідувальні органи, державні 
органи спеціального призначення з правоохорон-
ними функціями, сили цивільного захисту та інші 
органи, на які Конституцією та законами України 
покладено функції із забезпечення національної 
безпеки України»;

у пункті 18 частини 1 статті 1: «сили оборони – 
Збройні Сили України, а також інші утворені від-
повідно до законів України військові формування, 
правоохоронні та розвідувальні органи, органи 
спеціального призначення з правоохоронними 
функціями, на які Конституцією та законами 
України покладено функції із забезпечення обо-
рони держави»;

у частині 3 статті 7, в якій ідеться про забез-
печення цивільного контролю з боку центральних 
органів виконавчої влади, що «мають у підпоряд-
куванні утворені відповідно до законів України 
військові формування, розвідувальні та правоохо-
ронні органи» [13].

У статті 1 Закону України «Про демократичний 
цивільний контроль над Воєнною організацією 
і правоохоронними органами держави» (втратив 
чинність 08.07.2018 з прийняттям Закону України 
«Про національну безпеку України»), було визна-
чено, що «правоохоронні органи – це державні 
органи, які відповідно до законодавства здійснюють 
правозастосовні або правоохоронні функції» [14].

На сайті Верховної Ради України нам удалося 
відшукати цікавий документ, який містив тлума-
чення терміну «правоохоронні органи», – «Договір 
про порядок перебування та взаємодії співробіт-
ників правоохоронних органів на територіях дер-
жав – учасниць Співдружності Незалежних Дер-
жав», підписаний 04.06.1999 і такий, що має статус 
«чинний». Згідно зі статтею 1 цього Договору, 
«правоохоронні органи – це державні органи, які 
відповідно до національного законодавства Сторін 
забезпечують безпеку держави, суспільства, грома-
дян та ведуть боротьбу зі злочинністю» [15].

Проаналізувавши вітчизняне законодавство, 
схиляємося до думки, що законодавець відно-
сить правоохоронні органи до державних орга-
нів. Такий висновок можна зробити, враховуючи 
зміст Закону України «Про контррозвідувальну 
діяльність», у частині 4 статті 5 якого зокрема 
зазначено: «правоохоронні та інші органи дер-

жавної влади, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи та організації України, 
незалежно від форми власності, в межах, визначе-
них законами України та іншими нормативно-пра-
вовими актами, сприяють органам і підрозділам 
Служби безпеки України у проведенні контрроз-
відувальної діяльності в інтересах забезпечення 
державної безпеки» [16].

Слід зазначити, що не всі закони, які регламен-
тують діяльність органів державної влади, містять 
дефініцію «правоохоронний», хоча очевидно, що 
цей орган є правоохоронним. Наприклад, у Законі 
України «Про Національну поліцію» згадки про 
правоохоронний статус цього органу немає, хоча 
зрозуміло, що він таким є, оскільки виконує пра-
воохоронні функції, оскільки однією з основних 
сфер, у котрих надаються поліцейські послуги, 
є «охорона прав і свобод людини, а також інтер-
есів суспільства й держави» [17].

Деякі установчі документи державних органів 
містять пряму вказівку на їхній правоохоронний 
статус, наприклад:

у статті 1 Закону України «Про Державне 
бюро розслідувань» зазначено, що «Державне 
бюро розслідувань є державним правоохоронним 
органом, на який покладаються завдання щодо 
запобігання, виявлення, припинення, розкриття 
та розслідування кримінальних правопорушень, 
віднесених до його компетенції» [18];

у статті 1 Закону України «Про Службу без-
пеки України» вказано, що «Служба безпеки 
України – державний орган спеціального призна-
чення з правоохоронними функціями, який забез-
печує державну безпеку України» [19];

у статті 6 Закону України «Про Державну при-
кордонну службу України» зазначено, що «Дер-
жавна прикордонна служба України є правоохорон-
ним органом спеціального призначення [20] та інші.

Для уникнення плутанини та невизначеності 
погоджуємося з М.М. Бурбикою, який пропонує 
закріпити в законодавчих актах, які визначають 
завдання, функції та повноваження окремих пра-
воохоронних органів, те, що вони є правоохорон-
ними, як це, наприклад, зроблено в тексті Законів 
України «Про Службу безпеки України», «Про 
державну прикордонну службу України» та інших 
[21, с.28].

Висновки. Отже, підсумовуючи вищезазна-
чене, можемо констатувати таке:

по-перше, до правоохоронних органів законо-
давець відносить насамперед органи, перерахо-
вані у статті 2 Закону № 3781-XII, хоча перелік 
цей не є вичерпним;
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по-друге, критерії віднесення тих чи інших 
органів до правоохоронних чітко невизначені, 
оскільки, крім конкретно зазначених у Законі 
№ 3781-XII, до правоохоронних органів також 
відносяться й «інші органи, які здійснюють пра-
возастосовні або правоохоронні функції»;

по-третє, хоч у тексті статті 2 Закону № 3781-
XII зазначено «інші органи», а не «інші державні 
органи», вбачається, що законодавець відносить 
до правоохоронних органів у розумінні Закону 
№ 3781-XII лише державні органи.

Отже, нині для того, щоб мати усі юридичні 
підстави назвати той чи інший орган правоохо-
ронним, необхідно або відшукати його в пере-
ліку, зазначеному у статті 2 Закону № 3781-XII, 
або з’ясувати, чи закріплено за ним на законо-
давчому рівні виконання правозастосовної або 
правоохоронної функції. Тобто правоохоронні 
органи України – це державні органи, визначені 
у законах України як правоохоронні чи такі, що 
здійснюють правоохоронні чи правозастосовні 
функції.
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Khlystik M.A. DEFINITION OF THE CONCEPT OF A LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
IN THE LEGISLATION OF UKRAINE

The article is devoted to the study of the definition of the term «law enforcement agency», because, despite 
the frequent use of this concept in scientific, professional and everyday usage, it is almost impossible to find 
a clear definition and an exhaustive list of all law enforcement agencies today. There is no consensus among 
scholars and legal practitioners on this issue. Despite the considerable interest in this issue and the availability 
of a significant number of scientific publications on the subject, many important issues remain unresolved and 
debatable; and this is primarily due to the lack of clear and unambiguous interpretation of the term «law 
enforcement agency» and related categories, which is the cause of ambiguous understanding and in some 
places contradictory legislative definition of these concepts.

The article analyzes various definitions and interpretations of the concept of «law enforcement agencies» 
given by researchers in this field of study. It is emphasized that most scientists have come to the conclusion 
that it is necessary to systematize all law enforcement agencies and use this concept as a purely scientific and 
generalizing one.

It has been noted that the normative concept of «law enforcement agencies» is also not defined. Although 
this term is used in the texts of many legislative acts of Ukraine, the only more or less meaningful definition of 
the term «law enforcement agencies» can be found in the Law of Ukraine «On State Protection of Court and 
Law Enforcement Officials». But even in this definition, the list of law enforcement agencies is not exhaustive, 
and the criteria for assigning these bodies to this category are not defined. It is concluded that today, in order 
to have all the legal grounds to call a body law enforcement, it is necessary to either find it in the list specified 
in Article 2 of the Law of Ukraine «On State Protection of Court and Law Enforcement Employees», or to find 
out whether the performing of law enforcement function at the legislative level has been fixed to it. In other 
words, from a legal point of view, law enforcement agencies of Ukraine are state bodies that are defined in the 
laws of Ukraine as law enforcement agencies or those that perform law enforcement functions.

Key words: law enforcement agencies, law enforcement functions, law enforcement activities, state bodies, 
law enforcement agencies of Ukraine, law enforcement officer.
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У статті проведено характеристику сутності і змісту поняття «адміністративна про-
цедура» в якості базової категорії для адміністративно-процедурного права. Обґрунтовано 
безпосередній зв’язок поняття «адміністративно-процедурне право» з поняттям «адміні-
стративна процедура», внаслідок чого на підставі аналізу наукових робіт адміністративіс-
тів детально досліджено зміст останнього поняття.

З урахуванням аналізу положень нормативно-правових актів сформульовано пропозицію 
щодо виділення «процедурного» складника адміністративного права (хоча в досить узагаль-
неному вигляді) на рівні концепції  наприкінці ХХ століття.  Наразі складається така ситуа-
ція, що  визначення «адміністративно-процедурне право» та «адміністративна процедура», 
їхнє відмежування від суміжних правових понять не знайшли одностайності формулювання 
серед більшості науковців. Задля уникнення термінологічної плутанини й помилкового ото-
тожнення в роботі досліджено співвідношення понять «адміністративно-процесуальне 
право» та «адміністративно-процедурне право», сформульовано висновок про необхідність 
їх чіткого відмежування.

Запропоновано авторське визначення поняття «адміністративна процедура» як базо-
вої  категорії для адміністративно-процедурного права. Доведено, що інститут адміні-
стративної процедури як елемент системи адміністративного права, який формувався  
у ХХ столітті, нині внаслідок суттєвого розширення предмета правового регулювання за 
рахунок появи нових суспільних відносин, регульованих сукупністю правових норм, трансфор-
мувався вже у підгалузь адміністративного права; це є виправданим з огляду на наявність 
певних ознак саме підгалузі, пов’язаних із розширенням сфери регулюючого впливу й усклад-
ненням предмета такого регулювання.

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративний процес, адміністративно-
процедурне право, адміністративно-процесуальне право, судовий процес, адміністративне 
судочинство.

Постановка проблеми. Аналізуючи чинне 
та раніше діюче законодавство, слід зауважити, що 
понад двадцять років тому в незалежній Україні 
Указом Президента України від 22.07.1998 р. 
№ 810/98 «Про заходи щодо впровадження Кон-
цепції адміністративної реформи в Україні» [1] 
було передбачено, що «необхідно суттєво покра-
щити законодавче регулювання механізму позасу-
дового захисту прав і свобод громадян, які пору-
шуються органами виконавчої влади та їхніми 
посадовими особами. Процедура такого розгляду 
повинна бути упорядкована в окремому Адмі-
ністративно-процедурному (процедуральному) 
кодексі України» [1]. Отже, можна визнати цілком 
обґрунтованою пропозицію виокремлення «про-
цедурної» складової адміністративного права 
(хоча  в досить узагальненому вигляді) на рівні 
концепції наприкінці ХХ століття.

Постановка завдання. У статті проведено 
характеристику сутності та змісту поняття «адмі-
ністративна процедура» як базової категорії для 
адміністративно-процедурного права.

Виклад основного матеріалу. Аналіз поло-
жень фахової адміністративно-правової науко-
вої літератури дає можливість стверджувати, що 
наразі складається така ситуація, що визначення 
понять «адміністративно-процедурне право» 
та  «адміністративна процедура» не знайшли 
одностайності формулювання серед більшості 
науковців, а також їх відмежування від суміж-
них правових понять. Так, наприклад, у навчаль-
ному посібнику «Адміністративне процесу-
альне право» (2017 р.) за загальною редакцією 
Т.П. Мінки сформульована позиція, що «доки не 
сформоване адміністративно-процедурне зако-
нодавство, не напрацьована його термінологія, 
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не можна виводити адміністративно-процедурні 
відносини за межі правового регулювання адміні-
стративно-процесуального права, хоча в майбут-
ньому це цілком можливий та необхідний варіант 
формування інститутів адміністративного права» 
[2, с. 17]. Тобто, можна відмітити наукову позицію 
щодо об’єднання адміністративно-процедурного 
права і адміністративного-процесуального права, 
хоча це навряд чи є доцільним. До того ж не можна 
погодитися з тим, що в Україні наразі не сформо-
ване адміністративно-процедурне законодавство. 
Водночас варто підтримати позицію Т.О. Коло-
моєць та І.В. Зозуль, які акцентують увагу на 
спірності сучасного розуміння адміністративного 
процесу щодо співвідношення адміністративно-
процесуального та адміністративно-процедур-
ного права та розгляду їх як самостійних галузей 
чи підгалузей адміністративного права [3, с. 34]. 
Саме тому слід дослідити співвідношення понять 
«адміністративно-процесуальне право» та «адмі-
ністративно-процедурне право», для чого спо-
чатку варто розкрити сутність першого.

С.Т. Гончарук слушно зазначає, що «нині адмі-
ністративний процес, поряд із цивільним, кримі-
нальним, господарським та іншими видами юри-
дичного процесу, займає одне з провідних місць 
у системі вітчизняної юридично-процесуальної 
форми. В якості нормативно визначеного порядку 
здійснення окремих процесуальних дій у багато-
гранній управлінській діяльності уповноважених 
на те суб’єктів цей вид процесу застосовувався 
давно. Він був і залишається невідривним від адмі-
ністративного права, від його матеріальних норм, 
у цілому – від публічного управління» [4, с. 60]. 
Проте навряд чи можна проводити аналогію адмі-
ністративного права і адміністративного процесу 
з іншими матеріальними і процесуальними галу-
зями (кримінальне право і кримінальний процес, 
цивільне право і цивільний процес, господар-
ське право і господарський процес), адже адмі-
ністративне право має власну специфічну струк-
туру і, крім процесуальної складової, містить ще 
й процедурну [5, с. 134]. Слід підтримати тезу 
А.М. Школика про доцільність використання двох 
термінів – «адміністративна процедура» та «адмі-
ністративний процес», а також їхнє розмежування 
в контексті забезпечення функціонування публіч-
ної адміністрації та судів, яка відповідно зумов-
лена специфікою та «надзвичайною широтою» 
правових відносин, котрі забезпечуються нор-
мами адміністративного права. У жодній іншій 
галузі «немає такого великого за обсягом пред-
мету правового регулювання і настільки різних 

правових інститутів, що формують його зміст» 
[6, с. 191]. Зі свого боку  В.Б. Авер’янов запе-
речував подібність адміністративного процесу 
з цивільним та кримінальним і стверджував, що 
не можна розглядати за аналогією відповідні різ-
новиди процесів, оскільки, на відміну від цивіль-
ного та кримінального, адміністративний про-
цес – це «не тільки деліктні відносини. Крім того, 
процесуальна форма – необхідна умова належного 
функціонування будь-яких адміністративних пра-
вовідносин, тоді як у сферах цивільного та кри-
мінально-правового регулювання процесуальна 
форма властива лише певним групам відносин – 
в суворо визначених межах відповідно цивільного 
і кримінального процесів (судочинства)» [7, с. 15]. 
З таким визначенням варто погодитись.

Звертаючи увагу на ґенезу доктринальних під-
ходів до розуміння сутності і змісту адміністра-
тивного процесу, варто зазначити, що тривалий 
час у вітчизняній правовій науці спостерігалося 
два основних вектори розуміння адміністратив-
ного процесу: вузький і широкий. «Вузьке» розу-
міння адміністративного процесу зводилося до 
його визначення як «суто юрисдикційної діяль-
ності органів публічної адміністрації (в окремих 
випадках – і судових органів)» [8, с. 62], тому ця 
концепція визначення адміністративного про-
цесу отримала назву «юрисдикційної». В основу 
цієї концепції покладено ознаку наявності спору 
(конфлікту) між учасниками адміністративних 
правовідносин, що є передумовою виникнення 
адміністративно-процесуальних відносин. За 
дослідженням Н.Г. Саліщевої, адміністративний 
процес – це «регламентована законом діяльність 
уповноважених на те суб’єктів щодо вирішення 
спорів, які виникають між сторонами адміністра-
тивних правовідносин, що не перебувають між 
собою у відносинах службового підпорядкування, 
а також щодо застосування заходів адміністратив-
ного примусу» [9, с. 12-16]. Тобто «вузьке» тлу-
мачення адміністративного процесу зводилося до 
врегульованого нормами адміністративно-про-
цесуального права порядку застосування заходів 
адміністративного примусу та передусім адмі-
ністративних стягнень за вчинення адміністра-
тивних правопорушень. «Широке» розуміння 
адміністративного процесу його прихильники 
розкривали через компонент усієї процесуально-
процедурної діяльності уповноважених на те 
суб’єктів щодо реалізації матеріальних норм адмі-
ністративного та інших галузей права. Ця концеп-
ція розуміння адміністративного процесу здобула 
назву «управлінської». Так, на думку В.Д. Соро-
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кіна, адміністративний процес – це «частина 
управлінської діяльності, під час здійснення якої 
відбувається застосування норм матеріального 
права (передусім адміністративного), тобто вирі-
шення індивідуально-конкретних справ у сфері 
державного управління» [10, с. 66]. У підручнику 
«Адміністративне право України. Академічний 
курс» за загальною редакцією В.Б. Авер’янова 
адміністративний процес визначено саме в широ-
кому його розумінні як «поліструктурне явище, 
яке включає вирішення в адміністративному 
та судовому порядку будь-яких індивідуально-
конкретних адміністративних справ, зокрема, 
пов’язаних із розглядом справ так званого пози-
тивно-регулятивного характеру; тих, що виника-
ють із суперечок між учасниками управлінських 
відносин (справи конфліктного, юрисдикцій-
ного змісту); тих, що стосуються реалізації прав, 
свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб 
та надання їм адміністративних (управлінських) 
послуг та інших» [7, с. 477]. Таким чином, 
«широке» розуміння адміністративного процесу 
охоплює будь-яку діяльність виконавчо-розпоряд-
чих органів із реалізації матеріальних норм адмі-
ністративного права.

Із прийняттям в Україні у 2005 році Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі – 
КАС України) і у зв’язку із закріпленням у ньому 
офіційної дефініції «адміністративний процес» 
(як «правовідносин, що складаються під час здій-
снення адміністративного судочинства» [11]), 
науковцями-адміністративістами обґрунтову-
ється нова, третя концепція розуміння сутності 
адміністративного процесу (так звана «судова» 
або «судочинська»), яка за змістом співпадає 
з адміністративним судочинством. Її прихильники 
(наприклад, А.Т. Комзюк, Р.С. Мельник, В.М. Бев-
зенко та інші) визначають адміністративний про-
цес як «урегульовані нормами адміністративного 
процесуального права правовідносини, що вини-
кають між адміністративним судом, сторонами 
та іншими учасниками адміністративної справи 
з приводу розгляду та вирішення цим судом 
публічно-правових спорів, учасниками яких є, 
по-перше, суб’єкти державно-владних повно-
важень, по-друге, фізичні та юридичні особи» 
[12, с. 53]. Авторський колектив навчального 
посібника «Адміністративне право України» за 
загальною редакцією С.В. Ківалова та Л.Р. Біли-
Тіунової навіть у назві уточнюють свою позицію 
й виокремлюють «адміністративний судовий про-
цес» [13]. Проте варто відзначити, що у зв’язку 
з прийняттям Закону України від 03.10.2017 року 

«Про внесення змін до Господарського процесу-
ального кодексу України, Цивільного процесуаль-
ного кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів» 
[14], у новій редакції КАС України вже вилучено 
дефініцію «адміністративний процес» і замість неї 
закріплено поняття «судовий процес» для позна-
чення «правовідносин, що складаються під час 
здійснення адміністративного судочинства» [11], 
що свідчить про «уточнення позиції» законодавця 
щодо розуміння послідовності дій уповноваже-
них суб’єктів щодо розгляду публічно-правових 
спорів в адміністративних судах та про уніфіка-
цію нормативного закріплення різновидів юри-
дичного процесу у вітчизняному законодавстві. 
О.В. Муза, узагальнюючи положення існуючих 
концепцій адміністративного процесу, пропонує 
розглядати його як «тріаду», що включає в себе 
«три складові частини адміністративно-процесу-
альної діяльності суб’єктів владних повноважень:

– управлінський процес (застосування адмі-
ністративно-правових норм органами державної 
влади, посадовими і службовими особами, серед 
іншого під час виникнення, зміни та припинення 
адміністративної процедури);

– адміністративний деліктний процес (особли-
вий вид виконавчо-розпорядчої та судової діяль-
ності, пов’язаної із реалізацією у примусовому 
порядку відповідних адміністративно-правових 
норм);

– адміністративний судовий процес (особли-
вий порядок розгляду судами справ адміністра-
тивної юрисдикції)» [15, с. 23]. Так, науковцем 
віднесено адміністративно-процедурний напря-
мок саме до управлінської складової адміністра-
тивного процесу. Отже, у вітчизняній доктрині 
адміністративного права сформовано три основні 
«базові» концепції розуміння сутності адміністра-
тивного процесу:

1) «вузька» – юрисдикційна (юрисдикційний 
адміністративний процес),

2) «широка» – управлінська (управлінсько-
юрисдикційний адміністративний процес);

3) «судова» (судовий адміністративний про-
цес). Це, зі свого боку, призводить до різної варіа-
тивності наукових підходів до тлумачення поняття 
та змісту адміністративного процесу, його струк-
турного наповнення.

Аналізуючи співвідношення понять, які дослі-
джуються, І.В. Юрійчук зазначає, що «залежно 
від того чи іншого підходу до розгляду предмета 
адміністративного процесу, деякі науковці продо-
вжують розглядати процедуру як «вид процесу, 
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деякі вважають процедуру і процес тотожними 
об’єктами правової дійсності (і тому використову-
ють ці терміни як синоніми), інші (переважно при-
хильники «юрисдикційного» підходу») розуміють 
процедуру як діяльність повноважних органів 
влади так званого позитивного характеру (тоді як 
під процесом розуміють суто юрисдикційні про-
вадження),  представники управлінської концепції 
пропонують виділяти два види адміністративно-
процесуальної діяльності – адміністративно-
процедурну та адміністративно-юрисдикційну» 
[16, с. 153]. О.І. Миколенко адміністративний 
процес називає різновидом адміністративної про-
цедури й визначає його як «урегульовану адміні-
стративно-процесуальними нормами послідов-
ність дій суб’єктів правозастосовної діяльності, 
спрямованих на вирішення адміністративної 
справи та структурованих відповідними проце-
суальними відносинами» [17, с. 18]. О.В. Муза 
підтримує наукові позиції щодо розмежування 
понять «процес» та «процедура» і вважає, що 
«адміністративний процес включає в себе й адмі-
ністративні процедури, тому виділяти адміні-
стративно-процедурні відносини як окремий вид 
адміністративних правовідносин є правильним, 
однак вони підпорядковані на сучасному етапі 
загальним правилам адміністративного процесу» 
[15, с. 54]. На необхідності дослідження саме 
співвідношення «адміністративного процесу» 
з «адміністративними процедурами» наголошу-
ють Т.О. Коломоєць та Ш.Н. Гаджиєва, які зазна-
чають, що «варто обов’язково здійснювати розгляд 
адміністративних процедур у зв’язку із розгля-
дом адміністративного процесу задля з’ясування 
їхньої ролі та значення. Якщо підтримувати пози-
цію щодо широкого розуміння адміністратив-
ного процесу, то адміністративні процедури – це 
регламентована нормами адміністративного права 
діяльність суб’єктів публічного адміністрування 
щодо розгляду індивідуальних справ, окрім тих, 
що розглядаються в порядку адміністративного 
судочинства» [18, с. 137]. Отже, варто звернути 
увагу на позицію науковців щодо ототожнення 
адміністративного процесу із судовим процесом 
і виокремлення діяльності суб’єктів публічного 
адміністрування щодо розгляду індивідуальних 
справ в адміністративні процедури. До того ж слід 
погодитися з тим, що «саме акцент на розгляді 
спору в суді та на відсутності розгляду такого 
спору (за участі суб’єкта публічного адміністру-
вання) варто вважати базовим у розмежуванні 
адміністративного процесу та адміністративної 
процедури, і, відповідно, адміністративно-проце-

суального права й адміністративно-процедурного 
права» [18, с. 139]. Також можна виділити позицію 
науковців-адміністративістів щодо відокремлення 
адміністративного процесу й адміністративної 
процедури за ознакою завдання, досягнення якого 
покладене у їх основу. Головне завдання адміні-
стративного процесу – захист і охорона права, 
тоді як завданням адміністративної процедури 
є сприяння реалізації прав і законних інтересів.

Процедурні норми повинні формувати основу 
позитивної діяльності органів виконавчої влади. 
Визначення адміністративних процедур сприяє 
створенню «комфортних умов взаємодії грома-
дян і державних органів, забезпеченню ефек-
тивного функціонування виконавчих структур, 
їхньої відкритості, прозорості процесу підготовки 
і прийняття управлінських рішень, обмеженню 
адміністративного свавілля і посадових зловжи-
вань» [19, с. 174]. Зі свого боку А.М. Школик 
зазначає, що «адміністративно-процедурне право, 
яким регламентується порядок прийняття рішень 
та вчинення інших дій публічною адміністрацією, 
за своїм змістом є більш наближеним до судового 
процесуального права. Це стосується насамперед 
правового регулювання складних адміністратив-
них проваджень, а також процедури адміністра-
тивного оскарження, але ними не обмежується» 
[20, с. 130]. А.Т. Комзюк, Р.С. Мельник, В.М. Бев-
зенко приділяють увагу співвідношенню адміні-
стративного процесу й адміністративної проце-
дури, виокремлюючи їх спільні ознаки, а саме:  
«1) спільну процесуальну природу, яка прояв-
ляється в діяльності органів державної влади;  
2) є різновидами юридичного процесу, яким одна-
ково властиві стадійність і наявність проваджень; 
3) їхньою основною метою є сприяння здій-
сненню приватними особами своїх прав, свобод 
та законних інтересів; 4) у їхніх межах отримали 
свій прояв такі форми реалізації адміністративно-
правових норм, як виконання, використання, 
застосування. Відмінностями адміністративного 
процесу і адміністративної процедури є: 1) вони 
є процесуальним вираженням діяльності орга-
нів різних гілок влади; 2) специфіка суб’єктного 
складу адміністративного процесу – наявність 
адміністративного суду; 3) різними є підсумкові 
рішення (за правовою природою); 4) фіксація засад 
процесу лише в КАС України, а процедур – у різ-
них нормативно-правових актах; 5) конфліктність 
адміністративного процесу й конфліктно-безкон-
фліктна сутність адміністративної процедури» 
[12, с. 53-55]. Саме тому «адміністративний про-
цес» і «адміністративні процедури» не можна роз-
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глядати як тотожні поняття, їх слід розрізняти за 
змістом, сутністю, суб’єктами, структурним напо-
вненням, правовим результатом, нормативним 
підґрунтям і підставами. Так, цілком впевнено 
можна стверджувати, що «адміністративний про-
цес» за змістом охоплює адміністративний судо-
вий процес (адміністративне судочинство та роз-
гляд справ про адміністративні правопорушення 
в судах), а «адміністративна процедура» – послі-
довну реалізацію управлінських повноважень 
органами публічної адміністрації у відносинах 
із приватними особами. Таке чітке відмежування 
й зумовлює як необхідність розрізняти «адміні-
стративне судове право», так і «адміністративно-
процедурне право».

Цікавою виглядає думка Є.Є. Чернецького, 
який, досліджуючи проблематику публічного адмі-
ністрування заохочень, висвітлює питання спів-
відношення адміністративного процесу та його 
адміністративно-процедурного складника, який 
існує, на його думку, поряд із адміністративно-
деліктною та адміністративно-судовою [21, с. 14]. 
Проте адміністративно-процедурна складова адмі-
ністративного процесу – це «врегульоване нор-
мами адміністративного права публічне адмі-
ністрування щодо регламентації встановленої 
правовими нормами компетенції, що має правові 
наслідки» [21, с. 14]. Як окрему складову адміні-
стративного процесу адміністративні процедури 
й адміністративно-процедурне право розглядає 
й Д.А. Козачук, досліджуючи заохочувальні адмі-
ністративні процедури [22, с. 9-10].

Варто зазначити, що сутність адміністративно-
процедурного права тісно пов’язана зі змістом 
поняття «адміністративна процедура», яке слід 
проаналізувати. І.В. Бойко звертає увагу на те, що 
категорія «адміністративна процедура» й інші, 
пов’язані з нею, не є «усталеними» для адміні-
стративно-правової науки. Хоча останнім часом 
«у науковій і навчальній літературі досить часто 
використовується цей термін. Завдання науков-
ців – розробити концепцію розуміння правових 
категорій, які б сприймалися науковцями щодо 
їхнього змістовного наповнення і стали підґрун-
тям для розробки відповідних законопроектів. 
Слід констатувати відсутність серед науковців-
адміністративістів єдиного розуміння поняття 
«адміністративна процедура», іншого їх змістов-
ного наповнення. І, як наслідок, неспроможність 
законотворця розробити «законопроект про адмі-
ністративну процедуру, зрозумілий тим, стосовно 
кого його норми будуть спрямовувати свою дію» 
[23, с. 7]. До того ж науковець-адміністративіст 

додає, що «уявлення про адміністративну про-
цедуру як правове явище в дослідників зазвичай 
формується на підставі аналізу законодавчих 
актів держав, у яких такі закони прийняті, та нау-
кових досліджень іноземних авторів. Наведені 
підходи вельми корисні, адже дають змогу від-
шукати й запропонувати найбільш прийнятні для 
української держави правила врегулювання від-
носин приватної особи із суб’єктами публічного 
адміністрування» [24, с. 20]. Так, у навчальному 
посібнику «Основи адміністративного судочин-
ства та адміністративного права» за загальною 
редакцією Р.О. Куйбіди та В.І. Шишкіна наведено 
таке визначення: «адміністративна процедура – це 
встановлений законодавством порядок вирішення 
адміністративними органами індивідуальних 
адміністративних справ. Оскільки ця діяльність 
здійснюється публічною адміністрацією з вико-
ристанням владних повноважень та з урахуванням 
публічних інтересів, їхньою ознакою є публіч-
ність, а також індивідуальний характер, оскільки 
рішення в справі стосується конкретних фізичних 
або юридичних осіб» [25, с. 174]. А.М. Школик 
адміністративною процедурою називає «закріпле-
ний нормами адміністративного права порядок 
вчинення дій органами публічної адміністрації» 
[26, с. 123]. В.П. Тимощук вважає, що «діяль-
ність органів публічного управління, пов’язану із 
застосуванням матеріальних норм адміністратив-
ного права, а в деяких випадках – і матеріальних 
норм інших галузей права, необхідно називати 
не адміністративно-процесуальною, а адміні-
стративно-процедурною, тобто такою, яка здій-
снюється у формі адміністративної процедури» 
[27, с. 18-19]. Т.О. Коломоєць і Д.С. Астахов зау-
важують, що у переважній більшості сучасних 
наукових і публіцистичних джерел адміністра-
тивна процедура розглядається як «встановлений 
законодавством (у даному випадку – адміністра-
тивним) порядок вирішення суб’єктами публічної 
адміністрації індивідуальних адміністративних 
справ. Вона здійснюється не всіма суб’єктами 
публічної адміністрації і не щодо всього пред-
мету адміністративно-правового регулювання» 
[28, с. 68-69]. У словнику термінів «Адміністра-
тивне право України» передбачено, що адміні-
стративна процедура – це «передбачені спеціаль-
ним нормативно-правовим актом» (кодекс, закон, 
положення, інструкція) послідовні, цілеспрямо-
вані дії суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 
публічної адміністрації) щодо: 1) задоволення 
суб’єктивних прав, свобод; 2) виконання право-
вого обов’язку, покладеного на органи державної 
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влади, місцевого самоврядування, або ж 3) завдань 
держави [29, с. 7]. О.С. Лагода вважає, що під 
категорією адміністративної процедури слід розу-
міти «встановлений законом порядок розгляду 
та вирішення індивідуальних справ органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
який закінчується прийняттям адміністративного 
акта або укладанням адміністративного договору» 
[30, с. 25]. Ю.Ю. Басова зі свого боку зазначає, що 
адміністративними процедурами є «встановлений 
адміністративно-правовими нормами послідов-
ний порядок правозастосовної діяльності публіч-
ної адміністрації щодо вирішення індивідуальних 
адміністративних справ, результатом якої є при-
йняття адміністративного акта або укладення 
адміністративного договору» [31, с. 123]. У кон-
спекті лекцій «Адміністративна процедура» за 
загальною редакцією І.В. Бойко адміністративна 
процедура визначена як «структурований, нор-
мативно закріплений порядок прийняття адміні-
стративних актів або укладення адміністративно-
правових договорів, спрямований на вирішення 
конкретних справ у сфері публічного управління» 
[32, с. 7]. Також запропоновано загальні ознаки, 
притаманні адміністративним процедурам, 
а саме: «правовий характер; наявність норм, що 
регламентують як діяльність суб’єкта публічного 
адміністрування, так і поведінку приватних осіб; 
спрямованість на прийняття адміністративного 
акта суб’єктом владних управлінських повнова-
жень; застосування задля вирішення конкретної 
адміністративної справи; основне призначення – 
забезпечення ефективної реалізації прав приват-
них осіб і унеможливлення їх порушення; тягне 
за собою настання зовнішніх наслідків, тобто 
застосування процедурних правил породжує 
права й обов’язки осіб, які знаходяться поза сис-
темою публічного адміністрування; зазвичай має 

безспірний характер, тобто завдяки адміністра-
тивній процедурі вирішуються позитивні управ-
лінські справи (виняток становить процедура 
розгляду скарг під час оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів публічного адміністру-
вання)» [32, с. 7-8]. Н.Б. Писаренко звертає увагу 
на нормативне визначення адміністративної про-
цедури у Законі ФРН про адміністративну про-
цедуру (через висловлення у науковій літературі 
думки про близькість вітчизняного адміністра-
тивного права та німецького адміністративного 
права), яким визначено, що адміністративна про-
цедура – це «діяльність органів влади, яка має 
зовнішні наслідки та спрямована на перевірку 
передумов, підготовку і прийняття адміністра-
тивного акта або укладання публічно-правового 
договору» [144, с. 39-40].

Висновки. Таким чином, цілком можна 
стверджувати, що адміністративна проце-
дура як «базова» категорія для з’ясування сут-
ності адміністративно-процедурного права – це 
закріплений нормативно порядок вирішення 
органами публічного адміністрування індиві-
дуальних адміністративних справ, що здійсню-
ється з метою сприяння реалізації прав, свобод 
та законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб. Варто зважати, що інститут адміністратив-
ної процедури як елемент системи адміністратив-
ного права, який формувався у ХХ столітті, нині 
внаслідок суттєвого розширення предмета пра-
вового регулювання за рахунок появи нових сус-
пільних відносин, що регулюються сукупністю 
правових норм, трансформувався вже в підга-
лузь адміністративного права, що є виправданим 
з огляду на наявність певних ознак саме підга-
лузі, пов’язаних із розширенням сфери регулю-
ючого впливу й ускладненням предмета такого 
регулювання.
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Sharaia A.A. “ADMINISTRATIVE PROCEDURE” AS A BASIC CATEGORY FOR DEFINING  
THE ESSENCE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW

The article describes the essence and content of the concept of "administrative procedure" as a basic 
category for administrative procedure law. The direct connection of the concept of "administrative-procedural 
law" with the concept of "administrative procedure" is substantiated, in connection with which the content of 
the latter is studied in detail on the basis of the analysis of scientific works of administrative scientists.

Taking into account the analysis of the provisions of normative legal acts, a proposal has been formulated to 
single out the “procedural” component of administrative law (albeit in a rather generalized form) at the level 
of the concept at the end of the twentieth century. It is substantiated that the current situation is that neither the 
definition of "administrative procedure law" nor "administrative procedure" has found unanimity of wording 
among most scholars, nor their separation from related legal concepts. In order to avoid terminological 
confusion and erroneous identification in the work, the relationship between the concepts of "administrative 
procedural law" and "administrative process law" is studied and a conclusion is formulated about the need for 
their clear demarcation.

The author's definition of the term "administrative procedure" as a basic category for administrative-
procedural law is offered. It is proved that the institution of administrative procedure (as an element of the 
system of administrative law), which was formed in the twentieth century, now, in connection with the significant 
expansion of legal regulation due to new social relations rights, which is justified in view of the presence of 
certain features of the sub-sector associated with the expansion of the sphere of regulatory influence and the 
complexity of the subject of such regulation.

Key words: administrative procedure, administrative process, administrative-procedural law, administrative-
process law, judicial process, administrative proceedings.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ОБІГУ 
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДИРЕКТИВИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ № 91/477/ЄЕС

Актуальність статті полягає в тому, що, зважаючи на євроінтеграційні амбіції України, 
а також на те, що в нашій державі й сьогодні законодавство про обіг зброї залишається 
архаїчним, правове регулювання режиму обігу зброї ще є неефективним, а суб’єкти реалі-
зації адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики 
у сфері обігу зброї функціонують в умовах значних корупційних ризиків, вбачається доціль-
ність в дослідженні можливостей вдосконалення правового регулювання у вказаній сфері 
в напрямі його європеїзації. Мета статті – з’ясування конкретних можливостей вдоскона-
лення правового регулювання обігу зброї в Україні, зважаючи на положення сучасного законо-
давства ЄС про обіг зброї. Стаття присвячена з’ясуванню можливостей вдосконалення пра-
вового регулювання обігу зброї в Україні, зважаючи на положення сучасного законодавства 
ЄС про обіг зброї, а саме норми Директиви № 91/477/ЄЕС (Директиви Ради № 91/477/ЄЕС 
від 18.06.1991 про контроль за придбанням зброї та володінням нею). Автором звертається 
увага на те, що потреба європеїзації національного законодавства про обіг зброї шляхом 
його адаптації до норм Директиви № 91/477/ЄЕС зумовлена: євроінтеграційними амбіціями 
України; станом розвитку держав-членів ЄС за багатьма параметрами (зокрема, й у частині 
забезпечення правопорядку в межах режиму обігу зброї). Наголошується на тому, що враху-
вання норм Директиви № 91/477/ЄЕС, а також низки нормативно-правових актів ЄС (які 
розвивають положення цієї Директиви) дає змогу вдосконалити наявні в українському парла-
менті проєкти Законів України про обіг зброї. У контексті європеїзації таких законопроєк-
тів пропонується: адаптувати визначення термінів у сфері обігу зброї, які викладені в зако-
нопроєктах, до відповідних дефініцій, що зазначені в актах європейського законодавства; 
викласти перелік різних категорій зброї (заборонена вогнепальна зброя; вогнепальна зброя, 
яка потребує дозволу; зброя, яка повинна бути задекларована); передбачити виключення щодо 
можливостей володіння забороненою вогнепальною зброєю; європеїзувати та упорядкувати 
правила і стандарти маркування зброї; запровадити режим перевірки особистої та про-
фесійної доброчесності, а також належних професійних якостей зброяра чи брокера (слід 
створити й затвердити Кодекс етики зброярів та брокерів в Україні). Додатково автором 
наголошується на актуальності потреби створення та введення в дію Державного реєстру 
обігу зброї. У висновках до статті узагальнюються результати проведеного дослідження.

Ключові слова: вторинне право ЄС, державна політика у сфері обігу зброї, європеїзація, 
правове регулювання, формування державної політики.

Постановка проблеми. Як відомо, спільний 
правовий простір між державами формується 
на основі певних політико-правових засад, які 
можуть характеризуватись різною мірою кон-
кретизації в первинному законодавстві такого 
об’єднання, згідно з яким формується національне 
законодавство держав-членів об’єднання. У тому 
разі, коли об’єднання держав складають провідні 
демократичні та правові держави, що взаємо-
діють між собою (також із третіми державами) 
для підвищення ефективності власної діяльності  
(й це їм вдається), правовий простір відповідного 
об’єднання у своєму змісті наповнюється про-

гресивними цивілізаційними правилами і стан-
дартами, що починають поширюватись й на треті 
держави. Вказане пояснюється тим, що: 1) спіль-
ний правовий простір формується на основі най-
більш ефективних та цивілізаційно прогресивних 
правил і стандартів, вироблених у межах правових 
систем держав-членів об’єднання, а також третіх 
держав; 2) використання цих правил та стандар-
тів призводить до реальних позитивних наслід-
ків в різних сферах буття держави, суспільства 
та індивіда. Прикладом цьому є Європейський 
Союз, первинне та вторинне право якого містить 
найбільш прогресивні цивілізаційні норми, що 
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ефективним чином регулюють суспільно-правові 
відносини та процеси різних порядків, а тому 
Україна та низка інших держав адаптують власні 
правові системи до відповідних стандартів ЄС.

У контексті викладеного слід зазначити, що 
у період з 2017 по 2020 рр. в ЄС було сформо-
ване прогресивне законодавство про обіг зброї, 
яке дозволяє знизити множину ризиків для без-
пеки громадян і держав, які зумовлюються обі-
гом зброї. Зважаючи на євроінтеграційні амбіції 
України, а також на те, що в нашій державі зако-
нодавство про обіг зброї залишається архаїчним, 
правове регулювання режиму обігу зброї ще 
є неефективним, а суб’єкти реалізації адміністра-
тивно-правового механізму формування та реалі-
зації державної політики у сфері обігу зброї функ-
ціонують в умовах значних корупційних ризиків, 
вбачається доцільність у дослідженні можливос-
тей вдосконалення правового регулювання у вка-
заній сфері в напрямі його європеїзації.

Аналіз наукової літератури та невирі-
шені раніше питання. тривалий час вітчиз-
няні юристи-адміністративісти та фахівці 
з державного управління (серед яких І.А. Грицяк, 
О.В. Карпушова, П.О. Комірчий, І.І. Огородні-
кова, О.Ю. Оржель, Ю.Л. Юринець та ін. учені) 
приділяють значну увагу можливостям євро-
пеїзації національного законодавства, впрова-
дження стандартів НАТО. Не є виключенням із 
цього питання також й тенденції вдосконалення 
правового регулювання обігу зброї в Україні, 
яке, враховуючи викладене, може відбуватись 
з урахуванням досвіду правового регулювання 
передових правових і демократичних держав, на 
що звертають увагу також В.В. Арешонков [1], 
С.В. Діденко [2], О.Ю. Дрозд [3], Ю.П. Жванко [4], 
О.О. Колосов [5], О.О. Косиця [6], Д.В. Ревя-
кін [7], О.С. Соколов [8], Р.Є. Чорнобривець [9], 
Д.С. Чуріков [10] та інші українські юристи-
адміністративісти. Наукові напрацювання цих 
та інших учених становлять теоретичну основу, 
на якій може бути проаналізовано перспективи 
адаптації національного законодавства про обіг 
зброї в Україні до європейського законодавства.

Відтак метою цієї наукової статті є з’ясування 
конкретних можливостей вдосконалення право-
вого регулювання обігу зброї в Україні, зважа-
ючи на положення сучасного законодавства ЄС 
про обіг зброї. Для вирішення поставленої мети 
слід виконати такі завдання: 1) з’ясувати доціль-
ність використання Україною досвіду правового 
регулювання обігу зброї в ЄС; 2) виокремити 
положення основних нормативно-правових актів 

ЄС, в контексті яких можливо сформувати пропо-
зиції щодо вдосконалення національного законо-
давства про обіг зброї в Україні; 3) узагальнити 
результати дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Євроінтеграційні прагнення Українського 
народу, а також стан розвитку держав-членів ЄС 
за багатьма параметрами (зокрема, й у частині 
забезпечення правопорядку в межах режиму обігу 
зброї) вказують на потребу і можливість удоско-
налення національного законодавства у сфері 
обігу зброї в рамках його європеїзації, а саме 
шляхом врахування положень Директиви Євро-
парламенту і Ради від 18.06.1991 р. № 91/477/ЄЕС  
(у редакції Директиви ЄС і Ради ЄС № 2017/853 від 
17.05.2017 р.), а також інших актів вторинного 
законодавства ЄС, створеного для конкретизації 
окремих норм цієї Директиви. Серед цих актів слід 
назвати: імплементаційні директиви Європейської 
Комісії (ЄК) від 16.01.2019 р. № 2019/68 та від 
16.01.2019 р. № 2019/69, Регламент Європарла-
менту та Ради ЄС від 14.05.2012 р. № 258/2012, 
Регламент ЄК від 15.12.2015 р. № 2015/2403.

Спершу зазначимо, що у ст. 2 Директиви 
№ 91/477/ЄЕС зазначається, що її норми: 1) не 
звужують застосування положень національного 
законодавства, які стосуються носіння зброї, 
полювання чи стрільби по мішенях, з використан-
ням зброї, придбаної на законних підставах і наяв-
ної у розпорядженні відповідно до цієї Дирек-
тиви; 2) не поширюються на питання придбання 
чи володіння зброєю і боєприпасами відповідно 
до національного законодавства про збройні сили, 
поліцію або ж про органи публічної влади. Таким 
чином, можемо дійти висновку, що вказаний акт 
вторинного законодавства ЄС спрямований на 
регулювання виключно цивільного обігу зброї 
в Союзі. Вказане має важливе значення з огляду 
на той факт, що сьогодні в Україні вбачається 
потреба у створенні спеціального законодавчого 
акта про обіг зброї загалом. Отже, норми розгля-
дуваної Директиви можуть бути враховані пере-
важно в рамках питань удосконалення обігу зброї 
в нашій державі саме в означеному вузькому кон-
тексті.

Додатково слід звернути увагу на те, що 
у ст. 3 Директиви № 91/477/ЄЕС вказується на 
те, що держави-члени можуть приймати в рам-
ках свого законодавства більш суворі положення 
щодо контролю за вогнепальною зброєю в порів-
нянні з нормами, які викладені в цій директиві, 
однак це може відбуватись з урахуванням прав, 
передбачених у ч. 2 ст. 12 цієї Директиви для 
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резидентів держав-членів ЄС. Із вказаного випли-
ває, що без шкоди для задоволення власних євро-
інтеграційних прагнень Україна повинна орієн-
туватись на норми Директиви № 91/477/ЄЕС, 
однак може відступати від них, передбачаючи 
більш суворий режим контролю за обігом зброї 
в державі. Відносно ж застереження, окресленого 
в ч. 2 ст. 12 Директиви, то із цього приводу слід 
зауважити, що воно стосується формальностей 
перевезення зброї в рамках ЄС й, таким чином, 
не має практичного значення для України до 
моменту, коли наша держава набуде статусу дер-
жави-члена Союзу.

Приймаючи до уваги викладене, можемо дійти 
висновку, що в контексті дослідження досвіду пра-
вового регулювання обігу зброї в ЄС вбачаються 
можливості й потреба у створенні та подальшому 
прийнятті проєкту Закону України «Про цивіль-
ний обіг зброї». В означеному контексті йдеться 
передусім про те, що в поданих до ВР України 
законопроєктах про цивільний обіг зброї в Україні 
повинні бути враховані положення Директиви 
№ 91/477/ЄЕС з урахуванням застережень про 
обов’язковість цих положень та про можливість 
створення на національному рівні більш суворих 
правил і стандартів контролю за цивільним обігом 
вогнепальної зброї. При цьому створення та при-
йняття цього законодавчого акта повинно відбува-
тись без шкоди ідеї створення та прийняття зако-
нопроєкту про обіг зброї в Україні.

Відтак, аналізуючи положення Директиви 
№ 91/477/ЄЕС, доходимо думки, що в законопро-
єкті про цивільний обіг зброї слід врахувати таке:

1) визначення понять, зазначених 
в ч. 1 ст. 1 Директиви № 91/477/ЄЕС;

2) визначення переліку вогнепальної зброї, яка 
вважається забороненою (зброя категорії «А») 
та може бути об’єктом цивільного обігу вогнепаль-
ної зброї у виключних випадках. У ч. 2 ст. 6 цієї 
Директиви зазначається, що така зброя може (коли 
це не суперечить громадській безпеці та порядку) 
у виняткових випадках і за обґрунтованим рішен-
ням компетентних державних органів надати 
дозволи на вогнепальну зброю вказаної категорії 
«для захисту найважливіших об’єктів інфраструк-
тури, торговельного судноплавства, особливо важ-
ливих конвоїв та стратегічних об’єктів, а також 
для цілей національної оборони, освіти, культури, 
досліджень та історії» без шкоди для ч. 1 ст. 6 цієї 
Директиви, яка забороняє придбання та володіння 
вогнепальною зброєю (її основними частинами, 
боєприпасами), що відноситься до зброї категорії 
«A». Крім того, слід мати на увазі, що в частинах 

3–6 ст. 6 Директиви № 91/477/ЄЕС також можуть 
передбачатись виключення (вони повинні бути 
винятковими, обґрунтованими) із загального пра-
вила, окресленого в ч. 1 ст. 6 цієї Директиви, для: 
колекціонерів; зброярів, брокерів (купувати, виго-
товляти, деактивувати, ремонтувати, постачати, 
передавати та володіти такою зброєю, її осно-
вними частинами та боєприпасами); музеїв; спор-
тивних стрільців. Звернемо увагу на те, дозволи, 
надані на підставі цієї статті Директиви, повинні 
періодично переглядатись (не рідше, аніж кожні 
5 років);

3) визначення переліку вогнепальної зброї, 
придбання та володіння якої може бути здій-
снено лише на підставі дозволу (зброя категорії 
«В»). Дозволи, видані особам на володіння вог-
непальною зброєю категорії «В», відповідно до 
ч. 7 ст. 6 Директиви повинні щонайменше раз на 
5 років переглядатись й поновлюватись (подо-
вжуватись) лише тоді, коли суб’єкт владних 
повноважень, який виконує відповідну дозвільну 
процедуру, запевняється в тому, що особа продо-
вжує виконувати умови, на підставі яких їй було 
надано дозвіл. При цьому важливо звернути увагу 
на те, що у відповідності до правила, передбаче-
ного у Директиві № 91/477/ЄЕС, держава-член 
ЄС може забороняти на території держави зброю 
категорії «В» чи забороняти лише окремі її під-
категорії, про що вона повинні повідомити інші 
держави-члени. Вказане правило засвідчує, що 
нелегалізація цивільного обігу вогнепальної зброї 
в Україні вогнепальної зброї не заважає успішній 
реалізації нею євроінтеграційних прагнень;

4) визначення переліку вогнепальної та іншої 
зброї, що вимагає її декларування (зброя категорії 
«С»). У Директиві № 91/477/ЄЕС вказується на те, 
що будь-яка держава-член ЄС може передбачати 
в національному законодавстві вимоги про забо-
рону чи обов’язкове отримання дозволу на при-
дбання (володіння) на її території вогнепальної 
зброї категорії «C», про що вона повинна повідо-
мити також інші держави-члени ЄС.

Зважаючи на викладене, а також приймаючи 
до уваги положення, які містяться в Додатку І до 
Директиви № 91/477/ЄЕС, інші норми вказаної 
Директиви, доходимо думки, що в законопроєкті 
про цивільний обіг вогнепальної зброї доцільно 
передбачити розділ «Категорії вогнепальної 
зброї, що можуть перебувати в цивільному обігу 
вогнепальної зброї», яку будуть складати такі 
статті: «Зброя категорії «А» – заборонена вогне-
пальна зброя»; «Порядок надання у виключних 
випадках дозволів на вогнепальну зброю категорії 
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«А» колекціонерам, зброярам, брокерам, музеям, 
спортивним стрільцям, а також особам для цілей 
національної оборони, освіти, культури, дослі-
джень та історії»; «Зброя категорії «В» – вогне-
пальна зброя, яка потребує дозволу»; «Порядок 
надання дозволів на вогнепальну зброю категорії 
«В», призупинення дії дозволу та його анулю-
вання»; «Зброя категорії «С» – зброя, яка потре-
бує декларування»; «Порядок декларування зброї 
категорії «С»; «Обмеження набуття вогнепальної 
зброї, віднесеної до зброї категорії «С»;

5) положення щодо маркування зброї викла-
дені в частин 1 і 2 ст. 4 Директиви. Вказані 
норми в сукупності з положеннями Директиви 
№ 2019/68 дозволяють дійти думки, що в зако-
нопроєкті про цивільний обіг зброї в Україні слід 
передбачити розділ «Маркування вогнепальної 
зброї та їх основних частин», що охоплюватиме 
статті: «Предмети, які підлягають маркуванню 
(повторному маркуванню), як вогнепальна зброя 
та її основні частини»; «Вимоги до маркування 
вогнепальної зброї та їх основних частин» (при 
цьому технічні характеристики маркування вог-
непальної зброї, її основних частин, окреслені 
в Додатку до Директиви № 2019/68, слід відобра-
зити в окремому підзаконному акті); «Збирання, 
обробка, зберігання, знищення даних про мар-
ковану вогнепальну зброю і їх основні частини 
та надання доступу до цих даних»;

6) вимога до запровадження системи регу-
лювання діяльності зброярів і брокерів 
з урахуванням правил і стандартів, передбачених 
у ч. 4 ст. 4 Директиви. У проєкті законодавчого 
акта про цивільний обіг зброї слід передбачити 
щонайменше такі регулятивні заходи здійснення:

1) державної реєстрації зброярів і брокерів, 
які діють на території України. Вимоги до таких 
реєстрів, що викладені у ч. 4 ст. 4 Директиви 
№ 91/477/ЄЕС, зумовлюють потребу в створені 
та введені у дію в Україні Державного реєстру 
обігу зброї;

2) видачі дозволів (ліцензій) на діяльність 
зброярів та брокерів на території України (також 
постійний моніторинг такої публічно-владної 
дозвільної діяльності, а також нагляд за належ-
ним користуванням отриманим дозволом). 
У ч. 1 ст. 5 Директиви уточняється, що отримати 
відповідний дозвіл (ліцензію) може особа, яка: 
досягла віку щонайменше 18 років; не здатна 
становити загрозу для себе чи інших осіб, гро-
мадського порядку (громадської безпеки). Також 
у Директиві регламентуються питання деактиації 
вогнепальної зброї, які конкретизовані в Імпле-

ментаційному регламенті № 2015/2403. Зазначені 
документи обґрунтовують потребу закріплення 
в законопроєкті про цивільний обіг зброї розділу 
«Деактивація вогнепальної зброї», що буде скла-
датись з таких статей: «Зброя, яка може підлягати 
деактивації»; «Суб’єкти, уповноважені дезакти-
вувати вогнепальну зброю»; «Перевірка та серти-
фікація деактивації вогнепальної зброї»; «марку-
вання деактивованої вогнепальної зброї».

Також, зважаючи на норми, передбачені 
у главі 3 Директиви № 91/477/ЄЕС та уточнені 
в главах ІІ-IV Регламенту № 258/2012, можемо 
дійти висновку про потребу закріплення в зако-
нопроєкті про цивільний обіг зброї окремого роз-
ділу «Режим руху вогнепальної зброї, її основних 
частин і боєприпасів», що сприятиме моніторингу 
обігу цивільної зброї, складаючись з таких статей: 
«Видача дозволу на експорт вогнепальної зброї, її 
основних частин і боєприпасів», «Видача дозволу 
на імпорт вогнепальної зброї, її основних частин 
і боєприпасів», «Обмеження для видачі дозволу 
на експорт чи імпорт вогнепальної зброї, її осно-
вних частин і боєприпасів та призупинення дії, 
анулювання таких дозволів», «Спрощені про-
цедури транзиту чи реекспорту вогнепальної 
зброї, її основних частин і боєприпасів», «Адмі-
ністративне співробітництво між компетентними 
державними органами України та інших держав 
з метою підвищення ефективності заходів контр-
олю та нагляду за обігом зброї, її основних частин 
і боєприпасів»;

3) перевірки особистої та професійної добро-
чесності, а також належних професійних якос-
тей зброяра чи брокера. У процесі комплексного 
осмислення сутності вказаних вимог вбачається 
потреба у створенні та затвердженні Кодексу 
етики зброярів та брокерів в Україні, які будуть 
визначати принципи діяльності таких осіб, комп-
лекс мінімальних вимог до рівня їх особистої 
та професійної доброчесності, професійних якос-
тей. Крім того, відповідні правила також повинні 
гармонічним чином поширюватись й на юридич-
них осіб (також керівників цих юридичних осіб) 
для того, щоби уможливити також й перевірку їх 
відповідності етичним й професійним стандартам.

Висновки. Зважаючи на євроінтеграційні 
амбіції України, а також на те, що в нашій дер-
жаві і сьогодні законодавство про обіг зброї зали-
шається архаїчним, правове регулювання режиму 
обігу зброї ще є неефективним, а суб’єкти реа-
лізації адміністративно-правового механізму 
формування та реалізації державної політики 
у сфері обігу зброї функціонують в умовах зна-
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чних корупційних ризиків, убачається доцільність 
вдосконалення правового регулювання в цій сфері 
в напрямі його європеїзації. Відповідне можна 
досягти шляхом врахування положень вторинного 
законодавства ЄС про обіг зброї (щонайперше, 
Директиви № 91/477/ЄЕС) у наявних та наступ-
них проєктах Законів України про цивільний 
обіг зброї. Отже, у вказаних законопроєктах 
слід врахувати потребу: 1) закріплення визна-
чень термінології у сфері обігу зброї, які наве-
дені в законодавстві ЄС, зокрема у ст. 1 Дирек-
тиви № 91/477/ЄЕС, ст. 2 Регламенту № 258/2012;  
2) окреслення різних категорій зброї, режимів цих 
категорій зброї та виключень щодо можливостей 
володіння такою зброєю у вигляді доповнення 
законопроєкту розділом «Категорії вогнепальної 
зброї, що можуть перебувати в цивільному обігу 
вогнепальної зброї»; 3) упорядкування правил 
і стандартів маркування зброї, її основних частин 
з урахуванням ст. 4 Директиви № 91/477/ЄЕС, 
Імплементаційної директиви № 2019/68, а саме 
шляхом закріплення в законопроєкті про цивіль-

ний обіг зброї окремого розділу «Маркування 
вогнепальної зброї та їх основних частин»;  
4) запровадження системи регулювання діяльності 
зброярів і брокерів, про які йдеться у ст. 4 Дирек-
тиви № 91/477/ЄЕС, а саме: а) державної реє-
страції зброярів і брокерів, які діють на терито-
рії України (з урахуванням п. «a» ч. 4 і частин 5, 
6 ст. 4 Директиви слід створити та ввести в дію 
Державний реєстр обігу зброї); б) видачі дозволів 
на діяльність зброярів та брокерів (на виконання 
ст. 6, глави 3 Директиви № 91/477/ЄЕС, положень 
Імплементаційного регламенту № 2015/2403, 
глави ІІ-IV Регламенту № 258/2012 слід доповнити 
законопроєкт про цивільний обіг зброї вимогами 
до правосуб’єктності вказаних суб’єктів, а також 
розділами «Деактивація вогнепальної зброї», 
«Режим руху вогнепальної зброї, її основних час-
тин і боєприпасів»); в) перевірки особистої та про-
фесійної доброчесності, а також належних профе-
сійних якостей зброяра чи брокера (слід створити 
й затвердити Кодекс етики зброярів та брокерів 
в Україні).
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Shumeiko T.A. PROSPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF CIVIL CIRCULATION  
OF WEAPONS IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COUNCIL DIRECTIVE № 91/477/EEC

The relevance of the article is that given the European integration ambitions of Ukraine, as well as the 
fact that in our country to this day the legislation on arms trafficking remains archaic, legal regulation of 
arms trafficking is still ineffective, and the subjects of the administrative-legal mechanism formation and 
implementation of state policy in the field of arms trafficking operate in conditions of significant corruption 
risks, it is expedient to study the possibilities of improving legal regulation in this area in the direction of 
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its Europeanization. The purpose of the article is to clarify the specific possibilities for improving the legal 
regulation of arms trafficking in Ukraine, taking into account the provisions of current EU legislation on 
arms trafficking. The article is devoted to clarifying the possibilities of improving the legal regulation of arms 
circulation in Ukraine, taking into account the provisions of modern EU legislation on arms circulation, 
namely the norms of Council Directive No. 91/477/EEC (Council Directive No. 91/477/EEC of 18.06.1991 on 
control of the acquisition and possession of weapons). The author draws attention to the fact that the need for 
Europeanization of national legislation on arms circulation by adapting it to the norms of Council Directive 
No. 91/477/EEC is due to: Ukraine’s European integration ambitions; indicators of favorable development 
of the EU member states in many parameters (including in terms of ensuring law and order within the arms 
circulation regime). It is noted that taking into account the provisions of Council Directive No. 91/477/EEC, 
as well as a number of EU regulatory legal acts (which develop the provisions of this Directive), allows us 
to improve the draft Laws of Ukraine on the circulation of weapons that are in the Ukrainian Parliament. 
In the context of the Europeanization of such draft laws, it is proposed to: adapt the definition of terms in 
the field of arms circulation set out in the draft laws to the corresponding definitions set out in the acts of 
European legislation; outline a list of different categories of weapons (prohibited firearms; firearms subject to 
authorization; firearms subject to declaration; other firearms); to provide for exceptions to the ban on owning 
prohibited firearms; to Europeanize and streamline the rules and standards for marking weapons; to introduce 
a regime for checking the personal and professional integrity, as well as the proper professional qualities of a 
dealer or a broker (it is necessary to create and approve a Code of Ethics for dealer and brokers in Ukraine). 
In addition, the author notes the urgency of the need to create and put into effect the State Register of the Arms 
Circulation. The conclusions of the article summarize the results of the study.

Key words: EU secondary legislation, Europeanization, formation of state policy, legal regulation, state 
policy in the field of arms circulation.
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ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА  
НА ЖИТТЯ ВІД НЕБЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО КОНВЕНЦІЇ 
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовано зміст позитивних зобов’язань держави щодо захисту права на 
життя від небезпеки відповідно до Конвенції про захист прав людини основоположних сво-
бод та з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. З’ясовано, що характер 
позитивного зобов’язання держави за статтею 2 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод полягає в тому, що держава повинна не лише утримуватися від умис-
ного та незаконного позбавлення життя, але й вживати відповідних заходів щодо захисту 
життя тих, хто перебуває під її юрисдикцією. Одним із складників позитивного обов’язку 
держави щодо забезпечення права на життя є введення в дію ефективного кримінального 
законодавства, спрямованого на стримування вчинення кримінальних правопорушень проти 
особи. Іншими складниками позитивного обов’язку держави є вжиття превентивних опера-
тивних заходів щодо захисту особи, життю якої загрожує небезпека від кримінально-проти-
правних діянь іншої особи або від неї самої.

Встановлено, під час здійснення яких видів діяльності в держави виникає обов’язок ужити 
відповідних, зокрема кримінально-правових, заходів щодо захисту життя від небезпеки від-
повідно до статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Звернено 
увагу на позицію Європейського суду з прав людини, відповідно до якої позитивне зобов’язання 
держави за статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод повинно 
тлумачитися як таке, що застосовується в контексті будь-якої діяльності, незалежно від 
того, є вона публічною чи ні, коли право на життя може бути під загрозою.

Проаналізовано Кримінальний кодекс України стосовно його відповідності позитивним 
зобов’язанням щодо захисту права на життя від небезпеки, поставленим перед Україною 
внаслідок ратифікації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вста-
новлено, що у ньому передбачені вищі стандарти захисту права на життя, ніж цього вима-
гає Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського 
суду з прав людини, оскільки законодавець передбачив кримінальну відповідальність не тільки 
у випадку позбавлення життя людини, але й у випадку створення небезпеки для нього.

Ключові слова: право на життя, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод, створення небезпеки, позитивні зобов’язання.

Постановка проблеми. Пріоритетним завдан-
ням для кожної демократичної держави у галузі 
кримінально-правової охорони прав та свобод 
людини і громадянина є захист їхнього життя 
та здоров’я. У ч. 1 ст. 3 Конституції України 
передбачено, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визна-

ються в Україні найвищою соціальною цінністю 
[5]. У Кримінальному кодексі України (далі – КК 
України) є статті, спрямовані на охорону життя 
та здоров’я людини. Це, зокрема, статті Розділу II  
Особливої частини «Кримінальні правопору-
шення проти життя та здоров’я особи», які перед-
бачають кримінальну відповідальність за кримі-
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нальні правопорушення, основним об’єктом яких 
є життя, здоров’я або безпека життя, здоров’я 
людини. В інших кримінальних правопорушен-
нях, відповідальність за які передбачена у статтях 
інших розділів Особливої частини КК України, 
вказані блага виступають додатковим безпосеред-
нім об’єктом. Ознакою більшості складів обох 
указаних груп кримінальних правопорушень 
є суспільно небезпечні наслідки, що полягають 
у заподіянні істотної шкоди життю чи здоров’ю 
людини. Однак аналіз КК України дає підстави 
стверджувати, що в певних випадках законода-
вець передбачив кримінальну відповідальність не 
тільки під час безпосереднього заподіяння істот-
ної шкоди цим об’єктам кримінально-правової 
охорони, але й ще на етапі створення небезпеки 
заподіяння такої шкоди. Кримінальні правопору-
шення, ознакою складу яких є створення небез-
пеки (загрози) об’єктам кримінально-правової 
охорони, в доктрині кримінального права імену-
ють деліктами створення небезпеки. За створення 
вказаної небезпеки (загрози) особа також під-
лягає кримінальній відповідальності в разі готу-
вання та замаху на кримінальне правопорушення, 
оскільки в цих випадках також створюється небез-
пека об’єкту кримінально-правової охорони.

17 липня 1997 року Законом України «Про рати-
фікацію Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року, Першого протоколу 
та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» було 
ратифіковано Конвенцію про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція) [9], яка 
набрала чинності для України 11 вересня 1997 року 
[4]. Ця Конвенція є міжнародним договором, тому 
відповідно до ч. 5 ст. 3 КК України закони України 
про кримінальну відповідальність повинні відпо-
відати положенням, що містяться в чинних між-
народних договорах, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України [6]. Тобто КК 
України повинен відповідати положенням, що міс-
тяться, зокрема, і в Конвенції.

Вивчення стандартів щодо забезпечення прав 
людини, зокрема права на життя, відображених 
у Конвенції в інтерпретації Європейського суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ), сприятиме належ-
ній їх імплементації до кримінального закону 
України. Сказане засвідчує актуальність цього 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Варто зазначити, що в українській доктрині кри-
мінального права відсутнє комплексне дослі-
дження позитивних зобов’язань держави щодо 
захисту права на життя від небезпеки відповідно 

до Конвенції. Переважно проблематику позитив-
них зобов’язань держави відповідно до практики 
ЄСПЛ досліджували в контексті теорії держави 
і права такі науковці: А. Ю. Бадида та В. В. Лемак 
(аналізували поняття «позитивних зобов’язань» 
держави в контексті розуміння прав людини) 
[2, c. 245–253], Ю. С. Завгородня (вивчала інсти-
туційний аспект позитивних зобов’язань дер-
жави щодо захисту прав дитини) [3, c. 49–58], 
Л. В. Курило (досліджено практику ЄСПЛ щодо 
України в контексті порушення її позитивних 
обов’язків щодо права на життя, зокрема у випадку, 
коли представники держави знали про загрозу 
життю і не вжили відповідних заходів для його 
захисту) [8, c. 308 – 316], Ю. А. Шевченко (вивчав 
практику ЄСПЛ щодо України в контексті меха-
нізму захисту права на життя) [14, c. 301 – 307], 
С. В. Шевчук (розглядав сутність концепції пози-
тивних обов’язків держави у практиці ЄСПЛ)  
[15, c. 55–64]. Також Г. О. Христова захистила дис-
ертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Тео-
рія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень» на тему: «Доктрина позитивних 
зобов’язань держави у сфері прав людини», в якій 
авторка спробувала сформувати цілісну доктрину 
позитивних зобов’язань держави у сфері прав 
людини в умовах мирного часу й надзвичайної 
суспільної небезпеки з урахуванням принципів 
і підходів європейського права людини, а також 
запропонувала варіанти їхнього впровадження 
у внутрішній правопорядок [12, c. 1–498]. Крім 
цього, варто виділити дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче право» 
Ю. Б. Хім’яка «Гармонізація кримінального права 
України з практикою Європейського суду з прав 
людини» (одним із аспектів цього дослідження 
було, зокрема, з’ясування відповідності захисту 
права на життя у кримінальному праві України 
практиці ЄСПЛ (ст. 2 Конвенції)) [11, c. 1–270] 
та О. О. Сороки «Реалізація практики Європей-
ського суду з прав людини у кримінальному праві 
України», одну з частин якої авторка присвятила 
аналізу правових позицій ЄСПЛ із питань матері-
ального кримінального права щодо права на життя 
(ст. 2 Конвенції) у контексті початкового моменту 
життя та захисту ембріонів, а також щодо евтана-
зії та права особи на самогубство за допомогою 
інших осіб [10, c. 1–254].

Постановка завдання. Проаналізувати зміст 
позитивних зобов’язань держави щодо захисту 
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права на життя від небезпеки відповідно до Кон-
венції, а також встановити, чи виконала Україна 
ці позитивні зобов’язання, передбачивши кримі-
нальну відповідальність за певні діяння, внаслі-
док вчинення яких створюється небезпека.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У ч. 2 ст. 3 Конституції України вказано, що права 
і свободи людини та їхні гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. Дер-
жава відповідає перед людиною за свою діяль-
ність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави [5].

Оскільки забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави, то доцільно 
також звернути увагу на позитивні зобов’язання, 
що виникають перед Україною у зв’язку з ратифі-
кацією Конвенції.

Г. О. Христова зазначає, що «в сучасному 
праві поступово формується узгоджене розуміння 
зобов’язань держави у сфері прав людини. Це 
має принципово важливе значення задля вдоско-
налення механізму їх виконання, адже держави 
мають гарантувати права людини у межах націо-
нальної правової системи відповідно до своїх між-
народних зобов’язань, хоча за ними й визнається 
певна «свобода розсуду» в разі обрання засобів 
такої діяльності» [13].

Варто зазначити, що значну роль у розвитку 
концепції позитивних зобов’язань (з англ. – positive 
duties, obligations) держави відіграв ЄСПЛ, який 
у своїй практиці детально розкриває їхній зміст.

Зокрема, потрібно розглянути ті позитивні 
зобов’язання, що стосуються забезпечення права 
на життя, оскільки таке право є базовим для кож-
ної людини та передумовою існування всіх інших 
прав. О. О. Сорока зазначає, що «право на життя 
є найціннішим благом, оскільки воно надане 
людині від народження» [10, c. 118].

Так, у рішенні за справою «Osman v. the United 
Kingdom» ЄСПЛ зазначив, що перше речення 
ч. 1 ст. 2 Конвенції зобов’язує державу не лише 
утримуватися від умисного та незаконного 
позбавлення життя, але й уживати відповідних 
заходів задля захисту життя тих, хто перебуває 
під її юрисдикцією (п. 115) [23]. Це позитивне 
зобов’язання покладає на державу передусім 
обов’язок створити законодавчу та адміністра-
тивну базу, розроблену задля забезпечення ефек-
тивного стримування від загроз для права на 
життя (п. 129) [17]. Зокрема, це включає осно-
вний обов’язок держави забезпечити право на 
життя шляхом введення в дію ефективних кри-
мінально-правових положень для стримування 

вчинення злочинів проти особи, підкріплений 
правоохоронним механізмом для запобігання, 
стримування та покарання порушень цих поло-
жень. Він також поширюється у відповідних 
обставинах на позитивний обов’язок влади вжи-
вати превентивних оперативних заходів щодо 
захисту особи, життю якої загрожує небезпека, 
від злочинних діянь іншої особи (п. 115) [23] або 
від неї самої (п. 81) [26].

Аналіз практики ЄСПЛ дає підстави вважати, 
що такі превентивні оперативні заходи можуть 
бути різного характеру, вони залежатимуть від 
конкретних обставин справи. Головною метою 
їхнього застосування є захист життя особи від 
небезпеки. Це може бути, зокрема, поширення 
відповідними органами влади інформації про сти-
хійне лихо чи природний катаклізм («Öneryildiz 
v. Turkey» [24], «Budayeva and Others v. Russia» 
[17]), дії, які посилюють спроможність держави 
боротися з несподіваними та згубними природ-
ними явищами, наприклад, належне просторове 
планування міст із метою зменшення наслідків 
землетрусів («M. Özel and Others v. Turkey») [21], 
поміщення особи, що страждає на психічний роз-
лад і вчинила суспільно небезпечне діяння, у спе-
ціалізований психіатричний заклад, а не в тюрму 
загального режиму, або надання такій особі спеці-
алізованої медичної допомоги («De Donder and De 
Clippel v. Belgium» [28], «Renolde v. France» [26]).

Роль кримінально-правових засобів у попе-
редженні ризиків для життя полягає в тому, що 
за їхньою допомогою відбувається захист життя 
особи. Якщо такі засоби вжиті своєчасно, то 
шкода не заподіюється ані кримінально-проти-
правними діяннями іншої особи, ані особою собі 
самій. Тобто вони виконують, зокрема, і превен-
тивну функцію щодо охорони права на життя.

Щодо часу (моменту) виникнення позитивного 
зобов’язання держави, то він буде залежати від 
засобу, що застосовується. Так, відповідне зако-
нодавство та ефективний механізм його засто-
сування мають бути передбачені ще задовго до 
виникнення небезпеки для життя в певному кон-
кретному випадку. Якщо ж це стосується, напри-
клад, надання спеціалізованої медичної допомоги 
з метою запобігання вчиненню самогубства, то 
такий засіб застосовується з моменту виникнення 
ризику. Також у випадку вчинення суспільно 
небезпечного діяння особою, що страждає на 
психічний розлад, симптомом якого є схильність 
до самогубства, поміщення до відповідного пси-
хіатричного закладу цієї особи має відбуватися 
з моменту, коли стало відомо про таке її захворю-
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вання, з дотриманням усіх процедур, передбаче-
них законодавством.

У рішенні за справою «Paul and Audrey Edwards 
v. the United Kingdom» ЄСПЛ наголосив, що, 
беручи до уваги труднощі підтримування порядку 
в сучасних суспільствах, непередбачуваність 
поведінки людей та оперативні вибори, які слід 
робити з огляду на пріоритети та ресурси, обсяг 
позитивного зобов’язання повинен тлумачитися 
в такий спосіб, який не створює неможливого або 
непропорційного навантаження на владу (п. 55) 
[25]. Це випливає з широкої свободи розсуду дер-
жав у складних соціальних та технічних сферах 
(п. 107) [24]. Тому не кожен заявлений ризик для 
життя може спричиняти для влади вимогу Кон-
венції вживати оперативних заходів щодо запо-
бігання реалізації цього ризику. Для того, щоб 
виникло позитивне зобов’язання, слід встано-
вити, що органи влади знали або повинні були 
знати на момент існування реального та негай-
ного ризику для життя визначеної особи від зло-
чинних дій третьої сторони, і що вони не вжили 
заходів у межах своїх повноважень, унаслідок 
яких можна було б уникнути цього ризику (п. 55) 
[25]. У низці випадків, коли ризик походить не від 
злочинних дій третьої особи, а від заподіяння собі 
шкоди затриманою особою, ЄСПЛ визначає, чи 
органи влади знали або чи повинні були знати про 
реальний і негайний ризик самогубства, та аналі-
зує, чи зробили органи влади все, що можна було 
від них очікувати, щоб запобігти матеріалізації 
цього ризику (п. 110) [18].

Оскільки до позитивних зобов’язань держави 
належить, зокрема, обов’язок забезпечити право 
на життя шляхом введення в дію ефективних кри-
мінально-правових положень щодо стримування 
вчинення злочинів проти особи, підкріплений 
правоохоронним механізмом запобігання, стри-
мування та покарання порушень цих положень, то 
законодавець має передбачити відповідні норми, 
зокрема у КК України. Хоча правила, встановлені 
з метою запобігання небезпеці для життя, передба-
чені в нормативно-правових актах інших галузей 
права, а не у кримінальному законі, КК України 
може містити такі положення, які передбачають 
відповідальність за порушення цих регулятивних 
норм, унаслідок чого була створена небезпека для 
життя, що так само сприятиме стримуванню кри-
мінальних правопорушень проти особи.

Отже, враховуючи вищезазначене, можна зро-
бити висновок, що одним із складників позитив-
ного обов’язку держави щодо забезпечення права 
на життя є введення в дію ефективного криміналь-

ного законодавства, спрямованого на стримування 
вчинення злочинів проти особи. Іншими склад-
никами позитивного обов’язку держави є вжиття 
превентивних оперативних заходів щодо захисту 
особи, життю якої загрожує небезпека від злочин-
них діянь іншої особи або від неї самої. Але для 
цього необхідно, щоб органам влади було відомо 
про існування реального та негайного ризику для 
життя особи.

ЄСПЛ указує, що позитивне зобов’язання 
держави за ст. 2 Конвенції повинно тлумачитися 
як таке, що застосовується в контексті будь-якої 
діяльності, незалежно від того, є вона публічною 
чи ні, коли право на життя може бути під загрозою, 
а також у випадку промислової діяльності, яка за 
своєю природою є небезпечною (п. 130 «Budayeva 
and Others v. Russia» [17]; п. 158 «Kolyadenko 
and Others v. Russia» [19]). У контексті небезпеч-
ної діяльності ЄСПЛ додає, що особливий акцент 
має бути зроблений на нормативних актах, орієн-
тованих на особливості такої діяльності, особливо 
щодо рівня потенційного ризику для життя людей. 
Вони повинні регулювати питання ліцензування, 
створення, експлуатації, охорони та нагляду за 
діяльністю, а також зобов’язувати всіх зацікавле-
них осіб вживати практичних заходів щодо забез-
печення ефективного захисту громадян, чиїм жит-
тям можуть загрожувати неминучі ризики. Серед 
цих превентивних заходів особливий наголос 
варто зробити на праві громадськості на інфор-
мацію. Нормативні акти також повинні передба-
чати відповідні процедури, враховуючи технічні 
аспекти цієї діяльності, задля виявлення недоліків 
у таких процесах та будь-яких помилок, допуще-
них відповідальними особами на різних рівнях 
(п. 90 «Öneryildiz v. Turkey» [24]; п. 132 «Budayeva 
and Others v. Russia» [17]).

Варто зазначити, що особливу увагу щодо 
застосування ст. 2 Конвенції ЄСПЛ приділяє 
запобіганню катастрофам та захисту населення 
від наслідків катастроф. ЄСПЛ наголошує, що 
обсяг позитивного зобов’язання держави є мен-
шим у сфері допомоги в надзвичайних ситуа-
ціях у зв’язку з метеорологічною подією, яка 
знаходиться поза контролем людини, порівняно 
зі сферою небезпечних видів діяльності, ство-
рених людиною (п. 135) [17]. Зокрема, ЄСПЛ 
зазначає, що землетруси – це події, над якими 
держави не мають контролю, запобігання яких 
може передбачити лише вжиття заходів, спря-
мованих на зменшення їхніх наслідків, на зве-
дення катастрофічного впливу їх до мінімуму. 
Тому обов’язок запобігання зводиться до вжиття 
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заходів щодо посилення спроможності держави 
боротися з несподіваною та сильною природою 
таких природних явищ, як землетруси. Зокрема, 
таке запобігання включає відповідне просторове 
планування та контрольований розвиток міст  
(п. 173, 174) [21].

Оскільки останнім часом зберігається тен-
денція застосування концепції позитивних 
зобов’язань держави за ст. 2 Конвенції шляхом її 
поширення на інші сфери, зокрема на техногенні 
та екологічні катастрофи, наслідком яких була 
загибель людей [15, c. 61], доцільно проаналізу-
вати практику ЄСПЛ щодо цього.

Так, у справі «Öneryildiz v. Turkey» заявник 
скаржився на те, що смерть дев’яти його близь-
ких родичів сталася внаслідок вибуху метану на 
міському сміттєзвалищі 28 квітня 1993 року, вва-
жаючи це порушенням ст. 2 Конвенції (п. 2, 63). 
Із цього приводу ЄСПЛ підкреслив, що на захист 
права на життя, як цього вимагає ст. 2 Конвенції, 
можна покластися у зв’язку з експлуатацією місць 
збору відходів, враховуючи потенційні ризики, 
пов’язані з цією діяльністю. Таких випадків сто-
сується також позитивне зобов’язання держав 
ужити відповідних заходів щодо захисту життя 
осіб, які перебувають під їхньою юрисдикцією 
(п. 65) [24]. У цій справі ЄСПЛ дійшов висновку, 
що держава порушила право на життя, оскільки 
не оприлюднила інформацію щодо небезпечного 
накопичення метану на міському сміттєзвалищі, 
внаслідок вибуху якого загинули дев’ять близьких 
родичів заявника. Отже, через ненадання інфор-
мації влада поставила в небезпечне становище 
життя людей, які проживали поблизу. Тобто нена-
дання чи приховування відомостей про небезпеку 
для життя відповідними органами влади за наяв-
ності потенційних ризиків, пов’язаних із певною 
сферою діяльності, становитиме порушення пози-
тивних зобов’язань держави за ст. 2 Конвенції.

У справі «Mučibabić v. Serbia» син заявника 
разом із десятьма іншими загинули в аварії, спри-
чиненої прихованим виробництвом ракетного 
палива, що є небезпечною діяльністю зі створення 
потенційно вибухонебезпечного середовища, 
в якому джерело займання може спричинити 
вибух та поставити під загрозу безпеку людей. 
ЄСПЛ указує, що кожного разу, коли держава здій-
снює чи організовує небезпечну діяльність або 
санкціонує її, вона повинна забезпечити за допо-
могою системи правил достатній контроль задля 
зведення ризику до мінімуму. У цьому випадку 
життя людей були втрачені внаслідок небезпечної 
діяльності, про яку знали і яку здійснювали під 

керівництвом державних органів (п. 126, 127). Із 
цього приводу ЄСПЛ указує, що судова система 
за ст. 2 Конвенції повинна передбачити незалежну 
та неупереджену офіційну процедуру розсліду-
вання, що відповідає певним мінімальним стан-
дартам ефективності та здатна забезпечити засто-
сування кримінальних покарань у разі втрати 
життя внаслідок небезпечної діяльності, якщо 
це виправдано висновками розслідування. ЄСПЛ 
також звертає увагу на форму вини представни-
ків органів держави. Якщо під час здійснення 
своїх повноважень вони повністю усвідомлювали 
ймовірні наслідки, однак не вжили відповідних 
заходів щодо запобігання ризикам для життя, то 
за таку бездіяльність вони повинні бути обвину-
вачені у кримінальному правопорушенні (п. 125) 
[22]. У випадку, коли внаслідок недотримання 
правил здійснення небезпечної діяльності настала 
загибель людини чи людей, за умови доведеності 
вини осіб, відповідальних за дотримання цих 
правил, вони повинні нести кримінальну відпо-
відальність.

Варто звернути увагу на позицію ЄСПЛ за спра-
вою «Stoyanovi v. Bulgaria» про те, що позитивні 
зобов’язання держави відрізняються залежно від 
контексту (п. 61). Так, заявники скаржилися за 
ст. 2 Конвенції на те, що держава відповідальна 
за смерть їхнього сина, пана Росена Стоянова, 
інструктора з парашутного спорту в болгарській 
армії. Він загинув 27 травня 1998 року після 
парашутного стрибка з вертольота Мі-17 під час 
навчань Спеціального антитерористичного загону 
Міністерства внутрішніх справ (п. 6, 53). У цій 
справі стосовно нещасного випадку під час вій-
ськових навчань, ЄСПЛ зазначає, що хоча дій-
сно можна вважати, що діяльність збройних сил 
становить ризик для життя, ця ситуація відрізня-
ється від тих «небезпечних» ситуацій конкрет-
ної загрози життю, що виникає виключно через 
ризики, спричинені насильницькими, незакон-
ними діями інших осіб або техногенними чи при-
родними небезпеками. Збройні сили, як і лікарі 
в медицині, регулярно беруть участь у діяльності, 
яка потенційно може завдати шкоди; в певному 
сенсі – це частина їхнього основного функціону-
вання. Отже, в цій справі підготовка парашутистів 
була за своєю суттю небезпечною, але звичайною 
частиною військових обов’язків. Держава пови-
нна забезпечити зниження ризику до мінімуму. 
Якщо, тим не менше, шкода настане, це буде озна-
чати порушення позитивних зобов’язань держави 
лише в тому випадку, якщо це було пов’язано 
з недостатнім правовим регулюванням або недо-
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статнім контролем, але не в тому випадку, коли 
шкода була заподіяна через необережну пове-
дінку особи або збіг нещасних обставин (п. 61). 
У цій справі немає жодної заяви про те, що від-
булося умисне заподіяння шкоди або про те, що 
виник якийсь конкретний ризик для життя сина 
заявників, який слід було передбачити заздалегідь 
(п. 62). Тому ЄСПЛ визнав, що не було порушення 
ст. 2 Конвенції (п. 69) [27]. Отже, у випадку, коли 
потенційна небезпека для життя є невід’ємною 
частиною певної діяльності, як у лікарів чи вій-
ськових, обсяг позитивних зобов’язань держави 
за ст. 2 Конвенції буде меншим. У випадку смерті 
особи порушення позитивних зобов’язань дер-
жави констатується лише тоді, коли її органи не 
забезпечили достатнього правового регулювання 
такої діяльності або належного контролю за нею. 
Тому відповідальні за це особи можуть бути при-
тягнені до відповідальності у випадках, передба-
чених законом. Необережна поведінка потерпілої 
особи чи збіг нещасних випадків виключають 
порушення позитивних зобов’язань держави.

Варто зазначити, що ЄСПЛ застосовує ст. 2 Кон-
венції як у випадку, коли фізична особа померла, 
так і тоді, коли існував серйозний ризик подальшої 
смерті, навіть якщо заявник був живий на момент 
подання заяви (п. 82) [16]. Так, у справі «Budayeva 
and Others v. Russia» заявники скаржилися на те, 
що національні органи влади не виконали своїх 
позитивних зобов’язань ужити відповідних захо-
дів щодо зменшення ризиків для їхнього життя 
від природних катаклізмів. Йдеться про селевий 
зсув, який стався 18-25 липня 2000 року в місті 
Тирнауз, розташованому в гірському районі, вна-
слідок чого, за офіційними даними, загинуло вось-
меро людей і 19 осіб, за словами заявників, зникли 
безвісти. Зокрема, перша заявниця скаржилася 
на те, що органи влади відповідальні за смерть 
її чоловіка. Вона та інші заявники вважали, що 
національні органи влади повинні відповідати за 
виникнення ризику щодо їхнього життя, оскільки 
вони не виконали позитивні зобов’язання дер-
жави, проявили недбалість щодо утримання дамби 
та моніторингу небезпечної зони, не надали попе-
редження про надзвичайну ситуацію, не вжили 
інших належних заходів щодо зменшення ризику 
та наслідків стихійного лиха (п. 3, 33, 116). ЄСПЛ 
дійшов висновку, що владні структури належним 
чином не проводили політику планування земель 
та надання надзвичайної допомоги в небезпеч-
ній зоні Тирнауза щодо передбачуваного впливу 
на жителів смертельного ризику, включаючи всіх 
заявників (п. 158). Тому ЄСПЛ визнав, що мало 

місце порушення ст. 2 Конвенції у її матеріаль-
ному аспекті, оскільки органи влади не виконали 
позитивного зобов’язання встановити законо-
давчу та адміністративну базу, розроблену задля 
забезпечення ефективного стримування загрози 
праву на життя, як того вимагає ст. 2 Конвенції 
(п. 159, 160). Стосовно цього ЄСПЛ зазначив, що 
в конкретному контексті небезпечної діяльності 
офіційне кримінальне розслідування є незамін-
ним, оскільки державні органи – єдині суб’єкти, 
які мають достатні відповідні знання для вияв-
лення та встановлення складних явищ, які могли 
спричинити інцидент. Вважають, що там, де від-
повідні органи влади, повністю усвідомлюючи 
ймовірні наслідки та нехтуючи покладеними 
на них повноваженнями, не вживали необхід-
них та достатніх заходів щодо запобігання ризи-
кам, властивим небезпечній діяльності, факт, що 
особи, відповідальні за поставлення життя під 
загрозу, не були обвинувачені у кримінальному 
правопорушенні та не притягнуті до криміналь-
ної відповідальності, може означати порушення 
ст. 2 Конвенції незалежно від будь-яких інших 
видів засобів, які особи можуть застосовувати за 
власною ініціативою (п. 140) [17]. Хоча це більше 
стосується процесуального аспекту ст. 2 Кон-
венції, однак кримінальне розслідування розпо-
чинається, якщо існують підстави вважати, що 
були порушені матеріальні норми кримінального 
права. Зокрема, таке розслідування має розпоча-
тися у випадку, коли було створено небезпеку для 
життя людей чи у випадку їхньої загибелі, якщо 
такі наслідки настали внаслідок того, що не було 
вжито належних заходів щодо запобігання ризи-
кам від небезпечної діяльності.

Також варто звернути увагу на позицію 
ЄСПЛ, яку він висловив у справі «Öneryildiz v. 
Turkey», вказавши, що не слід робити висно-
вок, що ст. 2 Конвенції може передбачати право 
заявника на притягнення третіх осіб до кримі-
нальної відповідальності або засудження за вчи-
нення кримінального правопорушення чи абсо-
лютне зобов’язання всіх обвинувачень призвести 
до засудження або навіть до певного вироку. 
З іншого боку, національні суди за жодних обста-
вин не повинні бути готовими дозволити залиши-
тися безкарними за злочинами, що загрожують 
життю. Це має важливе значення для підтримання 
довіри громадськості та для забезпечення дотри-
мання верховенства права й запобігання будь-якій 
видимості терпимості чи змови в незаконних діях. 
Завдання ЄСПЛ полягає в перегляді того, якою 
мірою суди, дійшовши свого висновку, можуть 
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вважатися такими, що передали справу на ретель-
ний контроль (що вимагається ст. 2 Конвенції), 
та чи не підривається стримуючий ефект судової 
системи на місці та значення ролі, яку потрібно 
відігравати у разі запобігання порушенням права 
на життя (п. 96) [24]. Тобто не є обов’язковим 
притягнення до кримінальної відповідальності 
за створення небезпеки для життя з метою вико-
нання позитивних зобов’язань за ст. 2 Конвенції. 
ЄСПЛ вимагає, щоб було проведене ефективне 
розслідування випадків створення небезпеки для 
життя чи загибелі людей. Якщо внаслідок такого 
розслідування буде встановлено, що в діянні пев-
них осіб відсутній склад кримінального право-
порушення, то це не буде порушення позитивних 
зобов’язань держави.

Варто зазначити, що позитивні зобов’язання 
держави за ст. 2 Конвенції поширюються також на 
випадки захисту людей від самих себе, зокрема, 
коли йдеться про вчинення самогубства особою, 
яка перебувала під контролем відповідних органів 
влади. Стосовно цього ЄСПЛ неодноразово наго-
лошував на тому, що особи, які перебувають під 
вартою, є вразливими, і що влада зобов’язана їх 
захищати. В’язничні органи влади також повинні 
виконувати свої обов’язки у спосіб, сумісний із 
правами та свободами відповідної особи. Існують 
загальні та запобіжні заходи, які дозволять змен-
шити можливості заподіяння собі шкоди, не пору-
шуючи особисту автономію. Від обставин справи 
буде залежати, чи необхідні більш жорсткі заходи 
щодо ув’язненого та чи обґрунтований привід 
їх застосовувати (п. 83). ЄСПЛ повторює, що 
у випадку з психічно хворими особами слід вра-
ховувати їхню особливу вразливість (п. 84) [26]. 
Якщо органи влади вирішують взяти під варту 
особу, яка страждає психічним захворюванням, 
вони повинні проявляти особливу обережність, 
гарантуючи такі умови, які відповідають особли-
вим потребам людини, спричиненим її захворю-
ванням. Те ж саме стосується осіб, які примусово 
перебувають у психіатричних закладах (п. 113). 
Зокрема, органи влади мають загальний опера-
тивний обов’язок ужити розумних заходів, щоб 
запобігти заподіянню шкоди особою самій собі, 
незалежно від того, добровільною чи примусовою 
була госпіталізація. При цьому конкретні заходи, 
що вимагаються, залежатимуть від конкретних 
обставин справи, які відрізнятимуться залежно від 
того, добровільно чи примусово госпіталізовано 
пацієнта. Однак у випадку з пацієнтами, яких гос-
піталізують за судовим наказом, отже примусово, 
ЄСПЛ, за власною оцінкою, може застосувати 

більш суворий стандарт перевірки (п. 124). Для 
того, щоб установити, чи знали органи влади або 
повинні були знати, що життя конкретної особи 
піддається реальному та негайному ризику, що 
спричинило обов’язок вжити відповідних запо-
біжних заходів, ЄСПЛ враховує низку факторів, 
у тому числі: i) історію проблем із психічним 
здоров’ям; ii) тяжкість психічного стану; iii) попе-
редні спроби покінчити життя самогубством або 
заподіяти собі шкоду; iv) думки про самогубство 
чи погрози; v) ознаки фізичного або психічного 
розладу (п. 115). Тобто ЄСПЛ встановив перелік 
відповідних критеріїв щодо оцінки ризиків суї-
циду, які він розглядає в конкретних обставинах 
справи (п. 126) [18].

Так, у справі «De Donder and De Clippel v. 
Belgium» зі скаргою звернулися батьки Тома Де 
Кліппеля, який покінчив життя самогубством 
у в’язниці в Генті. Посилаючись на ст. 2 Конвен-
ції, заявники скаржилися на невикористання мож-
ливості передбачення того, що їхній син, який 
страждав на психічний розлад, унаслідок утри-
мання в тюрмі Гента за спробу крадіжки втратить 
самоконтроль і вчинить спробу самогубства. Щодо 
того, чи існував реальний та негайний ризик того, 
що син заявників спробує вбити себе, перебуваючи 
у в’язниці, ЄСПЛ зазначив, що молодий чоловік 
був подвійно вразливим. Рівень самогубств був 
значно вищим серед тюремного населення, ніж 
деінде. Більше того, за словами лікаря, який ліку-
вав Тома Де Кліппеля протягом тривалого пері-
оду до ув’язнення, він страждав на параноїдну 
шизофренію – психічний розлад, що спричиняє 
особливо високий ризик самогубства. ЄСПЛ вва-
жає, що, поки він утримувався у в’язниці в Генті, 
існував реальний ризик спроби Тома Де Кліппеля 
вбити себе. Хоча у справі не було доказів того, що 
Том Де Кліппель раніше робив спробу самогуб-
ства, не можна зробити висновок про те, що влада 
не знала про такий ризик. Його психічний розлад 
був відомий владі на момент прийняття рішення 
про поміщення його до в’язниці в Генті. Також із 
заяв його батька та з матеріалів справи було зро-
зуміло, що він не зміг зрозуміти, чому перебуває 
у в’язниці, а також був схвильований і переживав. 
Тому ЄСПЛ дійшов висновку, що, незважаючи на 
те, що Том Де Кліппель не подав жодних поперед-
жувальних знаків, влада повинна була знати про 
існування реального ризику здійснення молодим 
чоловіком із психічними розладами самогубства 
під час перебування в звичайному тюремному 
середовищі в’язниці Гента. Іншими словами, 
Тома Де Кліппеля ніколи не слід було утримувати 
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у звичайній частині в’язниці. Тому ЄСПЛ поста-
новив, що мало місце порушення ст. 2 Конвенції 
щодо смерті Тома Де Кліппеля у в’язниці [28]. 
Отже, у цьому випадку органи влади мали пози-
тивне зобов’язання вжити превентивних опера-
тивних заходів щодо захисту сина заявників від 
нього самого. Однак, хоча органи влади знали, 
що існує реальний і негайний ризик самогубства 
під час його перебування у звичайному тюрем-
ному середовищі, вони не зробили все, що від 
них можна було очікувати, щоб запобігти цьому 
ризику. Тобто не вжили превентивних оператив-
них заходів щодо захисту життя особи, яка страж-
дала на психічний розлад. Таким заходом могло 
бути транспортування до спеціалізованого психі-
атричного закладу.

У справі «Renolde v. France» заявниця ствер-
джувала, що французька влада не вжила необ-
хідних заходів щодо захисту життя її брата і що 
його поміщення в карцер на сорок п’ять днів було 
надмірним з огляду на його психічну нестабіль-
ність. Брат заявниці повісився в камері в’язниці 
Буа-д’Арсі, де перебував під час ув’язнення (п. 3, 
4, 66). У цій справі ЄСПЛ дійшов висновку, що 
органи влади знали, що Хоселіто Ренольд страж-
дав на психотичні розлади, здатні викликати 
в нього акти само пошкодження. Хоча його стан 
і безпосередність ризику нової спроби самогуб-
ства мінялися, ЄСПЛ вважає, що цей ризик був 
реальним, і що Хоселіто Ренольд потребував 
ретельного контролю під час будь-якого рапто-
вого погіршення стану (п. 89). Однак у цій справі 
ЄСПЛ уражений тим фактом, що, незважаючи на 
спробу самогубства Хоселіто Ренольда та діагноз 
його психічного стану, ніколи не обговорювалося 
питання про те, чи слід його помістити до психі-
атричного закладу (п. 97). ЄСПЛ наголошує, що 
у світлі позитивного зобов’язання держави вжи-
вати превентивних оперативних заходів щодо 
захисту особи, життя якої знаходиться під загро-
зою, можна було очікувати, що органи влади, зна-
ючи про в’язня, що страждає на серйозні психічні 
розлади, та ризик вчинення ним суїциду, повинні 
були вжити спеціальних заходів, орієнтованих 
на його стан, щоб забезпечити його сумісність із 
тривалим затриманням (п. 98). ЄСПЛ вважає, що, 
оскільки органи влади не надали розпорядження 
щодо прийняття Хоселіто Ренольда до психіатрич-
ного закладу, вони повинні були принаймні надати 
йому медичну допомогу, яка відповідає тяжкості 
його стану (п. 99). На думку ЄСПЛ, розміщення 
в карцері ізолює ув’язнених, позбавляючи їх від-
відувань та будь-якої діяльності, що, ймовірно, 

посилюватиме будь-який наявний ризик само-
губства (п. 107). ЄСПЛ повторює, що вразливість 
психічно хворих осіб вимагає особливого захисту, 
що застосовується передусім тоді, коли в’язень, 
який страждає від сильних розладів, розміщу-
ється, як у цьому випадку, в одиночній камері або 
карцері на тривалий період, що неминуче вплине 
на його психічний стан там, де він робив спробу 
покінчити життя самогубством незадовго до цього 
(п. 109). Тому ЄСПЛ дійшов висновку, що органи 
влади в цій справі не виконали свого позитивного 
зобов’язання захищати право Хоселіто Ренольда 
на життя, тому мало місце порушення ст. 2 Кон-
венції (п. 110) [26]. Тобто у випадку затримання 
особи, про яку є відомості, що вона страждає пев-
ним психічним захворюванням, необхідно забез-
печити їй особливий захист, зокрема від неї самої. 
Потрібно оцінити стан такої особи та помістити її 
або у психіатричний медичний заклад, або надати 
відповідну медичну допомогу в місці її тримання 
під вартою.

За цими справами («De Donder and De Clippel 
v. Belgium», «Renolde v. France») можна зробити 
висновок, що у випадку, коли особа потрапляє 
до сфери дії кримінального закону та підозрю-
ється чи обвинувачується у вчиненні суспільно 
небезпечних діянь, і водночас ця особа страж-
дає на психічний розлад, одним із симптомів 
якого є здатність до пошкодження самої себе, до 
неї мають бути застосовані відповідні примусові 
заходи медичного характеру. Належне лікування 
та нагляд сприятимуть захисту права на життя 
такої особи від неї самої.

ЄСПЛ не визнав порушенням ст. 2 Конвенції 
у справі «А. and Others v. Turkey». Заявниками 
були батьки і брати C. A., якого невдовзі після 
того, як було заарештовано під час поліційної 
операції та взято під варту, знайшли повіше-
ним у камері. Стосовно цього ЄСПЛ зазначив, 
що він не має доказів, які би засвідчили невжи-
вання органами влади превентивних і наглядо-
вих заходів щодо запобігання суїциду з метою 
захисту життя осіб під вартою. Крім того, ЄСПЛ 
не переконався в тому, що заходи, вжиті з метою 
нагляду за C. A., можна було критикувати з пози-
ції вимог ст. 2 Конвенції, оскільки виявилося, що 
його душевний стан був «нормальним». Можли-
вість виготовлення засобу, за допомогою якого 
C. A. вчинив самогубство, а саме мотузки, зро-
бленої із крайки покривала та зв’язаної із кінцем 
сорочки, передбачити було нелегко. У матеріалах 
справи немає нічого, що свідчило би про можли-
вість представників поліції передбачити вчинення 
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самогубства та організувати цілодобове спостере-
ження за в’язнем. Тому ЄСПЛ дійшов висновку, 
що смерть C. A. не є порушенням ст. 2 Конвенції 
[1]. Отже у випадку, коли представники відпо-
відних органів влади вжили, на їхню думку, всіх 
необхідних заходів з метою запобігання суїциду, 
однак особа заподіяла собі смерть за допомогою 
самостійно виготовленого засобу, який нелегко 
було передбачити, порушення ст. 2 Конвенції слід 
вважати відсутнім.

Окрім цього, ЄСПЛ застосовує ст. 2 Конвен-
ції у контексті загального захисту населення, 
але лише за певних, точно визначених обставин. 
Зокрема у випадку вбивства, вчиненого засудже-
ними, які отримали дозвіл тимчасово залишити 
місце позбавлення волі (тюремну відпустку) 
або утримувалися за режимом неповного обме-
ження волі [20]. Так, у справі «Mastromatteo v. 
Italy» заявник стверджував, що було порушено 
позитивні зобов’язання щодо захисту життя його 
сина, оскільки італійська влада надала корот-
кочасну тюремну відпустку (prison leave) дуже 
небезпечним закоренілим правопорушникам. Він 
стверджував, що судді, які розглядають заяви про 
заходи, що сприяють реінтеграції осіб, засудже-
них до позбавлення волі, не провели відповідного 
та належного дослідження справ ув’язнених, осо-
бливо щодо оцінки їхньої небезпеки для суспіль-
ства (п. 3, 56). ЄСПЛ наголошує, що ця справа 
відрізняється від справ про особистий захист 
однієї чи кількох осіб тим, що в ній не йдеться 
про визначення відповідальності органів влади за 
ненадання особистого захисту А. Мастроматтео. 
Тут йдеться про обов’язок забезпечити загальний 
захист суспільства від потенційних діянь однієї чи 
кількох осіб, які відбувають покарання у в’язниці 
за насильницький злочин, та про визначення 
обсягу цього захисту (п. 69). ЄСПЛ зазначає, що 
однією з основних функцій тюремного ув’язнення 
є захист суспільства, зокрема шляхом запобігання 
вчинення злочинцем повторного правопорушення 
та заподіяння подальшої шкоди. Одночасно 
ЄСПЛ визнає законну мету політики прогресив-
ної соціальної реінтеграції осіб, засуджених до 
позбавлення волі. З погляду на це він визнає пере-
ваги таких заходів, як тимчасове звільнення, що 
припускає соціальну реінтеграцію в’язнів, навіть 
засуджених за насильницькі злочини (п. 72). На 
думку ЄСПЛ, ніщо не свідчить про те, що система 
реінтеграційних заходів, яка застосовувалася тоді 
в Італії, має бути поставлена під сумнів відпо-
відно до ст. 2 Конвенції (п. 73). ЄСПЛ вказує: якби 
M. R. та G. M. перебували у в’язниці 8 листопада 

1989 р., А. Мастроматтео не був би вбитий ними. 
Однак цієї єдиної умови недостатньо для відпові-
дальності держави за Конвенцією; потрібно пока-
зати, що смерть А. Мастроматтео стала наслідком 
того, що національні органи влади не зробили все, 
що можна було очікувати від них задля уникнення 
реального та негайного ризику для життя, про 
який вони знали або повинні були знати. Таким 
ризиком у цій справі є ризик для життя представ-
ників громадськості загалом, а не для однієї або 
декількох ідентифікованих осіб зокрема (п. 74). 
Однак ЄСПЛ вважає, що в матеріалах, поданих до 
національних органів влади, не було нічого, що 
попереджало їх про те, що звільнення M. R. або 
G. M. становитиме реальну та негайну загрозу для 
життя й призведе до трагічної смерті А. Мастро-
маттео внаслідок випадкової послідовності подій, 
що відбулися у цій справі. Також нічого не засте-
рігало їх про необхідність вживати додаткових 
заходів задля того, щоб після звільнення двоє 
цих осіб не становили небезпеки для суспільства 
(п. 76). Тому ЄСПЛ дійшов висновку, що не було 
порушення ст. 2 Конвенції (п. 79) [20]. Якщо дер-
жава застосовує певні заходи з метою соціальної 
реінтеграції засуджених, то її обов’язком є забез-
печення загального захисту суспільства від потен-
ційних кримінально протиправних діянь таких 
осіб шляхом вживання всіх необхідних заходів, 
щоб засуджені не становили небезпеки для сус-
пільства, зокрема для життя всіх його членів.

Отже, аналіз практики ЄСПЛ дає підстави зро-
бити такі висновки:

1) характер позитивного зобов’язання дер-
жави за ст. 2 Конвенції полягає в тому, що дер-
жава повинна не лише утримуватися від умисного 
та незаконного позбавлення життя, але й вживати 
відповідних заходів щодо захисту життя тих, хто 
перебуває під її юрисдикцією;

2) складниками цього зобов’язання є створення 
ефективної нормативно-правової бази, у тому 
числі кримінального законодавства, спрямова-
ного на стримування вчинення злочинів проти 
особи, а також вжиття превентивних оперативних 
заходів щодо захисту особи, життю якої загрожує 
небезпека;

3) позитивне зобов’язання держави за ст. 2 Кон-
венції застосовується щодо будь-якої діяльності, 
незалежно від того, є вона публічною чи ні, якщо 
внаслідок цього створюється небезпека для життя, 
тобто може поширюватися, зокрема, на діяль-
ність юридичних осіб незалежно від форми влас-
ності. Але є такі види діяльності, участь у яких 
потенційно може завдати шкоди. Адже в певному 
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сенсі – це частина їхнього основного функціо-
нування. До них належить, зокрема, діяльність 
збройних сил, а також лікарська діяльність. Тому 
у випадку, коли потенційна небезпека для життя 
є невід’ємною частиною певної діяльності, обсяг 
позитивних зобов’язань держави за ст. 2 Конвен-
ції буде меншим;

4) превентивні оперативні заходи залежать 
від конкретних обставин справи та можуть бути 
різного характеру; метою їхнього застосування 
є захист життя особи від небезпеки. Такі заходи 
можуть бути як кримінально-правовими, так 
і ні. Зокрема, це може бути, наприклад, поши-
рення інформації про певну небезпеку, яка може 
загрожувати життю людей; поміщення особи, що 
страждає на психічний розлад і вчинила суспільно 
небезпечне діяння, у спеціалізований психіатрич-
ний заклад;

5) щодо того, які ж саме способи вибрати для 
захисту права на життя, ЄСПЛ вказує на свободу 
розсуду держави, особливо у складних соціаль-
них та технічних сферах. Також обсяг позитив-
ного зобов’язання не повинен створювати немож-
ливого або непропорційного навантаження на 
владу. Тому не кожен заявлений ризик для життя 
може спричиняти вживання оперативних заходів 
щодо запобігання реалізації цього ризику. Для 
того, щоб виникло позитивне зобов’язання, слід 
встановити, що органи влади знали або повинні 
були знати про існування реального та негайного 
ризику для життя особи, чому вони не вжили захо-
дів у межах своїх повноважень, унаслідок яких 
можна було уникнути цього ризику;

6) обсяг позитивного зобов’язання держави 
за ст. 2 Конвенції щодо запобігання небезпекам 
також залежить від походження самої небезпеки, 
а також від можливості її зменшити. Так, обсяг 
зобов’язання є меншим у випадку, якщо небез-
пека має природне походження, оскільки важко 
вплинути, зокрема, на метеорологічні явища, 
і більшим, якщо небезпека стосується небезпеч-
ної діяльності, створеної людиною, на яку вплив 
можливий;

7) щодо екологічних катастроф, над якими дер-
жави не мають контролю, ЄСПЛ вказує, що для 
запобігання їм слід вживати лише заходи, спрямо-
вані на посилення спроможності держави боро-
тися з несподіваною та сильною природою таких 
природних явищ, а також на зменшення їхніх 
наслідків;

8) ЄСПЛ наголошує, що у випадку, коли дер-
жава здійснює або організовує небезпечну діяль-
ність або санкціонує її, вона повинна забезпе-

чити за допомогою системи правил і достатнього 
контролю зведення ризику до мінімуму. Коли 
шкода все ж настане, це означатиме порушення 
позитивних зобов’язань держави лише у випадку 
недостатнього правового регулювання або недо-
статнього контролю, але не в тому випадку, коли 
шкода була заподіяна через необережну поведінку 
особи або збіг нещасних обставин;

9) судова система за вимогою ст. 2 Конвенції 
повинна передбачити незалежну та неупереджену 
офіційну процедуру розслідування, яка відповідає 
певним мінімальним стандартам щодо ефектив-
ності та здатна забезпечити застосування кримі-
нальних покарань у разі втрати життя внаслідок 
небезпечної діяльності, якщо це виправдано 
висновками розслідування;

10) позитивні зобов’язання держави за ст. 2 Кон-
венції поширюються також на випадки захисту 
людей від самих себе, зокрема, коли йдеться про 
вчинення самогубства особою, яка перебувала під 
контролем відповідних органів влади. Такі органи 
мають обов’язок ужити розумних заходів, щоб 
запобігти особі заподіяти собі шкоду незалежно 
від того, госпіталізація була добровільною чи 
примусовою;

11) ЄСПЛ визнав, що держави не виконали 
свого позитивного зобов’язання за ст. 2 Конвенції 
щодо захисту права на життя від небезпек у таких 
випадках:

− коли держава не оприлюднила інформацію 
щодо небезпечного накопичення метану на місь-
кому сміттєзвалищі, на якому внаслідок вибуху 
загинуло дев’ятеро осіб («Öneryildiz v. Turkey»);

− коли національні органи влади не вжили від-
повідних заходів щодо зменшення ризиків для життя 
від передбачуваного селевого зсуву, внаслідок якого 
загинуло восьмеро людей, а життя інших знаходи-
лося в небезпеці («Budayeva and Others v. Russia»);

− коли органи влади не вжили превентивних 
оперативних заходів щодо захисту життя особи, 
яка страждала на психічний розлад, тому вона 
покінчила життя самогубством під час перебу-
вання у в’язниці за підозрою у вчиненні спроби 
крадіжки («De Donder and De Clippel v. Belgium»);

− коли органи влади не виконали свого пози-
тивного зобов’язання захищати право особи на 
життя, внаслідок чого чоловік, який страждав на 
психотичні розлади, здатні викликати у нього акти 
само пошкодження, повісився у камері в’язниці 
Буа-д’Арсі під час попереднього ув’язнення 
(«Renolde v. France»);

12) однак ЄСПЛ не визнав порушення пози-
тивних зобов’язань держави за ст. 2 Конвенції 
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щодо захисту права на життя від небезпек у таких 
випадках:

− коли смерть парашутиста настала під час 
військових навчань, оскільки були відсутні твер-
дження про те, що заподіяння шкоди було умис-
ним або що виник якийсь конкретний ризик для 
життя, який потрібно було передбачити заздале-
гідь («Stoyanovi v. Bulgaria»);

− коли чоловік, взятий під варту, повісився 
в камері за допомогою мотузки, зробленої із 
крайки покривала та зв’язаної із кінцем сорочки, 
оскільки було нелегко передбачити можливість 
виготовлення такого засобу; органи влади вжили 
всіх необхідних заходів з метою запобігання суї-
циду («А. and Others v. Turkey»);

− коли вбивство випадкового перехожого було 
вчинене засудженими, які отримали дозвіл тимча-
сово залишити місце позбавлення волі або утри-
мувалися за режимом неповного обмеження волі, 
оскільки органи влади виконали свій обов’язок 
забезпечити загальний захист суспільства від 
таких осіб («Mastromatteo v. Italy»).

Варто зазначити, що Конвенція не зобов’язує 
держави-учасниці встановлювати саме кримі-
нальну відповідальність за створення небезпеки 
для життя людини. У своїй практиці ЄСПЛ вка-
зує на свободу розсуду держави у виборі способів 
захисту права на життя, зокрема від небезпек, які 
йому загрожують.

Як слушно зазначає Ю. Б. Хім’як, оскільки 
Конвенція та практика ЄСПЛ установлюють міні-
мальні стандарти прав людини, які повинні забез-
печити громадянам держави-учасниці Конвенції, 
обов’язком законодавця є гарантування такого 
мінімального обсягу прав і свобод. Якщо кри-
мінально-правовий захист певних прав людини 
у законодавстві держави вищий, ніж того вимага-
ють конвенційні норми та правові позиції ЄСПЛ, 
то в такому випадку жодних суперечностей не 
повинно виникати [11, c. 69 – 70]. Відповідно до 
принципу мінімальних гарантій, якщо КК України 
встановлює вищі гарантії захисту прав людини, 
ніж Конвенція, то перевагу отримує саме він.

Одним із таких прикладів може бути вста-
новлення кримінальної відповідальності за кри-
мінальні правопорушення, ознакою складу яких 
є створення небезпеки. Аналіз КК України дає під-
стави вважати, що у ньому передбачені вищі стан-
дарти захисту права на життя, ніж цього вимагає 
Конвенція та практика ЄСПЛ, оскільки законо-
давець передбачив кримінальну відповідальність 
не тільки у випадку позбавлення життя людини, 
а й у випадку створення небезпеки (загрози) для 

нього. Прикладами цього є, зокрема, ч. 1 ст. 239, 
ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 281 КК 
України [6]. Спільною ознакою об’єктивної сто-
рони всіх цих кримінальних правопорушень 
є створення небезпеки (загрози) для життя людей.

Також із метою захисту осіб від пошкодження 
себе, яким страждають психічно хворі люди, 
зокрема захисту від суїциду, у КК України перед-
бачено можливість застосування примусових 
заходів медичного характеру. Так, відповідно до 
ст. 93 КК України примусові заходи медичного 
характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 
1) які вчинили у стані неосудності суспільно 
небезпечні діяння; 2) які вчинили у стані обме-
женої осудності кримінальні правопорушення;  
3) які вчинили кримінальне правопорушення 
у стані осудності, але захворіли на психічну хво-
робу до постановлення вироку або під час відбу-
вання покарання [6].

Крім цього, у Кримінально-виконавчому 
кодексі України (далі – КВК України) передба-
чено засоби заохочення, пов’язані з наданням 
засудженим до обмеження та позбавлення волі 
тимчасового дозволу на залишення місця відбу-
вання покарання, що сприяє реінтеграції таких 
осіб. Так, до осіб, засуджених до обмеження 
волі, може застосовуватися, зокрема, такий 
захід заохочення, як дозвіл на виїзд до близьких 
родичів за межі виправного центру на святкові, 
неробочі та вихідні дні, який може бути наданий 
засудженому не більше одного разу на місяць 
(ч. 1 ст. 67, ч. 3 ст. 69 КВК України). Щодо осіб, 
позбавлених волі, за виконання ними покладе-
них обов’язків, дотримання правил поведінки 
і трудового розпорядку, вимог безпеки праці 
може застосовуватися, зокрема, такий захід зао-
хочення, як надання дозволу для виїзду за межі 
колонії із метою відвідування рідних до семи 
діб засудженим особам, що утримуються в діль-
ницях соціальної реабілітації виправних коло-
ній мінімального рівня безпеки із загальними 
умовами тримання під вартою та колоній серед-
нього рівня безпеки (ч. 1 ст. 130 КВК України) 
[7]. Оскільки в законодавстві встановлено умови 
та процедури застосування таких заходів, які 
мають бути дотримані, це слугує гарантією того, 
що у випадку надання дозволу на тимчасовий 
виїзд за межі місця відбування покарання засу-
джені не будуть небезпечними для членів сус-
пільства, а також того, що ризик вчинення ними 
нового кримінального правопорушення буде від-
сутнім, оскільки своєю поведінкою вони довели 
прагнення до виправлення.
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Висновки. Отже, можна зробити висновок, що 
позитивні зобов’язання держави щодо забезпе-
чення права на життя полягають у введенні в дію 
ефективного законодавства, у тому числі кри-
мінального, спрямованого на стримування вчи-
нення кримінальних правопорушень проти особи, 
а також у вживанні превентивних заходів щодо 
захисту особи, життю якої загрожує небезпека. 
Позитивне зобов’язання держави за ст. 2 Кон-
венції застосовується в контексті будь-якої діяль-
ності, незалежно від того, є вона публічною чи ні, 
якщо право на життя знаходиться під загрозою. 

Також ст. 2 Конвенції застосовується не тільки 
у випадку смерті людини, але й тоді, коли життя 
наражається на небезпеку.

У контексті кримінальної відповідальності за 
створення небезпеки чинний КК України перед-
бачає вищі стандарти захисту права на життя, 
ніж цього вимагає Конвенція та практика ЄСПЛ. 
Незважаючи на це, чинний КК України потребує 
вдосконалення в контексті відповідності позитив-
ним зобов’язанням щодо захисту права на життя, 
що може бути предметом подальшого дослі-
дження.
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Burachynska Yu.B. POSITIVE OBLIGATIONS OF THE STATE TO PROTECT THE RIGHT TO 
LIFE FROM DANGER IN ACCORDANCE WITH THE CONVENTION FOR THE PROTECTION 
OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS: CRIMINAL LEGAL ASPECT

In the article it is analyzed the meaning of the positive obligations of the state to protect the right to life from 
danger in accordance with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
taking into account the case law of the European Court of Human Rights. It is found that the positive obligation 
of the state under Article 2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
enjoins the state not only to refrain from the intentional and unlawful taking of life, but also to take appropriate 
steps to safeguard the lives of those within its jurisdiction. One of the components of the positive obligation 
of the state is to secure the right to life by putting in place effective criminal-law provisions to deter the 
commission of offences against the person. Other components of the positive obligation of the state are to take 
preventive operational measures to protect an individual whose life is at risk from the criminal acts of another 
individual or from himself.

It is established activities in which the state has an obligation to take appropriate measures, in particular 
criminal law measures, to protect life from danger in accordance with Article 2 of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. It is drawn attention to the position of the European 
Court of Human Rights, according to which the positive obligation of the state under Article 2 of the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be interpreted as applicable in the 
context of any activity, regardless of whether it is public or not, when the right to life may be in danger.

The Criminal Code of Ukraine is analyzed for its compliance with the positive obligations to protect the 
right to life from danger posed to Ukraine as a result of ratification of the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. It is established that it provides higher standards of protection 
of the right to life than it is required by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms and the case law of the European Court of Human Rights, as the legislator provided criminal 
liability not only in case of deprivation of life but also in case of creation danger for life.

Key words: right to life, European Court of Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, creation of danger, positive obligations.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ 
ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

У статті розкрито особливості призначення покарання та визначення інших форм реа-
лізації кримінальної відповідальності до посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
уповноважених здійснювати нотаріальні дії. Мета дослідження – з’ясування видів покарання 
та інших форм здійснення кримінальної відповідальності, що застосовуються до посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених здійснювати нотаріальні дії за вчи-
нення протиправних діянь.

Проведено суцільне дослідження вироків, які стосувалися порушення порядку здійснення 
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час якого вияв-
лено 31 кримінальне провадження у період з 2008 до 2021 р. Проаналізовано 54 призначення 
покарання за сукупністю кримінальних правопорушень 364 та 366 КК та справи, які суд ква-
ліфікував за 366 (ч.1 і ч.2) КК України. За ч.1 ст. 364 КК судами посадовим особам органів 
місцевого самоврядування за порушення порядку здійснення нотаріальних дій призначалися 
альтернативні види покарання, не пов’язані з ізоляцією від суспільства (переважно обме-
ження волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням та з позбавленням права 
обирати певні посади або займатися певною діяльністю в середньому строком на два роки). 
За ч.2 ст. 364 КК призначалося покарання у вигляді позбавлення волі, 90% осіб звільнені від 
відбування покарання з випробуванням (застосування положень ст. 75 КК здійснювалося до 
змін, внесених Законом 1698-VII від 14.10.2014р., Законом №1261-VII від 13.05.2014 р.).

У переважній більшості випадків за ч.1 ст. 366 КК призначається покарання у вигляді 
штрафу (66,6 %). За ч.2 ст. 366 передбачено визначену санкцію, тому судами призначався 
строк позбавлення волі на два роки. Однак у 95% випадків застосовувалося положення  
ст. 75 КК, згідно з яким випробувальний строк переважно призначався на один рік. У 59,4% 
досліджуваних вироків призначено додаткове покарання за ст.366 КК у вигляді позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Під час аналізу вироків кримінальних проваджень визначено такі особливості: 1) суди 
під час призначення покарання зазначеній категорії осіб вважають, що досягненням мети 
покарання є кара та виправлення особи, проте загальна та спеціальна превенція можлива 
без реального відбування покарання внаслідок застосування однієї із форм здійснення кри-
мінальної відповідальності (призначення покарання зі звільненням від реального відбування, 
найчастіше застосування ст. 75 КК України); 2) найпоширенішим є застосування додат-
кового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною 
діяльністю. Визначення додаткового виду покарання перебуває в межах судового розсуду, 
що потребує вироблення єдиного підходу щодо формулювання цього виду покарання. Вбача-
ємо доцільним акцентувати увагу на тому, що в разі призначення додаткового покарання 
у вигляді позбавлення права обіймати посаду, з якою пов’язано вчинення кримінального право-
порушення, особу слід позбавити тих функцій, які вона уповноважена здійснювати у зв’язку 
із займаною посадою.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, нотаріальні дії, кримінальна відпові-
дальність, покарання, форми реалізації кримінальної відповідальності.

Постановка проблеми. Питання кваліфікації 
та призначення покарання за вчинення криміналь-
них правопорушень у сфері службової та профе-
сійної діяльності, пов’язаних із наданням публіч-

них послуг, дуже активно обговорюється серед 
представників юридичної академічної спільноти. 
Активізація розробки проблематики цієї категорії 
кримінальних правопорушень обумовлена пер-
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манентним процесом євроінтеграційних реформ; 
визначеним вектором державної кримінально-
правової політики, спрямованим на протидію 
корупції; системним моніторингом індексу сприй-
няття корупції, що здійснюється міжнародними 
організаціями; численними законодавчими змі-
нами до розділу XVII КК України. Кримінальні 
правопорушення у сфері службової та професій-
ної діяльності є багатоаспектною проблематикою. 
Суспільно небезпечні наслідки протиправних 
діянь відображаються на різних сферах життя, 
тому потребують сегментного дослідження. Ми 
акцентуємо увагу на питанні призначення пока-
рання та визначення інших форм реалізації кримі-
нальної відповідальності посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, уповноважених здій-
снювати нотаріальні дії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Самостійні дослідження, присвячені криміналь-
ній відповідальності посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, уповноважених здій-
снювати нотаріальні дії, не проводилися. Однак 
можна відзначити дотичні напрями дослідження 
до цієї теми, висвітлені в нещодавніх досліджен-
нях таких авторів, як О.В. Коротюк, Р.О. Ніко-
ленко, М.В. Рябенко, І.П. Фріс, Ю.І Шиндель, 
В.В. Ярош, М.С. Яциніна.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
з’ясування видів покарання та інших форм реа-
лізації кримінальної відповідальності, що засто-
совуються до посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, уповноважених здійснювати 
нотаріальні дії, за вчинення ними протиправних 
діянь.

Виклад основного матеріалу. Під час дослі-
дження питання караності окремого криміналь-
ного правопорушення в судовій практиці слід 
враховувати його особливості залежно від сфери 
суспільних відносин, на які посягає суб’єкт за 
вчинення суспільно небезпечного посягання. Це 
надає можливість визначити оцінку суспільної 
небезпечності кримінального правопорушення, 
що надається судами в масиві всіх кримінальних 
правопорушень, з’ясувати, чи вважає суд доціль-
ним застосовувати покарання, визначене у санкції 
статті, або застосовувати інші форми реалізації 
кримінальної відповідальності.

Проведено суцільне дослідження вироків, що 
стосувалися порушення порядку здійснення нота-
ріальних дій посадовими особами органів міс-
цевого самоврядування, під час якого виявлено 
31 кримінальне провадження у період з 2008 до 
2021 року. На перший погляд, це здається малою 

кількістю, але відповідна емпірична база надала 
можливість виявити низку тенденцій. Отже, нами 
проаналізовано 54 суддівських рішення про при-
значення покарання за сукупністю кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 364 та ст. 366 КК 
та справи, які суд кваліфікував за ст. 366 (як пер-
шою, так і другою частиною) КК України.

Особливістю конструювання санкції, перед-
баченої ч. 1 ст. 364 КК, є те, що містить альтер-
нативні три відносно визначені види покарання: 
арешт до шести місяців (22 %); обмеження волі 
до трьох років (66,7 %); позбавлення волі до трьох 
років (11 %). Арешт призначався на момент поста-
новлення вироку 22 % посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування. У переважній більшості 
суди дотримуються медіани визначеного строку 
в санкції для конкретного покарання, призна-
чаючи строк арешту в 3-4 місяці. Найчастіше 
з трьох основних видів покарань за ч. 1 ст. 364 КК 
посадовим особам органів місцевого самовряду-
вання призначалося покарання у вигляді обме-
ження волі, що складає 66,7%. Суттєво відріз-
няється ситуація щодо призначення покарання 
у вигляді позбавлення волі в разі постановлення 
вироку за ч. 1 ст. 364 КК (складає 11 % від усіх 
випадків), тоді як у разі зловживання владою чи 
службовим становищем, що спричинило тяжкі 
наслідки, позбавлення волі призначалося кожній 
особі, визнаній винною за ч. 2 ст. 364 КК. Це обу-
мовлено конструюванням санкції статті, яка є від-
носно визначеною з одним основним покаранням 
у вигляді позбавлення волі. Однак у 90% поста-
новлених вироків із призначенням покарання 
у вигляді позбавлення волі посадові особи орга-
нів місцевого самоврядування були звільнені від 
відбування покарання з випробуванням. Реальне 
відбування призначеного покарання у вигляді 
позбавлення волі призначалося лише у разі сукуп-
ності вироків.

Зазначена санкція визнається кумулятивною, 
яка містить обов’язкові для застосування додаткові 
види покарання: 1) позбавлення права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років (61% осіб призначено 
додаткове покарання, переважній більшості – на 
2 роки); 2) штраф від двохсот п’ятдесяти до семи-
сот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів дохо-
дів громадян (11 %). Отже, додаткове покарання 
у вигляді штрафу до посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування застосовується як виня-
ток. У судовому правозастосуванні поширеною 
була практика застосування ст. 69 КК (до вне-
сених змін щодо корупційних діянь), на підставі 
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чого не застосовувалося додаткове покарання. 
З урахуванням змін призначення більш м’якого 
покарання, ніж передбачено законом, не дозволя-
ється до випадків засудження за корупційне кри-
мінальне правопорушення, до якого відноситься 
зловживання владою або службовим станови-
щем. Разом з тим, призначення додаткового пока-
рання у вигляді позбавлення права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю щодо 
відповідної категорії осіб порівняно зі штрафом 
судами визначалося більш доцільним.

Узагальнюючи вищезазначене, підкреслимо, 
що за ч. 1 ст. 364 КК судами посадовим особам 
органів місцевого самоврядування за порушення 
порядку здійснення нотаріальних дій признача-
лися альтернативні види покарання, не пов’язані 
з ізоляцією від суспільства, переважно обме-
ження волі зі звільненням від відбування пока-
рання з випробуванням, із позбавленням права 
обирати певні посади або займатися певною 
діяльністю у середньому строком на два роки. За 
ч. 2 ст. 364 КК призначалося покарання у вигляді 
позбавлення волі посадовим особам органів міс-
цевого самоврядування, у 90% випадків особи 
були звільнені від відбування покарання з випро-
буванням.

Зміни, внесені Законом № 1698-VII від 
14.10.2014 р. [1] до ст. 75 КК та Законом № 1261-
VII від 13.05.2014 р. [2] до ст. 364 КК, відобра-
зилися на кримінально-правовій кваліфікації 
у судовій практиці: переважно спостерігаємо 
зміну кваліфікації за вчинення протиправних 
діянь посадовими особами органів місцевого 
самоврядування, уповноваженими здійснювати 
нотаріальні дії. Раніше під час досудового роз-
слідування та розгляду кримінального прова-
дження кримінально-правова оцінка визначалася 
у кваліфікації за сукупністю статей 364 та 366 КК 
України. Після законодавчих змін у 2014 р. відпо-
відні діяння кваліфікуються як службове підро-
блення. Тому суд активно застосовує положення 
ст. 69 та ст. 75 КК України, оскільки кримінальне 
правопорушення, передбачене ст. 366 КК, не від-
носиться до корупційних.

Переважно за ч. 1 ст. 366 КК призначається 
покарання у вигляді штрафу (66,6 %). Суд, засто-
совуючи штраф, призначав суми від 30 неопо-
даткованих мінімумів доходів громадян (далі – 
н.м.д.г.) до 250 н.м.д.г. Досить поширеною сумою 
штрафу, призначеною судами за таке діяння, 
є 100 н.м.д.г. Санкція за ч. 1 ст. 366 КК передбачає 
розмір цього виду покарання від двох до чотирьох 
тисяч (станом на 01.01.2021 р. цей розмір складає 

від 34 000 до 68 000 гривень). На наше переко-
нання, суди досить активно будуть застосовувати 
положення ст. 69 КК України (призначення більш 
м’якого покарання, ніж передбачено законом), 
враховуючи матеріальне становище винної особи. 
29,6 % осіб призначалося покарання у вигляді 
обмеження волі, переважно це обмеження стро-
ком на один рік. За ч. 2 ст. 366 передбачено від-
носно визначену санкцію, тому судами призна-
чалися строки позбавлення волі переважно на 
два роки. Однак у 95% випадків застосовувалося 
положення ст. 75 КК, іспитовий строк призна-
чався переважно на один рік.

Суди покладають обов’язки на особу, звільнену 
від відбування покарання з випробуванням відпо-
відно до ст. 76 КК. Серед них є такі обов’язки:

- періодично з’являтися для реєстрації до 
уповноваженого органу з питань апробації 
(п. 1 ч. 1 ст. 76 КК);

- повідомляти уповноважений орган із питань 
апробації про зміну місця проживання, роботи 
або навчання (п. 2 ч. 1 ст. 76 КК);

- не виїжджати за межі України без погодження 
з уповноваженим органом із питань апробації 
(п. 2 ч. 3 ст. 76 КК). Серед трьох видів обов’язків 
найчастіше суди зобов’язують повідомляти упо-
вноважений орган із питань апробації про зміну 
місця проживання, роботи або навчання.

У 59,4% досліджених вироків призначене 
додаткове покарання за ст. 366 КК у вигляді 
позбавлення права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю. У судовій практиці 
в разі призначення цього виду покарання відсут-
ній єдиний підхід у формулюванні позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю. У межах судової дискреції визна-
чаються формулювання позбавлення права, які 
можна виокремити в такі групи:

1) позбавлення права обіймати певні посади 
з позбавленням права обіймати виборчу посаду 
(8,1 %);

2) займати посади, пов’язані зі здійсненням 
функцій представника влади; займати посади, 
пов’язані з виконанням функцій представника 
влади чи органів місцевого самоврядування 
(5,4 %);

3) позбавлення права обіймати посади в орга-
нах місцевого самоврядування з позбавленням 
права обіймати керівні посади в органах місце-
вого самоврядування (16,2 %);

4) позбавлення права займати посади, пов’язані 
з адміністративно-господарськими і організа-
ційно-розпорядчими функціями. Відповідне фор-
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мулювання, застосовуване за визначення додат-
кового покарання у вигляді позбавлення права 
обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю, зазначається найчастіше. До цієї кате-
горії можна віднести позбавлення права, які лише 
виокремлюють та конкретизують окремі функції. 
В інших вироках, навпаки, зазначають про позбав-
лення права обіймати посади представника влади, 
а також посади, пов’язані з виконанням організа-
ційно-розпорядчих та адміністративно-господар-
ських функцій (62 %);

5) в інших вироках, які виносилися посадовим 
особам органів місцевого самоврядування, акцен-
тувалася увага на позбавленні права обіймати 
посади, пов’язані з виконанням повноважень 
щодо вчинення нотаріальних дій (8,1 %).

Суд у жодному з цих вироків взагалі не моти-
вував різні формулювання під час призначення 
додаткового покарання, хоча у п. 2 постанови Пле-
нуму ВСУ № 37 від 24.10.2003 р. «Про практику 
призначення судами кримінального покарання» 
[3] визначено, що суди повинні з усіх питань, 
пов’язаних із призначенням покарання, належним 
чином мотивувати у вироку.

Інші науковці звертали увагу на те, що у право-
застосуванні немає єдиного узгодженого підходу 
щодо призначення покарання за службові зло-
вживання у вигляді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю. 
М.М. Яциніною висловлена наступна пропозиція 
щодо формулювання покарання у вигляді позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю: «позбавлення права обіймати 
посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих та адміністративно-господарських 
функцій на підприємствах, в установах, органі-
заціях незалежно від форми власності та способу 
створення» [4, с. 169]. Ми підтримуємо позицію 
щодо потреби уніфікованого підходу в судовій 
практиці в разі визначення відповідного виду 
покарання, оскільки суди на свій розсуд викорис-
товують в одних випадках розширене, а в інших – 
звужене формулювання цього виду додаткового 
покарання.

Позбавлення права займати взагалі певні чи, 
наприклад, виборчі посади є загальним формулю-
ванням і, на нашу думку, досить невдалим варіан-
том, оскільки може обмежувати інші права особи, 
не пов’язані з попередньою діяльністю. Уза-
гальнений варіант стосовно позбавлення права 
займати посади, пов’язані з виконанням функцій 
представника влади чи органів місцевого само-
врядування, та ймовірне визначене формулю-

вання пов’язане з дефініцією службової особи, 
зазначеною у примітці до ст. 364 КК: «службо-
вими особами є особи, які постійно, тимчасово чи 
за спеціальним повноваженням здійснюють функ-
ції представників влади чи місцевого самовряду-
вання…» . У зв’язку з тим зустрічається у вироках 
під час призначення додаткового покарання сло-
восполучення «функції представників влади чи 
місцевого самоврядування».

Суди власне у вироках дотримуються позиції, 
що посадова особа органів місцевого самовряду-
вання, наділена делегованими повноваженнями 
на здійснення нотаріальних дій (у 95% випадків 
це секретар сільської ради), виконує функції орга-
нів місцевого самоврядування та організаційно-
розпорядчі функції. Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
посадова особа місцевого самоврядування – це 
особа, яка працює в органах місцевого самовря-
дування і має відповідні посадові повноваження 
щодо здійснення організаційно-розпорядчих 
та консультативно-дорадчих функцій. З метою 
реалізації обґрунтованості та індивідуалізації 
покарання доцільно позбавляти права обіймати 
посади, пов’язані з виконанням функцій, які 
раніше виконувалися винною особою. Отже, 
якщо посадова особа місцевого самоврядування 
має відповідні посадові повноваження у здій-
сненні організаційно-розпорядчих та консульта-
тивно-дорадчих функцій, то логічно позбавляти її 
саме цих функцій, а не адміністративно-господар-
ських функцій, якими за законом вона і не була 
уповноважена.

Не вважаємо обґрунтованими формулювання 
«позбавлення права обіймати посади, пов’язані 
з виконанням повноважень щодо вчинення нота-
ріальних дій», які зустрічаються у вироках суду. 
У контексті нашого дослідження здійснення нота-
ріальних дій є делегованими повноваженнями 
посадовим особам місцевого самоврядування, 
тому невиправдано звужувати формулювання 
позбавлення права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю до одного з чисель-
ної кількості самоврядних та делегованих повно-
важень, визначених Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» [5].

Позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю застосовується 
як додаткове покарання лише в тих випадках, 
коли вчинення кримінального правопорушення 
пов’язане з посадою підсудного або із здійсненням 
ним певної діяльності. Так, ОСОБА_1, до служ-
бових обов’язків якої входило посвідчення нота-
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ріальних дій відповідно до вимог Закону України 
«Про нотаріат», у період із 14 до 16 години, пере-
буваючи в приміщенні Небелицької сільської 
ради і діючи в інтересах та на прохання місцевої 
жительки ОСОБА_2, зловживаючи своїм служ-
бовим становищем, надала ОСОБА_2 власно-
ручно перед тим надруковані два примірники 
заповітів від імені ОСОБА_3, яка перебувала 
в тяжкому стані в реанімаційному відділенні 
лікарні, за яким остання все своє домоволодіння 
вартістю 21 222 гривень, заповіла ОСОБА_2. 
ОСОБА_2 з відома ОСОБА_1 та за її присутності 
підробила підписи в обох примірниках заповітів 
від імені ОСОБА_3. Дії ОСОБИ 2 були кваліфіко-
вані за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366, 
ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України; особа, яка не обі-
ймала посади, пов’язаної зі здійсненням органі-
заційно-розпорядчих функцій, була позбавлена 
права обіймати посади із зазначеними функціями 
[6]. Подібне за обставинами провадження розгля-
далося в іншому суді, за яким особі, що не займала 
посади в органах місцевого самоврядування, було 
призначено додаткове покарання – позбавлення 
права обіймати посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків строком на два роки (за 
ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України) та на один рік 
(за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України) [7].

З огляду на обставини наведених кримінальних 
проваджень особи не обіймали посад, які наді-
ляли їх виконанням відповідних функцій, але суд 
із порушенням положення п. 17 Постанови ПВСУ 
від 2003 р. [3] призначив додаткове покарання до 
осіб, не пов’язане з їхньою посадою та здійснен-
ням певного виду діяльності.

Суди під час застосування звільнення від відбу-
вання основного покарання з випробуванням цієї 
категорії справ не використовують можливості 
призначення додаткових покарань у виді штрафу, 
позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю у порядку, перед-
баченому ст. 77 КК. Під час аналізу судової прак-
тики нами визначено вирок, в якому суд взагалі 
не конкретизував строку додаткового покарання 
у вигляді позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю в жод-
ному із призначених покарань за сукупністю 
злочинів. Так, за ч. 1 ст. 364 КК України призна-
чено покарання у вигляді 2 років обмеження волі 
з позбавленням права займати посади, пов’язані 
з виконанням функцій представника влади чи 

органу місцевого самоврядування зі штрафом 
у 300 н.м.д.г., що становить 5100 гривень. За 
ч. 1 ст. 366 КК України призначено покарання 
у вигляді 1 року обмеження волі з позбавленням 
права займати посади, пов’язані з виконанням 
функцій представника влади чи органу місцевого 
самоврядування. Після застосування ст. 70 КК 
України призначено остаточне покарання шля-
хом поглинання менш суворого покарання 
більш суворим у вигляді 2 років обмеження волі 
з позбавленням права займати посади, пов’язані 
з виконанням функцій представника влади чи 
органу місцевого самоврядування зі штрафом 
у 300 неоподаткованих мінімумів доходів грома-
дян, що становить 5100 гривень. Після застосу-
вання положень, передбачених ст. 75 КК України, 
ОСОБА_1 звільнена від відбування покарання 
з випробуванням, встановивши іспитовий строк 
тривалістю в один рік [8], хоча рішення про 
позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю має бути чітко 
сформульоване в резолютивній частині вироку 
для того, щоб не виникло жодних сумнівів під час 
виконання останнього.

Висновки. Під час аналізу вироків кримі-
нальних проваджень нами визначено такі осо-
бливості призначення покарань та інших форм 
реалізації кримінальної відповідальності посадо-
вими особами органів місцевого самоврядування, 
яким делеговано здійснення нотаріальних дій: 
1) суди під час призначення зазначеній категорії 
осіб покарання вважають, що досягнення мети 
покарання (кари, виправлення особи, загальної 
та спеціальної превенції) можливе без реального 
відбування покарання із застосуванням однієї із 
форм реалізації кримінальної відповідальності – 
призначенням виду покарання зі звільненням від 
реального відбування (найчастіше застосування 
ст. 75 КК України); 2) найпоширенішим є засто-
сування додаткового покарання у вигляді позбав-
лення права обіймати певні посади та займатися 
певною діяльністю. Формулювання цього виду 
покарання суд визначає в межах судового роз-
суду, що потребує упорядкування відповідного 
питання. Вбачаємо доцільним акцентувати увагу 
на тому, що за призначення додаткового пока-
рання у вигляді позбавлення права обіймати 
посади, з якими пов’язано вчинення криміналь-
ного правопорушення, особа має позбавлятися 
тих функцій, які вона уповноважена здійснювати 
у зв’язку із займаною посадою.
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Chyzhykov O.О. PECULIARITIES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION 
REGARDING TO OFFICIALS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES  
FOR THE VIOLATION OF NOTARIAL ACTIONS

The article reveals the peculiarities of sentencing and determining other forms of criminal liability to 
officials of local governments, who are authorized to perform notarial acts. The purpose of the research is to 
find out the types of punishments and other forms of criminal liability for illegal actions by officials of local 
governments, authorized to perform notarial acts. During the study of verdicts related to violation of the notary 
actions by local government officials, 31 criminal proceedings were identified in the period from 2008 to 2021. 
There were analyzed 54 penalties, which were assigned for a set of criminal offenses defined by Articles 364 
and 366 of the Criminal Code of Ukraine and cases that the court qualified under Article 366 (Part1 and 
Part2) of the CC of Ukraine.

In accordance with Part 1 of Art. 364 of the Criminal Code the court usually imposed alternative types 
of punishment that are not related to isolation from society for violation of notarial acts by officials of local 
government bodies. Mostly it is a restriction of liberty: with release from serving of sentences, with probation, 
with disqualification from hold the certain posts or certain activities for an average of two years. According 
to Part 2 of Article 364 of the Criminal Code the punishment is imposed in the form of imprisonment. In 
90% persons have been released from serving their sentences (application of the provisions of Art. 75 of the 
Criminal Code took place to change in the laws of 1698-VII dated October 14, 2014, Law No. 1261-VII of 
13.05.2014). In the vast majority of cases, the punishment is imposed in the form of fine (66.6%) in accordance 
with Part 1 of Art. 366 of the Criminal Code of Ukraine. Part 2 of Art. 366 of the Criminal Code provides for 
a relatively specific sanction, so the courts imposed imprisonment mainly for a term of two years. However in 
95% of cases the provision of Art. 75 of the Criminal Code were used, so the probation period was set at only 
one year. In 59.4% of the investigated sentences, an additional punishment was imposed under Article 366 of 
the Criminal Code in the form of deprivation of the right to hold certain posts or engage in certain activities.

During the analysis of criminal convictions, the following features were identified: a) When sentencing such 
category of persons, the courts consider that the achievement of the purpose of punishment – correction of a 
person is possible without actually serving the sentence. That is, the appointment of one type of punishment 
with release from actual serving (most often the application of Article 75 of the Criminal Code of Ukraine); 
b) The definition of additional type of punishment is within the court's discretion, which requires the development 
of unified approach to the formulation of this punishment type. We consider it appropriate to draw attention 
to the mandatory deprivation of a person those functions that she/he was authorized in connection with the 
position held in the imposition of additional punishment in the form of deprivation of the right to hold certain 
positions and engage in certain activities.

Key words: local governments, notarial acts, criminal liability, punishment, other forms of criminal liability.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ 
(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Статтю присвячено розкриттю механізму використання результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій під час кримінального провадження.

Обґрунтовано, що необхідними умовами використання відомостей про факти отрима-
них під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні є: 1) розсекречування 
в порядку, визначеному розділом V Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, та використання їхніх результатів у кримінальному провадженні: а) про-
токолів негласних слідчих (розшукових) дій, які містять відомості про факт та методи 
їхнього проведення, а також відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або 
річ, щодо якої проводилися такі дії і розголошення яких створює загрозу національним інтер-
есам та безпеці; б) інших матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій: постанов слідчого, прокурора про їхнє проведення, клопотань про дозвіл на 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення 
та додатків до них; 2) відкриття зазначених матеріальних носіїв інформації щодо прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України.

Вказано, що в разі використання в доказі результатів негласних слідчих (розшукових) дій, 
за необхідності можуть бути допитані як свідки: особи, які їх проводили або були залучені 
до їхнього проведення, а також особи, з приводу дій або контактів яких проводилися такі 
дії (зі здійсненням письмового повідомлення останніх про проведення таких дій щодо них 
в обсязі, в якому зачіпаються їхні права, свободи чи інтереси). Окреслено особливості здій-
снення такого повідомлення разом із урахуванням практики ЄСПЛ, схарактеризовано меха-
нізм встановлення конкретного часу його здійснення.

Звернено увагу на те, що відомості про факти, отримані під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій в одному кримінальному провадженні, можуть бути використані 
в іншому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за 
клопотанням прокурора. За результатами дослідження судової практики констатовано від-
сутність потреби в ухвалі слідчого судді для використання результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій: 1) у кримінальному провадженні, виділеному в окреме провадження з прова-
дження, в якому проводилися негласні слідчі (розшукові) дії; 2) у разі зміни під час досудового 
розслідування правової кваліфікації кримінального правопорушення, яке розслідується в цьому 
кримінальному провадженні.

Ключові слова: докази, негласні слідчі (розшукові) дії, доказування, використання доказів, 
знищення інформації.

Постановка проблеми. Використання доказів 
являє собою оперування ними сторонами кримі-
нального провадження, слідчим суддею, судом 
задля встановлення фактів та обставин, що підля-
гають доведенню у кримінальному провадженні. 
У ході його здійснення докази використовуються 

дізнавачем, слідчим, прокурором, слідчим суд-
дею, судом для обґрунтування процесуальних 
рішень і перевірки вже наявних та отримання 
нових доказів, а також сторонами кримінального 
провадження з метою обґрунтування правових 
позицій, що відстоюються ними.
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У структурі кримінального процесуального 
доказування використання доказів є заключним 
етапом, який має місце після їхнього формування: 
збирання, перевірки та оцінки. Оскільки допус-
тимість доказів є невід’ємною процесуальною 
властивістю, дотримання правил збирання дока-
зів значною мірою впливає на можливість їхнього 
використання в доказуванні. При цьому, з огляду 
на законодавця, жоден доказ не має наперед вста-
новленої сили (ч. 2 ст. 94 КПК України) [1], хоча 
використанню окремих з них притаманні певні 
особливості, зумовлені їх віднесенням до того або 
іншого виду доказів і встановленим кримінальним 
процесуальним законом порядком отримання. 
Повною мірою це стосується результатів неглас-
них слідчих (розшукових) дій, що зумовлює необ-
хідність дослідження способів і механізму їхнього 
використання у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретико-правових і практичних 
основ проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій присвячені наукові праці Л.І. Аркуші, 
Р.І. Благути, С.О. Гриненка, О.М. Дроздова, 
В.А. Колесника, С.С. Кудінова, Є.Д. Лук’янчикова, 
М.А. Погорецького, Д.Б. Сергєєвої, Є.Д. Ску-
лиша, О.Ю. Татарова, Л.Д. Удалової, С.Б. Фоміна, 
Р.М. Шехавцова та інших вітчизняних і зарубіж-
них науковців. Водночас аналіз праць науковців 
свідчить про недостатньо повне висвітлення про-
блематики використання результатів негласних 
слідчих (розшукових) дій під час здійснення кри-
мінального процесуального доказування.

Постановка завдання. Мета дослі-
дження – розкриття механізму використання 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій 
під час кримінального провадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За здійснення кримінального процесуального 
доказування в якості доказів можуть використову-
ватися відомості про факти, що містяться у про-
токолах проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій, аудіо- або відеозаписах, фотознімках, 
в інших речах, здобутих за допомогою застосу-
вання технічних засобів, у вилучених докумен-
тах або їх копіях. З огляду на ч. 1 ст. 256 КПК 
України, вони використовуються в доказуванні на 
тих самих підставах, що й результати проведення 
інших слідчих (розшукових) дій, отримані під час 
досудового розслідування [1].

Необхідними умовами використання таких 
матеріалів у доказуванні є: 1) розсекречування 
в порядку, визначеному розділом V Інструкції про 
організацію проведення негласних слідчих (роз-

шукових) дій та використання їхніх результатів 
у кримінальному провадженні, затвердженого 
Наказом Генеральної прокуратури України, Мініс-
терства внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України, Адміністрації Державної прикордонної 
служби України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства юстиції України від 16.11.2012 р. 
№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 (далі – Інструк-
ція про організацію проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій та використання їхніх 
результатів у кримінальному провадженні) [2]:  
а) протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, 
які містять відомості про факт та методи їх прове-
дення, а також відомості, що дають змогу іденти-
фікувати особу, місце або річ, щодо якої проводи-
лися такі дії і розголошення яких створює загрозу 
національним інтересам та безпеці; б) інших 
матеріальних носіїв інформації щодо проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій: постанов 
слідчого, прокурора про їхнє проведення, клопо-
тань про дозвіл на проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, ухвал слідчого судді про дозвіл 
на проведення та додатків до них; 2) відкриття 
зазначених матеріальних носіїв інформації щодо 
проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій стороні захисту в порядку, передбаченому 
ст. 290 КПК України.

Матеріали кримінального провадження, які 
були підставою для проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій, не є доказами у розумінні 
ч. 1 ст. 84 і ч. 2 ст. 99 КПК України, проте підля-
гають відкриттю стороні захисту та дослідженню 
судом з метою оцінки допустимості доказів, отри-
маних унаслідок проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. На це неодноразово звертав 
увагу Верховний Суд, який дійшов висновку, що 
сторона обвинувачення повинна вживати необхід-
них і достатніх заходів задля розсекречення мате-
ріалів, які стали процесуальною підставою для 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
з метою їх надання стороні захисту, виконувати 
в такий спосіб вимоги щодо відкриття матеріалів 
іншій стороні відповідно до ст. 290 КПК України. 
Якщо сторона обвинувачення вжила всіх необ-
хідних та залежних від неї заходів, спрямованих 
на розсекречення процесуальних документів, які 
стали підставою для проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій, однак вони не були розсе-
кречені до моменту передачі справи у суд з при-
чин, що не залежали від волі або процесуальної 
поведінки прокурора, то в такому разі порушень 
вимог ст. 290 КПК України з боку сторони обви-
нувачення немає. Суд має оцінити докази, отри-
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мані в результаті негласних слідчих (розшукових) 
дій у комплексі з розсекреченими процесуаль-
ними документами, які стали підставою для їх 
проведення, та не повинен автоматично визна-
вати такі докази неприпустимими (постанова від 
16.10.2019 р. у справі № 640/6847/15-к) [3].

У разі використання в доказуванні результатів 
негласних слідчих (розшукових) дій особи, які їх 
проводили або були залучені до їхнього прове-
дення, за необхідності можуть бути допитані як 
свідки. Допит таких осіб проводиться з дотри-
манням загальних правил допиту свідка, визна-
чених ст. ст. 224 і 352 КПК України, та може від-
буватися із збереженням у таємниці відомостей 
про цих осіб та із застосуванням щодо них від-
повідних заходів безпеки, передбачених законом 
(ч. 2 ст. 256 КПК України) [1]. За необхідності 
забезпечення безпеки осіб, які проводили негласні 
слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх про-
ведення, допит їх як свідків може бути здійсне-
ний у режимі відеоконференції (ст. ст. 232 і 336, 
ч. 9 ст. 352 КПК України). Під час судового роз-
гляду обов’язок вжиття заходів, спрямованих на 
забезпечення явки таких осіб у судове засідання 
для допиту як свідків, покладається на прокурора, 
на що звертає увагу Верховний Суд (постанова від 
01.07.2020 р. у справі № 643/10749/14-к) [4].

У разі використання в доказуванні результатів 
негласних слідчих (розшукових) дій особи, з при-
воду дій або контактів яких проводилися такі дії, 
за необхідності можуть бути допитані як свідки. 
Таким особам повідомляють про проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій тільки щодо 
них і в тому обсязі, в якому зачіпаються їхні права, 
свободи чи інтереси (ч. 3 ст. 256 КПК України) [1]. 
Повідомлення здійснюється в письмовій формі із 
зазначенням виду негласної слідчої (розшукової) 
дії, а також подальшого використання отрима-
них матеріалів у кримінальному провадженні чи 
їх знищення (п. 7.1.2 Інструкції про організацію 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні) [2].

Конкретний час здійснення такого повідо-
млення визначається прокурором або за його 
дорученням слідчим з урахуванням наявності чи 
відсутності загроз для: 1) досягнення мети досу-
дового розслідування; 2) суспільної безпеки;  
3) життя або здоров’я осіб, причетних до про-
ведення негласної слідчої (розшукової) дії. 
У будь-якому випадку повідомлення повинно бути 
здійснене протягом дванадцяти місяців із дня при-
пинення таких дій, але не пізніше звернення до суду 

з обвинувальним актом (ч. 2 ст. 253 КПК України) 
[1]. У цілому такий підхід до здійснення повідо-
млення про факт і результати проведення неглас-
ної слідчої (розшукової) дії відповідає практиці 
ЄСПЛ. Так, звертаючись до з’ясування питання 
про те, чи реально все-таки на практиці забезпе-
чити сповіщення особи, за якою встановлювалося 
стеження, після такого заходу, Суд вказує, що 
діяльність або небезпека, проти якої спрямовано 
конкретну низку заходів стеження, може тривати 
протягом років, навіть десятиріч після припинення 
таких заходів. Сповіщення кожної особи після 
припинення за нею таємного стеження про такий 
захід може становити досить суттєву перешкоду 
реалізації довготривалої мети, для якої із самого 
початку і встановлювалося стеження. На думку 
Суду, оскільки «втручання», здійснене на підставі 
законодавства, яке оспорюють заявники, у прин-
ципі виправдовується пунктом 2 статті 8, факт 
відсутності сповіщення особи після припинення 
стеження не може сам по собі суперечити цьому 
положенню, оскільки саме це забезпечує ефектив-
ність «втручання» (§ 58 рішення від 06.09.1978 р. 
у справі «Klass and Others v. Germany») [5].

У разі здійснення перекваліфікації злочину 
з тяжкого або особливо тяжкого на нетяжкий, 
докази, отримані внаслідок проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, можуть використову-
ватися в доказуванні за умови, якщо на момент 
отримання дозволу та їх проведення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань були внесені 
відомості про кримінальне правопорушення за 
попередньою правовою кваліфікацією злочину 
як тяжкого або особливо тяжкого. У таких випад-
ках, як вказує Верховний Суд, відсутні порушення 
вимог ч. 2 ст. 246 КПК України, незважаючи на 
те, що під час проведення досудового розслі-
дування кваліфікацію було змінено на нетяж-
кий злочин (постанова від 01.04.2020 р. у справі 
№ 607/15414/17) [6].

У ч. 1 ст. 257 КПК України законодавець закрі-
плює умови і порядок використання отриманої 
у разі проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії інформації про виявлені ознаки кримінального 
правопорушення, яке не розслідується у цьому 
кримінальному провадженні. Якщо під час про-
ведення негласної слідчої (розшукової) дії вияв-
лено ознаки кримінального правопорушення, яке 
не розслідується в цьому кримінальному прова-
дженні, слідчим або уповноваженим оперативним 
підрозділом невідкладно складається протокол, 
який не пізніше 24 годин з моменту виявлення 
ознак зазначеного кримінального правопору-
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шення надається прокурору, що здійснює нагляд 
за додержанням законів під час проведення досу-
дового розслідування у формі процесуального 
керівництва. Прокурор досліджує отриману 
інформацію про виявлені ознаки кримінального 
правопорушення, яке не розслідується у цьому 
кримінальному провадженні, в разі підтвер-
дження відомостей про виявлення ознак кримі-
нального правопорушення, узгодивши це питання 
з керівником прокуратури, складає відповідне 
клопотання і вносить його на розгляд слідчого 
судді (п. п. 4.3.1 і 4.3.2 Інструкції про організацію 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні) [2].

Зазначене клопотання прокурора розгляда-
ється слідчим суддею, визначеним з урахуван-
ням правил, встановлених ст. 247 КПК України, 
з дотриманням строку та порядку, визначених 
ст. 248 КПК України. Слідчий суддя постанов-
ляє ухвалу про надання дозволу на використання 
результатів проведення негласної слідчої (розшу-
кової) дії в іншому кримінальному провадженні 
за умов: 1) законності отримання інформації про 
виявлені ознаки кримінального правопорушення, 
яке не розслідується у цьому кримінальному про-
вадженні; 2) наявності достатніх підстав вва-
жати, що така інформація свідчить про виявлення 
ознак кримінального правопорушення. Обов’язок 
доказування зазначених обставин, серед інших, 
покладається на прокурора, який звернувся з кло-
потанням про надання дозволу на використання 
результатів проведення негласної слідчої (розшу-
кової) дії в іншому кримінальному провадженні.

У практиці Верховного Суду звертається увага 
на правильність практики судів першої та апеля-
ційної інстанцій, які за відсутності в матеріалах 
кримінального провадження ухвали слідчого 
судді про використання результатів негласних 
слідчих (розшукових) дій в іншому криміналь-
ному провадженні, як того вимагає ст. 257 КПК 
України, визнають недопустимими всі докази, 
здобуті внаслідок проведених негласних слідчих 
(розшукових) дій відносно інших осіб (постанова 
від 21.02.2019 р. у справі № 698/1151/15-к) [7].

Після постановлення слідчим суддею ухвали 
про надання дозволу на використання результа-
тів проведення негласної слідчої (розшукової) дії 
в іншому кримінальному провадженні прокурор 
зобов’язаний: 1) у разі, якщо досудове розсліду-
вання в такому кримінальному провадженні не 
розпочато, слід невідкладно, не пізніше 24 годин 
після отримання такої ухвали, внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань і не пізніше наступного дня, з дотриман-
ням правил підслідності, передати наявні у нього 
матеріали до органу досудового розслідування 
та доручити проведення досудового розслідування 
(ч. ч. 1 і 7 ст. 214 КПК України); 2) у разі, якщо 
досудове розслідування в такому кримінальному 
провадженні вже проводиться, після отримання 
такої ухвали передати її разом з матеріалами щодо 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
прокурору, який здійснює нагляд за додержанням 
законів під час проведення досудового розсліду-
вання, у формі процесуального керівництва досу-
довим розслідуванням цього кримінального про-
вадження для вирішення в порядку ст. 217 КПК 
України питання про об’єднання матеріалів досу-
дового розслідування.

Закріплені в ч. 1 ст. 257 КПК України умови 
та порядок використання інформації, отриманої 
унаслідок проведення негласної слідчої (роз-
шукової) дії, не застосовуються до випадків 
виділення матеріалів досудового розслідування 
в окреме провадження, на що вказується в судо-
вій практиці. Так, Верховний Суд звертає увагу 
на правильність практики судів першої та апеля-
ційної інстанцій, які в разі, якщо постановою про 
виділення матеріалів досудового розслідування 
з матеріалів кримінального провадження виділено 
матеріали досудового розслідування, у тому числі 
докази, отримані в результаті негласних слідчих 
(розшукових) дій, в окреме кримінальне прова-
дження, а внаслідок їхнього проведення виявлено 
ознаки кримінального правопорушення, яке роз-
слідується в цьому кримінальному провадженні, 
на підставі ст. 257 КПК України доходять висно-
вку, що використання цих матеріалів у виділеному 
кримінальному провадженні не потребує отри-
мання ухвали слідчого судді, та визнають указані 
докази допустимими (постанова від 10.12.2020 р. 
у справі № 751/602/18) [8].

Такого ж висновку Верховний Суд доходить 
у разі зміни під час досудового розслідування 
правової кваліфікації кримінального правопо-
рушення, яке розслідується в цьому криміналь-
ному провадженні. Так, Верховний Суд вказує, 
що за змістом ст. 257 КПК України законодавець 
зобов’язує отримати дозвіл слідчого судді на вико-
ристання інформації, здобутої під час проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії в іншому кримі-
нальному провадженні, а не після перекваліфіка-
ції складу кримінального правопорушення в тому 
ж самому кримінальному провадженні (постанова 
від 11.03.2020 р. у справі № 583/3508/18) [9].
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За загальним правилом, відомості, речі та доку-
менти, отримані під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, які прокурор не визнає 
необхідними для подальшого проведення досу-
дового розслідування, повинні бути невідкладно 
знищені на підставі його рішення (ч. 1 ст. 255 КПК 
України). Виняток з цього правила становлять 
отримані під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій речі та документи, власник 
яких може бути зацікавлений в їхньому повер-
ненні; вони підлягають зберіганню до вирішення 
питання про їхнє повернення (ч. 3 ст. 255 КПК 
України) [1]. Знищення відомостей, речей і доку-
ментів, отриманих під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, здійснюється на під-
ставі постанови прокурора та під його контролем 
у випадках, коли це можливо без шкоди для кри-
мінального провадження, в порядку, передбаче-
ному ст. 255 КПК України, та в спосіб, що уне-
можливлює їх відтворення.

Висновки. Результати проведеного дослі-
дження свідчать, що відомості про факти, отри-
мані під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, підлягають використанню 
в кримінальному процесуальному доказуванні як 
докази за умов розсекречування попередньо засе-
кречених протоколів негласних слідчих (розшуко-
вих) дій та інших матеріальних носіїв інформації 

щодо їх проведення і відкриття таких матеріа-
лів кримінального провадження стороні захисту 
в порядку ст. 290 КПК України. У разі викорис-
тання в доказуванні результатів негласних слід-
чих (розшукових) дій за необхідності можуть бути 
допитані як свідки: 1) особи, які їх проводили 
або були залучені до їхнього проведення, а також  
2) особи, з приводу дій або контактів яких прово-
дилися такі дії (зі здійсненням письмового повідо-
млення останніх про проведення таких дій щодо 
них в обсязі, який зачіпає їхні права, свободи чи 
інтереси).

Відомості про факти, отримані під час про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій 
в одному кримінальному провадженні, можуть 
бути використані в іншому кримінальному прова-
дженні на підставі ухвали слідчого судді, поста-
новленої за клопотанням прокурора. Результати 
дослідження судової практики дозволяють кон-
статувати відсутність потреби в ухвалі слідчого 
судді для використання результатів негласних 
слідчих (розшукових) дій: 1) у кримінальному 
провадженні, виділеному в окреме провадження 
з провадження, в якому проводилися негласні 
слідчі (розшукові) дії; 2) у разі зміни під час досу-
дового розслідування правової кваліфікації кри-
мінального правопорушення, яке розслідується 
в цьому кримінальному провадженні.
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Kret G.R. USE OF THE RESULTS OF COVERT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The article is devoted to the disclosure of the mechanism of use the results of covert investigative (search) 
actions during criminal proceedings.

It is substantiated that the necessary conditions for the use of information about the facts received during 
covert investigative (investigative) actions in the proof are: 1) declassification in the order prescribed by 
section V of the Instruction on the organization of covert investigative (search) actions and use of their results 
in criminal proceedings: a) protocols of covert investigative (search) actions, which contain information about 
the fact and methods of their conduct, as well as information that allows to identify the person, place or 
thing in respect of which such actions were carried out, the disclosure of which poses a threat to national 
interests and security; b) other material carriers of information on conducting covert investigative (search) 
actions: resolutions of the investigator, prosecutor on their conduct, petitions for permission to conduct covert 
investigative (search) actions, decisions of the investigating judge on permission to conduct them and their 
annexes; 2) disclosing of the specified material carriers of information on carrying out covert investigative 
(search) actions to the defense party according to Article 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.

It is indicated that in the case of use in proof the results of covert investigative (search) actions, if necessary, 
may be interrogated as witnesses: persons who conducted them or were involved in their conduct, as well 
as persons in respect of whose actions or contacts such investigative action was conducted (with the written 
notification of last one about such actions against them to the extent that affects their rights, freedoms or 
interests). The peculiarities of the implementation of such notification are outlined, including the mechanism 
of establishing a specific time of its implementation, taking into account the practice of the European Court of 
Human Rights.

Attention is drawn to the fact that information about the facts obtained during covert investigative (search) 
actions in one criminal proceeding may be used in another criminal proceeding on the basis of a decision of 
the investigating judge issued at the request of the prosecutor. According to the results of the study of judicial 
practice, there is no need for a decision of the investigating judge to use the results of covert investigative 
(search) actions: 1) in criminal proceedings, allocated to a separate proceeding in which covert investigative 
(search) actions were conducted; 2) in the event of a change during the pre-trial investigation of the legal 
qualification of the criminal offense being investigated in this criminal proceedings.

Key words: evidence, covert investigative (search) actions, proof, use of evidence, destruction of information.
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

Статтю присвячено стану наукової розробки проблеми використання результатів засто-
сування технічних засобів під час проведення процесуальних дій протягом досудового розслі-
дування. Проаналізовано наукові праці, в яких згадується досліджувана проблематика з часів 
прийняття Кримінального процесуального кодексу України у 2012 р. Вказано, що всі наукові 
дослідження з цієї тематики можна умовно розділити на групи: 1) використання результа-
тів застосування технічних засобів, отриманих під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності; 2) використання результатів застосування технічних засобів, отриманих під час 
проведення слідчих (розшукових) дій; 3) використання результатів застосування технічних 
засобів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 4) використання 
результатів застосування технічних засобів, отриманих під час проведення інших процесу-
альних дій; 5) використання результатів застосування технічних засобів, отриманих під час 
судового провадження.

Велику увагу приділено думкам вітчизняних науковців щодо значення застосування тех-
нічних засобів під час здійснення досудового розслідування. Наголошено, що наразі значного 
поширення набуває електронна (цифрова) інформація як продукт застосування різноманіт-
них новітніх технічних засобів фіксації. Визначено основні властивості електронної інфор-
мації, особливості її статусу та можливості використання під час доказування (особливо 
копій). Наведено позицію з цього приводу Верховного Суду. Визначено напрями, які нині потре-
бують подальших наукових досліджень і є перспективними з огляду на потреби практичної 
діяльності, пов’язаної із протидією злочинності. Доведено, що отримання і використання 
результатів застосування технічних засобів поєднує досягнення таких розділів науки кримі-
налістики, як криміналістична техніка і тактика.

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, наукова розробка, про-
цесуальна дія, технічні засоби, фіксація результатів.

Постановка проблеми. Важливе місце у пра-
воохоронній діяльності займають процесуальні, 
організаційні, тактичні, технічні, виховні та інші 
засоби, використання яких забезпечує належне 
виконання завдань кримінального провадження 
та сприяє розслідуванню кримінальних право-
порушень. Йдеться про комплексну криміналіс-
тичну діяльність, яка враховує багато чинників, 
пов’язаних із наданням цим органам відповідного 
наукового продукту, що полегшує, спрощує та при-
скорює досудове розслідування. Одним із таких 
наукових продуктів є технічні засоби, що засто-
совуються під час проведення процесуальних дій, 
здійснюваних уповноваженими законом особами 
(дізнавачами, слідчими, оперативними працівни-
ками, прокурорами) протягом досудового розслі-
дування у формі досудового слідства чи дізнання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
останні роки дослідженню проблематики засто-

сування технічних засобів під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності, а також про-
ведення процесуальних дій та використання їх 
результатів у доказуванні присвятили свої моно-
графії А. В. Бєжанова (2021 р.), Ю. О. Вихо-
дець (2021 р.), Ю. О. Гресь (2017 р.), Є. О. Даніч 
(2018 р.), Д. О. Карпенко (2017 р.), С. Ю. Карпу-
шин (2016 р.), М. В. Комарова (2019 р.), А. П. Лаза-
рєв (2018 р.), С. Л. Лисаченко (2020 р.), Д. О. Літ-
кевич (2020 р.), А. В. Ратнова (2021 р.), О. М. Сало 
(2018 р.), О. В. Соколов (2019 р.), А. В. Столітній 
(2018 р.), Т. О. Татарнікова (2016 р.), І. І. Цилюрик 
(2020 р.), В. О. Шерудило (2018 р.), А. В. Шило 
(2019 р.) та інші. Незважаючи на розмаїття робіт 
із цієї тематики, проблема комплексного викорис-
тання інформації про хід та результати проведення 
процесуальних дій залишається не розкритою.

Мета дослідження – аналіз стану наукової 
розробленості у вітчизняній юридичній літературі 
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проблеми застосування технічних засобів у разі 
проведення процесуальних дій та використання 
результатів їх застосування під час доказування.

Виклад основного матеріалу. Абсолютна 
більшість науковців у галузі кримінального про-
цесу та криміналістики переконані, що застосу-
вання технічних (науково-технічних, техніко-кри-
міналістичних) засобів і подальше використання 
отриманих результатів у кримінальному судочин-
стві та під час судового розгляду є одним із дієвих 
механізмів, що підвищують ефективність роз-
криття та розслідування кримінальних правопо-
рушень. Однак низка питань щодо порядку засто-
сування технічних засобів під час проведення 
процесуальних дій залишається дискусійною. 
Про це свідчать наукові праці як на монографіч-
ному рівні, так і на рівні окремих статей.

У 2017 р. Ю. О. Гресь захистила дисерта-
цію, присвячену питанню формування техно-
логічного підходу у криміналістиці. Науковець 
уважає, що в рамках розділу криміналістичної 
техніки технологічний підхід отримав свій роз-
виток у таких напрямах: оновлення існуючих 
та створення нових комплексів техніко-криміна-
лістичних засобів пошуково-пізнавальної діяль-
ності; розроблення алгоритмів технології прак-
тичного застосування цих технічних засобів; 
розроблення алгоритмів проведення експерт-
них досліджень; використання інформаційних 
та комп’ютерних технологій для забезпечення 
збереження і поширення результатів досліджень 
експертів, фіксації криміналістичної інформації 
іншими уповноваженими суб’єктами, що мають 
доступ до розслідування. На її переконання, 
криміналістична технологія є впорядкованою 
системою алгоритмів та програм, які за умови 
застосування відповідних людських і технічних 
ресурсів сприяють оптимальному поетапному 
виконанню конкретних завдань криміналістич-
ної діяльності. Технологічний підхід дозволяє 
створювати «жорсткі», «гнучкі» та «комбіно-
вані» алгоритми та програми дій із викорис-
танням техніко-криміналістичних засобів під 
час проведення процесуальних дій [1, с. 44, 60]. 
У своєму дослідженні С. Ю. Карпушин вивчає 
систему «традиційних слідчих розшукових 
та негласних слідчих (розшукових) дій» під час 
досудового розслідування. З’ясовуючи порядок 
проведення вербальних, невербальних та змі-
шаних слідчих (розшукових) дій (далі – СРД) як 
їхній обов’язковий елемент, науковець розглядає 
можливість та іноді необхідність застосування 
технічних засобів [2].

Схожої позиції у дисертації «Механізм про-
ведення слідчих (розшукових) дій у криміналь-
ному провадженні» дотримується А. П. Лаза-
рєв. Науковець указує, що чинний КПК України 
визначає протокол як основну (першу) процесу-
альну форму фіксування кримінального право-
порушення. Друга ж форма фіксування встанов-
лена на носій інформації, на якому за допомогою 
технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. 
Підставою для встановлення такої форми є тех-
нічний розвиток сучасних технологій. За основу 
характеристики технічних засобів, на думку нау-
ковця, слід взяти їхню новизну, технічні параме-
три, спеціальні знання, нормативне регулювання 
та доказове значення отриманих результатів. 
Негативне ставлення до технічних засобів під 
час проведення процесуальних дій на практиці 
насамперед пов’язане з наступним: 1) технічний 
запис має багато інформації, яка не вказується 
в протоколі відповідної процесуальної дії; 2) під 
час застосування відеозапису слідчий повинен 
строго дотримуватися діалогу між учасниками 
процесуальної дії, що не дає можливості йому 
повною мірою використовувати тактичні при-
йоми викриття; 3) слідчий не має технічних умов 
для зберігання матеріалів технічного запису 
та повинен застосовувати заходи щодо попе-
редження їх можливого пошкодження; 4) для 
застосування технічного запису слідчий повинен 
витрачати більше часу, ніж для складання просто 
протоколу [3, с. 97–99, 109].

До основних завдань упровадження досяг-
нень науково-технічного прогресу у кримінальне 
провадження, на думку Д. О. Літкевича, слід від-
носити: захист особи, суспільства та держави; 
забезпечення швидкого, повного та неупередже-
ного розслідування та судового розгляду; забез-
печення ефективності проведення процесуальних 
дій; викриття осіб, винних у вчиненні криміналь-
ного правопорушення; підвищення інноваційного 
рівня культури суду, сторін потерпілого та інших 
учасників кримінального провадження; забез-
печення відповідності між фіксацією (відобра-
женням) і збереженням інформації задля можли-
вості застосування під час доказування. В якості 
основних напрямів інформатизації криміналь-
ного процесу науковцем визначено: перехід на 
електронний документообіг; обмеження держав-
ної монополії на доступ до інформації у зв’язку 
з можливостями мережі Інтернет та розширення 
змагальності процесу; доказова інформація, пред-
ставлена в цифровому (електронному) вигляді; 
електронний суд (правосуддя). На нормативному 
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рівні доцільно закріпити такі критерії застосу-
вання досягнень науково-технічного прогресу, як 
належний суб’єкт, науковість, цілеспрямованість, 
безпечність, передбачуваність та фіксування 
[4, с. 2–4].

Аналізуючи норми КПК України та Поло-
ження про Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань (далі – ЄРДР), А. В. Столітній виділяє чотири 
форми фіксації процесуальних рішень та проце-
суальних дій: електронний формат; електронно-
паперовий та паперово-електронний формати, 
паперовий формат. Науковець досліджує функціо-
нальні можливості ЄРДР та обґрунтовує позицію 
стосовно того, що запровадження електронного 
формату взаємодії із залученням до електронної 
системи всіх професійних суб’єктів провадження 
буде завершальним етапом модернізації кримі-
нального провадження в цілому. Уся процесуальна 
взаємодія між спеціалізованими суб’єктами сто-
рони обвинувачення вже нині може бути транс-
формована з паперово-електронного у виключно 
електронний формат із запровадженням електро-
нних процесуальних процедур в єдиному спеціа-
лізованому електронному право реалізаційному 
середовищі – ЄРДР [5, с. 74–75, 355].

І. Н. Цилюрик у дисертації «Гарантії прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримі-
нального провадження під час проведення слід-
чих (розшукових) дій» досліджує проблематику 
правового та організаційного забезпечення СРД 
та негласних слідчих (розшукових) дій, з’ясовує 
роль у забезпеченні захисту прав, свобод і закон-
них інтересів учасників провадження дізнавача, 
слідчого, їхніх керівників, прокурора, слідчого 
судді та захисника [6]. Однак варто зазначити, 
що науковець, на жаль, не торкається і не розгля-
дає значення у цьому забезпеченні застосування 
насамперед технічних засобів фіксації процесу-
альних дій чи процесу прийняття процесуального 
рішення.

Деякі науковці приділяють увагу викорис-
танню технічних засобів під час проведення 
окремих СРД. Так, А. В. Бєжанова досліджувала 
проблематику застосування режиму відеокон-
ференції. Науковець під технічними засобами 
у кримінальному судочинстві пропонує розуміти 
сукупність технічних приладів, пристроїв, при-
стосувань, що використовуються під час прове-
дення процесуальних дій та прийняття процесу-
альних рішень, за допомогою яких виявляються, 
фіксуються і вилучаються дані, явища та події, що 
мають доказове значення для кримінального про-
вадження. Підтримується позиція, що: науково-

технічні засоби використовуються на всіх стадіях 
розкриття та розслідування кримінальних право-
порушень; немає чіткого їх визначення та систе-
матизації; у законодавстві неможливо навести 
вичерпний перелік усіх допустимих для дока-
зування науково-технічних засобів. До причин, 
що впливають на неефективність використання 
науково-технічних досягнень в діяльності право-
охоронних та судових органів, віднесено: відсут-
ність належної уваги до модернізації підрозділів 
правоохоронних органів технічними засобами; 
недостатнє фінансування цієї сфери; відсутність 
відповідних фахівців; проблематичність викорис-
тання інноваційних технологій; неналежна нор-
мативно-правова база та відсутність системного 
підходу до питання інноваційної модернізації 
правоохоронних та судових органів; викорис-
тання пропрієтарного програмного забезпечення; 
значна витрата коштів на використання сучасних 
технологій [7, с. 205–206].

С. Л. Лисаченко з’ясовує питання щодо засо-
бів отримання відомостей від особи у криміналь-
ному провадженні. До цих відомостей віднесено 
інформацію вербального та невербального харак-
теру, а засоби їх отримання повинні обов’язково 
виконувати функції змістовного забезпечення 
та фіксації доказової інформації. Застосовуючи 
такі засоби, суб’єкти провадження накопичують 
відомості, які створюють переконання та доведе-
ність для прийняття певних кримінальних проце-
суальних рішень. Використання технічних засобів 
під час застосування засобів отримання відомос-
тей від особи має додаткове гарантійне значення 
[8, с. 190–191]. 

М. В. Комарова аналізує правові та органі-
заційні засади обшуку у кримінальному прова-
дженні. Науковець указує, що обов’язковим атри-
бутом кожного обшуку є відеокамера або інший 
пристрій, що дає можливість повністю зафіксу-
вати перебіг проведення цієї СРД, а відповідний 
аудіо-відеоносій є невід’ємним додатком до про-
токолу обшуку. Фіксування обшуку на відеока-
меру тепер стало не опцією, а обов’язком для пра-
воохоронних органів. Проте під час реалізації цієї 
вимоги виникають проблеми: відсутність деталь-
ної регламентації того, як проводити відеозйомку 
(чи повинні бути в кадрі поняті, чи фіксувати факт 
виявлення та вилучення майна, що розуміється під 
безперервністю). Серед причин застосування тех-
нічних засобів під час обшуку названо спрощення 
аналізу дослідження доказів у подальшому роз-
слідуванні та гарантія дотримання закону щодо 
прав і законних інтересів громадян [9, с. 80–81]. 
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Хочемо відмітити, що в цьому випадку технічні 
засоби застосовуються як на етапі отримання 
дозволу на проведення обшуку (фіксація розгляду 
клопотання слідчим суддею), так і під час прове-
дення самого обшуку. Крім того, під час обшуку 
застосовується не тільки відеокамера чи фотоапа-
рат, але й різні технічні засоби, які допомагають 
віднайти шукані об’єкти. Є. О. Даніч зауважує, 
що під час проведення майже будь-якого слід-
чого експерименту найчастіше використовуються 
відеозапис, фотографування та засоби криміна-
лістичної валізи. Пропонується активніше вико-
ристовувати сучасні технології фіксації перебігу 
та результатів слідчого експерименту: лазерне 
сканування зі створенням 3D моделей, що може 
бути використане під час проведення інших СРД 
та судових експертиз, виконання інших завдань 
досудового розслідування та подальшого судо-
вого розгляду [10, с. 187–188]. Ф. М. Сокиран уза-
галі розглядає застосування технічних засобів під 
час СРД як елемент психологічного впливу. Вка-
зується, що норми кримінального процесуального 
закону в окремих випадках зобов’язують, дозво-
ляють або передбачають застосування технічних 
засобів. Психологічний вплив, який здійснюється 
за їхньою допомогою, може мати прямий харак-
тер – впливати на особу, яка надає неправдиві 
показання або приховує причетність до події пра-
вопорушення, та непрямий – особа, яка визнає 
свою винуватість під впливом технічних засобів, 
впливає на психологію інших осіб, що не визна-
ють своєї винуватості чи дають неправдиві пока-
зання. Неодмінною умовою використання тех-
нічних засобів визначено дотримання принципів 
законності, етичності та науковості [11, с. 70].

Окремої уваги заслуговують наукові дослі-
дження щодо застосування технічних засобів 
під час проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій (далі – НСРД). Наприклад, А. В. Шило 
з’ясовує особливості використання у криміналь-
ному провадженні відомостей, отриманих під 
час проведення НСРД. Науковець вказує, що цим 
відомостям притаманні такі риси: специфічні 
(негласні) умови отримання; захищеність гри-
фом секретності; підвищений (подвійний) рівень 
захисту окремих блоків інформації; особливий 
режим захисту від незаконного розголошення 
та нецільового використання; монополія сторони 
обвинувачення в отриманні та визначенні доказо-
вої належності; складність отримання, поліфунк-
ціональність у використанні. Крім того, в науко-
вій літературі висвітлюються проблемні аспекти 
фіксації перебігу та результатів НСРД технічними 

засобами як обов’язкова умова використання 
матеріалів НСРД у кримінальному провадженні. 
Оскільки КПК України не зазнав змін і допо-
внень у контексті цього питання, подальшого 
дослідження потребує порядок та форми фіксації 
негласного отримання інформації через призму 
впливу особливостей проведення НСРД на проце-
дуру їхньої фіксації та використання у криміналь-
ному провадженні [12, с. 39, 195]. 

Ю. О. Виходець з’ясовує можливість вико-
ристання комп’ютерних технологій під час про-
ведення НСРД. Зазначено, що нині в жодному 
з досліджень об’єктивно не розглянуто процесу-
альний порядок використання комп’ютерних тех-
нологій під час проведення НСРД, відсутня кон-
кретизація суб’єктів-виконавців та кримінальних 
правопорушень, у разі розслідування яких можуть 
використовуватися ці технології, відсутній їхній 
перелік. За цільовим призначенням комп’ютерні 
технології під час проведення НСРД є різновидом 
технічних засобів, що використовуються у право-
охоронній діяльності. За такої умови лише тех-
нічні засоби негласного отримання інформації, які 
спеціально пристосовані та/або взагалі відповіда-
ють вимогам, що визначають можливість їхнього 
використання для вирішення завдань оперативно-
розшукової та кримінальної процесуальної діяль-
ності у властивих їм формах та методах, можуть 
бути віднесені до спеціальних технічних засобів 
[13, с. 207–208].

Оскільки нині результати застосування пере-
важної більшості технічних засобів під час про-
ведення процесуальних дій виражаються в елек-
тронній (цифровій) формі, варто з цього приводу 
зазначити наступні міркування. Одним із остан-
ніх монографічних досліджень цієї проблематики 
є дисертація А. В. Ратнової. Зроблено висновок, 
що зазвичай електронний документ розгляда-
ється як різновид документа або речового доказу 
залежно від того, що може використовуватися як 
доказ факту чи обставин, які підлягають доказу-
ванню. Однак двоєдина сутність електронного 
документа – інформаційна та технічна, потреба 
в наявності спеціальних технічних засобів та про-
грам для розкодування та візуалізації, її копію-
вання та дослідження, вільне переміщення між 
носіями інформації, «чутливість» інформації 
та легка зміна даних є суттєвими відмінностями 
з «традиційними» доказами, тому спричиняє вио-
кремлення «електронних документів» як окре-
мого джерела доказів [14, с. 184]. Наразі ведуться 
активні наукові дискусії щодо роботи з електро-
нними документами, можливості використання їх 
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копій, зберігання у файлах. На нашу думку, оста-
точна крапка з цього приводу поставлена поста-
новою Верховного Суду від 29.03.2021 р. у справі 
№ 554/5090/16-к. У ній зазначається, що характер-
ною рисою електронного документа є відсутність 
жорсткої прив`язки до конкретного матеріального 
носія. Під час зберігання електронного документа 
на кількох електронних носіях інформації кожний 
з електронних примірників вважається оригіна-
лом електронного документа [15].

Висновки. Аналіз наукових праць фахівців 
у сфері кримінального процесу та криміналіс-
тики свідчить, що їхні дослідження стосувалися 
лише окремих питань застосування технічних 
засобів під час проведення певних процесуаль-
них дій та їх значення для досудового розсліду-
вання в цілому. Всі наукові дослідження з цієї 
тематики можна умовно розділити на такі групи: 
1) використання результатів застосування тех-

нічних засобів, отриманих під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності; 2) вико-
ристання результатів застосування технічних 
засобів, отриманих під час проведення слідчих 
(розшукових) дій; 3) використання результатів 
застосування технічних засобів, отриманих під 
час проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій; 4) використання результатів застосування 
технічних засобів, отриманих під час проведення 
інших процесуальних дій; 5) використання 
результатів застосування технічних засобів, 
отриманих під час судового провадження. Вра-
ховуючи сучасні реалії, вважаємо, що основним 
напрямом подальших теоретичних досліджень 
цієї проблеми повинна насамперед стати дета-
лізація процесуального порядку застосування 
технічних засобів на етапі досудового розслі-
дування та роботи з отриманою електронною 
інформацією та її носіями.
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Poliak Yu.P. THE STATE OF THE RESEARCH OF THE PROBLEM OF THE USE OF TECHNICAL 
MEANS APPLICATION RESULTS WHEN CONDUCTING PROCEEDINGS DURING

This article is dedicated to the state of the research of the problem of the use of technical means application 
results when conducting proceedings during the pre-trial investigation. The scientific works that have been 
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mentioning the issue under study since the time of the Criminal Procedure Code of Ukraine adoption in 2012 
were defined. It is stated that all the scientific research on this issue can be conveniently divided into the 
following groups: 1) use of the technical means application results obtained during the intelligence-gathering 
activities; 2) use of the technical means application results obtained during the process of investigative 
activities; 3) use of the technical means application results obtained in the process of covert investigative 
activities; 4) use of the technical means application results obtained in the process of other proceedings;  
5) use of the technical means application results obtained during the judicial process.

A large focus has been made on the thoughts of the Ukrainian scientists regarding the significance of the 
application of technical means in the process of the pre-trial investigation. It has been pointed out that today 
the electronic (digital) information as the product of the application of various technical record means has 
become much more popular. The main properties of the electronic information and special features of its status 
and possibilities of use in the process of evidence (in particular its copies) have been determined. The Supreme 
Court's position regarding this matter has been stated. The areas that at the moment require further scientific 
research and have good potential based on the needs of the practical activity related to crimes prevention have 
been determined. The obtainment and use of the technical means application results combine the achievements 
of such forensic science sections as forensic technique and tactics.

Key words: pre-trial investigation, criminal proceedings, scientific development, proceedings, technical 
means, fixation of results.
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ЗВ’ЯЗОК ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСАДАМИ  
ПУБЛІЧНОСТІ ТА ДИСПОЗИТИВНОСТІ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Метою статті є визначення співвідношення засад публічності та диспозитивності з прин-
ципами верховенства права та законності у кримінальному провадженні України. У науковій 
статті розглядається питання співвідношення засад публічності і диспозитивності з прин-
ципом змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед 
судом їх переконливості у кримінальному провадженні України. Наголошено, що будь-яка 
діяльність за своєю природою підпорядкована певним закономірностям, принципам, які визна-
чають її спрямованість і характер, тобто є щодо неї своєрідним орієнтиром. Акцентовано 
увагу на тому, що натепер одним з актуальних, але водночас проблемних питань криміналь-
ного провадження, є реальне ствердження, забезпечення, дотримання та реалізація засад 
під час досудового розслідування і судового провадження. Зазначено, що погляди вітчизня-
них учених-процесуалістів і системний аналіз кримінального процесуального законодавства 
України доводять, що в Україні немає чіткого та єдиного уявлення про систему засад кри-
мінального провадження. Визначено, що змагальність – це така побудова судочинства на 
основі виділення протилежних функцій обвинувачення та захисту, виконання їх різними засо-
бами і особами, які відокремлені від суду та наділені рівними правами для відстоювання своїх 
тверджень, а незалежному суду належить керівництво судовим процесом, активне дослі-
дження обставин справи і вирішення її по суті. Встановлено, що зміст диспозитивності 
походить із демократичних засад кримінального судочинства, характерних для країн Європи, 
так званої змагальної чи змішаної форми процесу. Наголошено також, що розширення дис-
позитивних засад у кримінальному судочинстві стало скоріше вимогою часу та міжнародної 
(європейської) спільноти, гармонізація з якою є пріоритетним вектором зовнішньої політики 
України. Визначено, що принцип публічності відіграє забезпечувальну функцію щодо принципу 
змагальності. Насамкінець зазначено, що всі принципи кримінального процесу тісно пов’язані 
між собою, постійно взаємодіють один з одним, зберігаючи при цьому власну цінність для 
побудови і ходу процесу.

Ключові слова: публічність, диспозитивність, принципи кримінального процесу, засади 
кримінального провадження, змагальність, співвідношення.

Постановка проблеми. Сучасні процеси 
демократизації та гуманізації кримінальної про-
цесуальної діяльності змушують по-новому пере-
осмислити підходи до розуміння та значення 
ключових правових категорій у кримінальному 
процесі України – засад кримінального прова-
дження. У зв’язку із динамічним характером самої 
кримінальної процесуальної діяльності принципи 
(засади) кримінального провадження постійно 
еволюціонують.

Стан опрацювання. У теорії кримінального 
процесу питанню засад (принципів) криміналь-
ного судочинства приділялася увага багатьох уче-
них, зокрема таких як: Н.В. Агутіна, Ю.П. Але-
нін, В.П. Божьєв, В.К. Волошина, О.І. Галаган, 
О.В. Гриза, А.В. Гріненко, Ю.М. Грошевий, 

Т.М. Добровольська, З.Д. Єнікєєв, О.П. Кучин-
ська, В.Т. Маляренко, Г.М. Мамка, Т.М. Мірош-
ніченко, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, Д.П. Пись-
менний, П.І. Репешко, М.С. Строгович, 
О.Ю. Татаров, І.В. Тирічев, В.М. Тертишник, 
Г.І. Чангулі, Р.Х. Якупов та ін. 

Метою статті є визначення співвідношення 
засад публічності та диспозитивності з принци-
пами верховенства права та законності у кримі-
нальному провадженні України. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яка діяль-
ність за своєю природою підпорядкована певним 
закономірностям, принципам, які визначають її 
спрямованість і характер, тобто є щодо неї своє-
рідним орієнтиром. Не виняток і кримінальна про-
цесуальна діяльність в Україні, що незалежно від 
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суб’єктів та стадій кримінального провадження 
має відповідати певним фундаментальним поло-
женням, які в галузі кримінального процесу при-
йнято називати «засадами» [1, с. 87].

У КПК України міститься глава 2 «Засади 
кримінального провадження», де у ст. 7 перера-
ховуються всі принципи кримінального процесу. 
Зміст та форма кримінального провадження пови-
нні відповідати загальним засадам кримінального 
провадження. Варто акцентувати увагу на сис-
темних взаємозв’язках принципів кримінального 
провадження між собою в межах єдиної струк-
тури – кримінального судочинства.

Натепер одним з актуальних, але водночас 
проблемних питань кримінального провадження 
є реальне ствердження, забезпечення, дотримання 
та реалізація засад під час досудового розсліду-
вання і судового провадження. Погляди вітчиз-
няних учених-процесуалістів і системний аналіз 
кримінального процесуального законодавства 
України доводять, що в Україні немає чіткого 
та єдиного уявлення про систему засад кримі-
нального провадження. У такій ситуації можна 
погодитися з думкою О.І.  Галагана, Д.М. Пись-
менного, Л.М. Лобойка, що належність тієї чи 
іншої засади до системи основоположних правил 
кримінального провадження залежить від власної 
позиції автора та контексту дослідження. Також 
причиною цього є положення ст. 129 Конститу-
ції України, де засади судочинства визначено як 
«основні», а ч. 1 ст. 7 КПК України засади кри-
мінального провадження визначено як «загальні», 
адже це не виключає можливість пропонувати 
та стверджувати про існування в кримінальному 
процесі України ще й низки інших засад, окрім 
передбачених ст. 129 Конституції та ст. 7 КПК 
України [2, с. 77].

Особливий інтерес викликає співвідношення 
засад публічності та диспозитивності із принци-
пом змагальності кримінального процесу.

А.Ф. Смирнов наголошує, що змагальність – 
це така побудова судочинства на основі виділення 
протилежних функцій обвинувачення та захисту, 
виконання їх різними засобами і особами, які 
відокремлені від суду та наділені рівними пра-
вами для відстоювання своїх тверджень, а неза-
лежному суду належить керівництво судовим 
процесом, активне дослідження обставин справи 
і вирішення її по суті [3, с. 19]. Відомий учений 
І.Я. Фойницький з цього приводу відзначав: «Ста-
новлячись змагальним кримінальний процес не 
робиться, одначе, приватним, позовним, сторони 
в збиранні доказів користуються державною 

допомогою і кримінальне переслідування визна-
чається не особистою вседозволеністю, а загаль-
ною волею держави» [4, с. 63]. 

Вважаємо такий підхід найбільш прийнятним, 
а тому, на нашу думку, повною мірою правильним 
є те, що змагальність процесу не може існувати 
окремо від публічності та диспозитивності.

На думку Л.Р. Грицаєнка, змагальність як 
у законі, так і в практичній діяльності проявля-
ється по-різному. Зокрема, в законі про змагаль-
ність можуть свідчити: норми, які закріплюють 
права, обов’язки, відповідальність, а також умови 
і порядок діяльності суб’єктів змагання; норми, 
які встановлюють ті обставини, які можна запере-
чувати; норми, які визначають умови справедли-
вості процесуального змагання і закріплення його 
результату. У практичній діяльності змагальність 
проявляється: в прийнятті суб’єктом рішення 
щодо змагання; в діяльності суб’єктів змагання, 
яка включає активну або пасивну поведінку, що 
випливає з норм КПК; у застосуванні відповідаль-
ності до порушників умов змагань; у констатації 
і проголошенні результатів змагань [5, с. 193].

Цілком логічним є те, що побудова криміналь-
ного процесу на змагальній основі зумовила роз-
ширення засад диспозитивності з метою ефек-
тивного використання своїх прав сторонами. Це, 
з погляду більшості науковців, повинно сприяти 
встановленню дійсних обставин скоєння кри-
мінального правопорушення – істини («у спорі 
народжується істина») [6]. Інші думки, вислов-
лені в юридичній літературі, є діаметрально 
протилежними («спір може й поховати істину») 
[7, с. 17]. 

Прикладом останньої позиції є негативні від-
гуки науковців щодо запровадження інституту 
кримінального провадження на підставі угод 
(гл. 35 КПК України), що за своєю суттю є про-
явом диспозитивності. А.Н. Халіков доводить, 
що такий особливий порядок «поглинає» прин-
цип змагальності, безпосередності [8, с. 63], 
В.О. Попелюшко вважає, що він не відпові-
дає засаді презумпції невинуватості [9, с. 247], 
С.Л. Шаренко наголошує, що це зводить нанівець 
засаду законності в частині всебічного, цілкови-
того та неупередженого дослідження обставин 
кримінального провадження [10, с. 178]. Крім 
того, на думку Т.М. Мирошниченко, у такій ситуа-
ції законодавчо не передбачена обов’язкова участь 
захисника задля посилення гарантій права особи 
на захист [11, с. 112].

Ми підтримуємо позицію К.А. Сляднєвої, яка 
зазначає, що зміст диспозитивності походить із 
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демократичних засад кримінального судочинства, 
характерних для країн Європи, так званої зма-
гальної чи змішаної форми процесу. Саме за такої 
моделі в кримінальному процесі більш широко 
запроваджується можливість альтернативи (обви-
нувачення підтримує державний обвинувач або ж 
і сам потерпілий, передбачена можливість судового 
компромісу тощо). В ініціюванні процесу тут відве-
дена активна роль як державних органів, так і при-
ватних осіб, більш широке коло справ приватного 
та приватно-публічного обвинувачення, дієвий 
інститут відновлювального правосуддя та медіації. 
Така активність спрямована насамперед на інтер-
еси людини, надаючи їй більш широкий вибір віль-
ної поведінки в рамках закону [12, с. 79].

Усі сумніви стосовно обвинуваченого повинні 
бути враховані на його користь. З цього приводу 
необхідно визначити висловлювання англійських 
представників школи права, які визначали зма-
гальність та диспозитивність процесу та вказу-
вали на їх елементи побудови. Г. Вейд, Дж. Роулс 
проголошують ідеальні елементи змагальності, 
які включають у себе: 1) виконання права всіма 
державними органами згідно з правовими нор-
мами, які захищають права та свободи людини 
та громадянина; 2) діяльність правоохоронних 
органів обмежується засадами процесу; 3) всі пра-
вові проблеми повинні вирішуватися тільки суд-
дею; 4) ніхто не бути покараний за кримінальне 
правопорушення не інакше, як на підставі вироку 
суду [13, с. 204].

Розширення диспозитивних засад у криміналь-
ному судочинстві стало скоріше вимогою часу 
та міжнародної (європейської) спільноти, гармо-
нізація з якою є пріоритетним вектором зовніш-
ньої політики України.

Так, наприклад, ст. 38 Статуту Міжнародного 
Суду ООН вказує, що суд має право застосовувати 
судові рішення на підставі наукових положень 
як додатковий засіб визначення правових засад, 
згідно з якими має бути вирішена справа. Зма-
гальність та диспозитивність – це певний юри-
дичний стандарт прийняття судового рішення, що 
свідчить про неупередженість правосуддя [14]. 

Основною передумовою принципу змагаль-
ності є рівноправність сторін обвинувачення 
і захисту, на що вказано не лише у КПК (ст. 16). 
а й у Конституції України (п. 4 ч. 3 ст. 129). 

Стосовно досудового розслідування слід зазна-
чити, що рівноправність суб’єктів обвинувачення 
і суб’єктів захисту є проблематичною. Головне 
завдання законодавця тут полягає в такому пра-
вовому врегулюванні досудового провадження, 

щоб активність органів розслідування у викритті 
винного «не заважала» реалізації правил про зма-
гальність. У стадії судового розгляду кримінальної 
справи завдання законодавця полягає в розумному 
поєднанні змагальності сторін обвинувачення 
і захисту з активністю суду в одержанні доказів 
та їх дослідженні в межах дотримання положень 
про публічність процесуальної діяльності. Для 
цього законодавець в одних випадках дозволяє 
суду визнавати недоцільним дослідження дока-
зів стосовно тих фактичних обставин справи, які 
жодною стороною не оспорюються, в інших – 
виявляти ініціативу в одержанні доказів, даючи 
судові доручення органам розслідування [15].

Змагальність та диспозитивність вітчизняного 
кримінального судочинства відповідає вимогам 
Європейської конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року (Конвенція) 
[16]. Стаття 6 Конвенції загалом гарантує право на 
справедливий суд: особа, обвинувачена у вчиненні 
правопорушення, повинна за загальним прави-
лом мати право бути присутньою та безпосеред-
ньо брати участь у судовому засіданні стосовно 
встановлення обґрунтованості кримінального 
обвинувачення щодо неї. Це право презюму-
ється самим поняттям змагального провадження 
та також може походити з гарантій, установлених 
ч. 3 ст. 6 Конвенції. Вказані норми враховуються 
і Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), 
зокрема п. п. 25, 26 Рішення від 21.10.2010 року 
у справі «Жук проти України» [17]. 

У справі “Brandstetter v. Austria” від 
28.08.1991 року Суд вказав, що для того, аби 
кримінальний процес був змагальним, сторони 
обвинувачення та захисту повинні мати можли-
вість ознайомитися із зауваженнями та доказами, 
представленими іншою стороною, і відповісти на 
них. Національне законодавство може виконати 
цю вимогу по-різному, але передбачений у ньому 
спосіб повинен гарантувати, щоб протилежна 
сторона знала про надані зауваження і могла їх 
коментувати. Як загальне правило, ч. 1 та п. (d) 
ч. 3 ст. 6 Конвенції вимагають надання підсуд-
ному відповідної та належної можливості вислов-
лювати заперечення, а також ставити запитання 
свідкові обвинувачення або під час давання 
показань, або на пізнішому етапі (рішення 
від 15.06.1992 у справі “Ludi v. Switzerland”)  
[18, с. 257]. 

З урахуванням викладеного слід зазначити, що 
диспозитивність є демократичною засадою побу-
дови кримінального процесу, а також характер-
ною рисою змагального процесу. 
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Стосовно ж співвідношення публічності 
і змагальності, то досить вдалою, з точки зору 
обґрунтування, є позиція О.В. Смирнова, який 
наголошує, що різниця між приватно-позовним 
регулюванням кримінально-процесуальної діяль-
ності й публічно-позовним полягає в тому, що 
перше «забезпечує сторонам паритет лише «стар-
тових» умов, зовсім не турбуючись про справедли-
вість подальшого змагання», а друге «намагається 
виправити цей недолік за рахунок зрівнювання 
умов не тільки для «старту», але й для «фінішу». 
У зв’язку з цим можна говорити про те, що прин-
цип публічності відіграє забезпечувальну функ-
цію щодо принципу змагальності [15].

Висновки. Важливо нині акцентувати увагу на 
системних взаємозв’язках принципів кримінального 
провадження між собою в межах єдиної структури – 
кримінального судочинства. Адже всі принципи 
кримінального процесу тісно пов’язані між собою, 
постійно взаємодіють один з одним, зберігаючи при 
цьому власну цінність для побудови і ходу процесу.

Останнім часом у кримінальній процесуаль-
ній діяльності загалом та наукових працях учених 
зокрема збільшується кількість думок-положень 
щодо необхідності морального обґрунтування 
низки правових категорій, віднесення загально-
визнаних моральних постулатів до розряду прин-
ципів (засад) кримінального провадження.
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Pochtovyi M.M. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPLE  
OF COMPETITIVENESS AND THE PRINCIPLES OF PUBLICITY  
AND DISPOSITION IN UKRAINE’S CRIMINAL PROCEEDINGS

The purpose of the article is to determine the relationship between the principles of publicity and 
dispositiveness with the principles of the rule of law and legality in the criminal proceedings of Ukraine. 
The scientific article examines the relationship between the principles of publicity and dispositiveness with 
the principle of adversarial nature of the parties and freedom in presenting their evidence to the court and in 
proving before the court their persuasiveness in the criminal proceedings of Ukraine. It is emphasized that any 
activity by its nature is subject to certain laws, principles that determine its direction and nature, i.e. is a kind of 
reference point for it. Emphasis is placed on the fact that today one of the most important, but at the same time 
problematic issues of criminal proceedings is the actual approval, provision, observance and implementation 
of the principles during the pre-trial investigation and trial. It is noted that the views of domestic scholars-
proceduralists and systematic analysis of the criminal procedural legislation of Ukraine prove that in Ukraine 
there is no clear and unified idea of the system of principles of criminal proceedings. It is determined that 
adversarial proceedings are the construction of judicial proceedings based on the allocation of opposing 
functions of prosecution and defense, their performance by various means and persons who are separated 
from the court and endowed with equal rights to defend their allegations, and an independent court and 
solving it in essence. It is established that the content of dispositiveness comes from the democratic principles 
of criminal justice, typical of European countries, the so-called adversarial or mixed form of process. It was 
also emphasized that the expansion of dispositive principles in criminal proceedings has become more of 
a requirement of time and the international (European) community, harmonization with which is a priority 
vector of Ukraine’s foreign policy. It is determined that the principle of publicity plays a supporting function 
in relation to the principle of competition. Finally, it is noted that all the principles of the criminal process are 
closely linked, constantly interacting with each other, while maintaining its own value for the construction and 
course of the process.

Key words: publicity, dispositiveness, principles of criminal procedure, principles of criminal proceedings, 
adversarial nature, ratio.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, 
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

У статті проведене ґрунтовне дослідження передумов створення Національного агент-
ства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів, – одного із ключових органів державної влади із відповідними 
функціями та повноваженнями, адже отримання фінансової вигоди є головною ціллю ско-
єння корупційних злочинів. Головним засобом для запобігання скоєнню таких злочинів є забез-
печення ефективності настання наслідків за вчинення правопорушень. Найбільш ефектив-
ними засобами боротьби зі злочинами є правильне застосування правової відповідальності 
за їх скоєння, а також виявлення, арешт, конфіскація коштів, які були отримані злочинним 
шляхом. Для створення цього органу існували такі внутрішні та зовнішні передумови, як 
потреба у вдосконаленні механізмів виявлення та розшуку активів, які було незаконно виве-
дено за межі України внаслідок вчинення корупційних та інших злочинів, а також необхід-
ність запровадження прозорих та ефективних механізмів управління арештованими акти-
вами та зобов’язання України в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 
режиму для України, обов’язкових для України рекомендацій Організації економічного спів-
робітництва та розвитку та інших міжнародних зобов’язань України. Окрім того, у цій 
статті досліджується порівняльний аналіз міжнародної правової допомоги та особливості 
обміну інформацією між країнами щодо неправомірно одержаних активів.

Ключові слова: Національне агентство України, активи, корупція, європейські країни, 
міжнародна практика, функції, повноваження, зміст, правовий статус, розшук активів, 
арешт, управління активами.

Постановка питання. У процесі антикорупцій-
ної реформи України створення нових органів для 
боротьби з корупцією є досить динамічним. Одним 
із важливих органів є Національне агентство 
України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів, або іншими словами АРМА. Такий орган 
було створено у відповідності до органів з повер-
нення та управління активами (АРО-АМО), які 
діють у європейських країнах. Правовою під-
ставою, за якою було створено АРМА в України, 
є ст. 10 Директиви 2014/42/ЄС від 03.05.2014 року, 
яка зазначає, що всі європейські держави повинні 
вживати всіх необхідних заходів, а саме створю-
вати центральні офіси, спеціальні відділення для 
забезпечення управління майном, що арештоване, 
з можливістю подальшої конфіскації.

Отже, отримання фінансової вигоди є голов-
ною ціллю скоєння корупційних злочинів. Голо-
вним засобом для запобігання скоєнню таких 
злочинів є забезпечення ефективності настання 
наслідків за вчинення правопорушень. Найбільш 
ефективними засобами боротьби із злочинами 
є правильне застосування правової відповідаль-
ності за їх скоєння, а також виявлення, арешт, 
конфіскація коштів, які були отримані злочинним 
шляхом.

Стан дослідження питання. На сьогодні 
в Україні питання правового статусу Національ-
ного агентства України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, досліджено не 
дуже великою кількістю вчених, однак серед них – 
науковці Г. Буяджи, В. Ягодинський, А. Патика, 
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М. Омарова, В. Шкелебей, Т. Супрун, О. Данилюк, 
К. Риженко. Також у дослідженні були викорис-
тані положення міжнародних нормативних актів.

Постановка завдання. Метою дослідження 
цього питання є процес формування, створення 
та функціонування Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів та проведення порівняльно-
правового аналізу з аналогічними органами, які 
існують в країнах Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу. Національне 
агентство України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів (АРМА), є централь-
ним органом виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, уповноваженим на  формування та реа-
лізацію державної політики у сфері виявлення 
та розшуку активів, які можуть бути арештовані 
у кримінальному провадженні, а також  управ-
ління активами, які арештовані у кримінальному 
провадженні, основною метою якого є сприяння 
процесуальній діяльності слідчого, детектива, 
прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій на 
забезпечення невідворотності настання негатив-
них наслідків вчинення кримінальних правопору-
шень, насамперед корупційних.

Правову основу діяльності Національного 
агентства становлять Конституція України, між-
народні договори, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, ЗУ «Про Наці-
ональне агентство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів» та інші закони 
України, а також прийняті відповідно до них інші 
нормативно-правові акти.

Для створення АРМА існували такі внутрішні 
та зовнішні передумови, як потреба у вдоскона-
ленні механізмів виявлення та розшуку активів, 
які було незаконно виведено за межі України вна-
слідок вчинення корупційних та інших злочинів, 
а також необхідність запровадження прозорих 
та ефективних механізмів управління арештова-
ними активами та зобов’язання України в рам-
ках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС 
візового режиму для України, обов’язкових для 
України рекомендацій Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та інших 
міжнародних зобов’язань України.

Згідно з частиною третьою Закону України 
«Про Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочи-

нів», Головою Національного агентства може 
бути громадянин України, який має вищу юри-
дичну освіту, стаж роботи у галузі права не 
менше п’яти років, досвід роботи на керівних 
посадах в органах влади, органах місцевого 
самоврядування, юридичних особах в Україні 
або за кордоном чи у міжнародних організаціях 
не менше трьох років, володіє державною мовою 
та здатний за своїми діловими та моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем, ста-
ном здоров’я виконувати відповідні службові 
обов’язки. Щодо його повноважень, то Голова 
організовує та контролює роботу Національного 
агентства, несе персональну відповідальність за 
прозорість діяльності Національного агентства 
та результати його роботи, призначає на посади 
та звільняє з посад службовців Національного 
агентства, у межах повноважень видає накази 
та доручення та здійснює інші повноваження 
відповідно до закону.

Щодо дослідження функцій та повноважень 
АРМА, то важливо виділити основні. Націо-
нальне агентство виконує такі функції, як:

– проведення аналізу статистичних даних, 
результатів досліджень та іншої інформації про 
виявлення, розшук та управління активами;

– підготовка пропозицій щодо формування 
та реалізації державної політики у сфері вияв-
лення, розшуку та управління активами, розро-
блення проєктів нормативно-правових актів з цих 
питань;

– здійснення заходів з виявлення, розшуку, 
проведення оцінки активів за зверненням слід-
чого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

– організація здійснення заходів, пов’язаних 
з проведенням оцінки, веденням обліку та управ-
лінням активами;

– формування та ведення Єдиного державного 
реєстру активів, на які накладено арешт у кримі-
нальному провадженні;

– здійснення співробітництва з органами іно-
земних держав, до компетенції яких належать 
питання щодо виявлення, розшуку та управління 
активами, іншими компетентними органами іно-
земних держав, відповідними міжнародними 
організаціями;

– участь у забезпеченні представництва прав 
та інтересів України у закордонних юрисдикцій-
них органах у справах, пов’язаних з поверненням 
в Україну активів, одержаних від корупційних 
та інших кримінальних правопорушень.

Національне агентство з метою виконання 
своїх функцій здійснює такі повноваження:
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– витребовує за рішенням Голови Національ-
ного агентства або його заступника та безоплатно 
одержує в установленому законом порядку від 
державних органів, органів місцевого самовря-
дування інформацію, необхідну для виконання 
обов’язків Національного агентства.

Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, 
зобов’язані невідкладно, але не більше ніж про-
тягом трьох робочих днів від дня його надхо-
дження, надати відповідну інформацію. У разі 
неможливості надання інформації суб’єкт пови-
нен невідкладно у письмовій формі повідомити 
про це Національне агентство з обґрунтуванням 
причин. Національне агентство за зверненням 
відповідного суб’єкта може подовжити строк 
надання інформації не більш як на два календарні 
дні. Ненадання Національному агентству на його 
запит інформації, надання завідомо недосто-
вірної інформації чи не в повному обсязі, пору-
шення встановлених законом строків її надання, 
повідомлення третіх осіб стосовно того, що про 
них збирається така інформація, забороняються 
і тягнуть за собою відповідальність, передбачену 
законом;

– має доступ до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (у порядку та обсязі, визначених 
спільним наказом Офісу Генерального проку-
рора та Національного агентства), автоматизова-
них інформаційних і довідкових систем, реєстрів 
та банків даних, держателем (адміністратором) 
яких є державні органи або органи місцевого 
самоврядування, користується державними, 
у тому числі урядовими засобами зв’язку і комуні-
кацій, мережами спеціального зв’язку та іншими 
технічними засобами;

– приймає з питань, що належать до його ком-
петенції, обов’язкові для виконання нормативно-
правові акти;

– виносить приписи про усунення порушень 
вимог законодавства з питань, пов’язаних з про-
веденням оцінки, веденням обліку та управлінням 
активами, у межах його повноважень;

– звертається до суду з позовами (заявами) 
щодо визнання незаконними нормативно-право-
вих актів, індивідуальних рішень, виданих (при-
йнятих) з порушенням встановлених цим Законом 
вимог та обмежень, визнання недійсними право-
чинів;

– ініціює проведення службового розсліду-
вання, вжиття заходів до притягнення до відпові-
дальності осіб, винних у порушенні цього Закону, 
надсилає до правоохоронних органів матеріали, 
що свідчать про факти таких правопорушень;

– складає протоколи про адміністративні 
правопорушення, віднесені законом до повно-
важень Національного агентства, застосовує 
передбачені законом заходи щодо забезпечення 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення [1].

Національне агентство за обсягом функцій, 
змістом та правовим статусом не має анало-
гів у системі органів державної влади України. 
АРМА у своїй діяльності взаємодіє з органами 
досудового розслідування, прокуратури та суду 
щодо виконання їх звернень з питань розшуку, 
виявлення, здійснення оцінки та управління 
активами, щодо сприяння у розшуку майдан-
чиків, приміщень, де зберігаються активи, на 
які накладений арешт у кримінальному про-
вадженні та щодо надання консультативної, 
методологічної допомоги з питань, пов’язаних 
з розшуком, виявленням, проведенням оцінки 
та управлінням активами.

Станом натепер Національне агентство 
повністю готове до повноцінної роботи. Зокрема, 
воно:

– авторизувалось у Камденській міжвідомчій 
мережі з повернення активів (CARIN) та у Гло-
бальній мережі контактних пунктів Інтерполу 
з розшуку активів (Global Focal Point Platform for 
Asset Recovery);

– отримало доступ до захищеної системи 
зв’язку Інтерполу для обміну інформацією з роз-
шуку активів (I-SECOM);

– стало партнером Ініціативи з повернення 
вкрадених активів (StAR) та вже активно співп-
рацює з мережею в частині обміну інформацією 
та досвідом, проведення спільних заходів, у тому 
числі навчальних;

– долучилось до роботи Платформи установ 
з повернення активів держав-членів ЄС та Під-
групи з питань управління активами зазначеної 
платформи;

– поінформувало у встановленому порядку про 
запуск та початок реалізації своїх функцій регіо-
нальні мережі;

– у рамках налагодження співробітництва з дер-
жавами Карибського басейну виступило з ініціа-
тивою співробітництва з Міжвідомчою мережею 
з повернення активів Карибського регіону (Asset 
Recovery InterAgency Network-East Africa – ARIN-
CARIB) і вже отримало позитивну відповідь про 
можливість започаткування партнерського дво-
стороннього співробітництва [2, с. 146].

Відповідно до КПК України (ст. 568) на під-
ставі запиту про міжнародну правову допомогу 
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відповідні органи України проводять передба-
чені цим Кодексом процесуальні дії, а також інші 
передбачені спеціальним законом дії з метою 
виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, 
отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке 
належить підозрюваним, обвинуваченим або засу-
дженим особам.

Спеціальним законом у цьому разі є Закон 
України «Про Національне агентство України 
з питань виявлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів».

Національне агентство відповідно до між-
народних договорів України за принципом вза-
ємності чи з власної ініціативи здійснює міжна-
родне співробітництво з відповідними органами 
іноземних держав у частині обміну інформацією 
з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком 
та управлінням активами. Національне агентство 
здійснює міжнародне співробітництво на запит 
відповідного органу іноземної держави. З метою 
виконання покладених на нього завдань Націо-
нальне агентство має право отримувати, обро-
бляти та здійснювати обмін інформацією про 
фізичних та юридичних осіб у порядку, визна-
ченому міжнародними договорами та законодав-
ством України.

Національне агентство приймає до розгляду 
та виконує запит, що надійшов від запитуючої 
сторони електронним, факсимільним або іншим 
засобом зв’язку, якщо це передбачено міжнарод-
ними договорами України або здійснюється на 
основі принципу взаємності [3].

Звертаємо увагу на те, що в міжнародній прак-
тиці існують аналогічні до АРМА агентства у всіх 
країнах-членах Європейського Союзу. Основним 
джерелом створення таких агентств у Європі було 
Рішення Ради ЄС 2007/845/JHА від 26.12.2007, 
а також Директива Європейського Союзу 
№ 2014/42/EU від 03.04.2014, відповідно до яких 
держави, які є членами ЄС, повинні створити 
агентства з питань розшуку та повернення акти-
вів, на які накладається арешт у кримінальному 
провадженні, а також необхідність створення 
належних заходів розпорядження активами, на які 
було накладено арешт, а також створення спеці-
альних органів, які відповідатимуть за управління 
цими активами з метою збереження їх цінності.

Детальніше розглянемо приклади країн Євро-
пейського Союзу. Наприклад, в Італії судом 
накладається арешт на активи без слухань особи, 
стосовно якої ведеться слідство, після накладення 
арешту всі активи переходять до судової адміні-

страції під наглядом суду та компетентних орга-
нів. Щодо інституцій, то в Італії існує Національне 
агентство з управління та передачі арештованих 
та конфіскованих активів, судовий адміністратор, 
суд та уповноважений суддя. Основна роль Наці-
онального агентства – допомагати та пропонувати 
суду вжити всіх необхідних заходів для викорис-
тання майна з урахуванням його особливостей, 
таким чином, роль агентства в управлінні арешто-
ваним майном є другорядною, якщо порівнювати 
із конфіскованими активами, в управлінні яких 
воно є ключовим об’єктом з виконання функції 
управління.

Щодо Румунії, то арешт активів здійснює без-
посередньо прокурор у порядку кримінального 
розслідування або суд за поданням прокурора. 
Відмінність від італійської моделі полягає у тому, 
що управління арештованим майном є розділе-
ним між декількома суб’єктами та Національним 
агентством як допоміжним та другорядним орга-
ном. У 2015 у Румунії було ухвалено Закон «Про 
створення, організацію та діяльність Національ-
ного агентства з управління арештованими акти-
вами», це означало, що таке агентство перебрало 
на себе функцію управління арештованим май-
ном, яка була раніше покладена на Офіс з повер-
нення активів Міністерства юстиції Румунії.

У Республіці Болгарія питання управління кон-
фіскованим та арештованим майном регулюється 
Законом про антикорупцію та вилучення неза-
конно набутого майна. У ст. 7 Закону зазначено, 
що ключовим органом по боротьбі з корупцією 
є Комісія по боротьбі з корупцією та конфіскації 
незаконно набутих активів. Це незалежний спеці-
алізований та постійно діючий державний орган, 
що здійснює антикорупційну політику та займа-
ється питанням конфіскації незаконно набу-
тих активів. Зокрема, Комісія проводить пере-
вірку майна, ухвалює рішення про продовження 
перевірки у випадках, передбачених законом, 
і рішення про припинення перевірки. Орган має 
право відкривати кримінальне провадження про 
арешт активів, коли існує логічне припущення 
про те, що активи були набуті незаконним шля-
хом. Для управління конфіскованими активами 
створюється Міжвідомчий комітет з управління 
конфіскованими активами. Він є колективним 
органом, що складається із заступників міністрів, 
призначених міністром юстиції, міністром фінан-
сів, міністром економіки, міністром праці і соці-
альної політики, а також міністром регіонального 
розвитку. У своїй роботі Комітет тісно взаємодіє 
з Комісією та отримує від останньої всю необ-
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хідну інформацію про судові рішення, пов’язані 
з конфіскацією незаконно набутого майна. На 
основі отриманої інформації Комітет збирається 
щонайменше один раз на два місяці для обгово-
рення та ухвалення рішень про управління кон-
фіскованими активами.

У Франції для управління арештованим та кон-
фіскованим майном існує Агентство з питань 
управління та повернення арештованого та кон-
фіскованого майна. Арешт майна у Франції здій-
снює поліція, а суд згодом ухвалює рішення 
про подальшого управителя активу до моменту 
рішення суду про зняття арешту чи остаточну 
конфіскацію. Таким управителем може стати 
сам власник або ж у разі його недоступності 
чи суперечок про права власності цей актив за 
рішенням прокурора чи судді передається під 
управління Агентству. Рішення про знищення 
чи продаж активу, що перебуває під управлін-
ням Агентства, може бути ухвалене прокурором 
чи судом у декількох випадках відповідно до 
Кримінально-процесуального кодексу Франції: 
1) у разі, якщо актив уже не є необхідним для 
потреб розслідування, а власника активу не вда-
лося ідентифікувати (чи власник не відреагував 

у місячний термін на запит про своє право на 
власність); 2) у разі, якщо актив уже не потріб-
ний для розслідування, а менеджмент активу 
з великою вірогідністю може призвести до змен-
шення його вартості [4, c. 17–18].

Як бачимо, у кожній вищезазначеній країні 
Європейського Союзу існує орган, так чи інакше 
пов’язаний з управлінням арештованим майном, 
кожна із перелічених інституцій має свої особли-
вості у процесі функціонування.

Висновки. Отже, відповідно до міжнародного 
співробітництва та обов’язку виконання міжна-
родних зобов’язань перед Європейським Союзом 
було створення агентства. Національне агентство 
України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів, є центральним органом вико-
навчої влади зі спеціальним статусом, уповнова-
женим на  формування та реалізацію державної 
політики у сфері виявлення та розшуку активів, 
які можуть бути арештовані у кримінальному 
провадженні. Створення такого органу в Україні 
є тенденцією розвитку з розшуку та управління 
активами та є аналогом до інституцій, які існують 
у Європейському Союзі.
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of Ukraine for Detection, Investigation and Management of Assets Obtained from Corruption and Other  
Crimes – one of the key public authorities with relevant functions and powers, financial gain is the main goal 
of corruption crimes. The main means to prevent the commission of these crimes is to ensure the effectiveness 
of the consequences for the commission of offenses. The most effective means of combating crimes are the 
correct application of legal responsibility for their commission, as well as the detection, arrest, confiscation of 
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Cooperation and Development and other international obligations of Ukraine are binding on Ukraine. In 
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Статтю присвячено дослідженню передумов створення, обрання моделі та процесу 
запровадження в Україні Вищого антикорупційного суду. Наголошено, що створення спеціа-
лізованої антикорупційної судової інституції в Україні обумовлено системною нездатністю 
наявної судової системи здійснювати правосуддя у корупційних справах щодо високих поса-
довців. Установлено, що критичний стан сфери здійснення правосуддя в Україні обумовив 
прийняття низки нормативних актів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності 
та відновлення суспільної довіри до основних інститутів судової системи. До таких норма-
тивних актів відносяться, зокрема, закони України «Про відновлення довіри до судової влади 
в Україні», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про судоустрій і статус суд-
дів», Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 
на 2015-2020 рр., інші законодавчі акти. Зазначено, що до процесу запровадження Вищого 
антикорупційного суду були долучені антикорупційні активісти, міжнародні урядові та неу-
рядові організації, зокрема Рада Європи, GREKO, Міжнародний валютний фонд, Європейська 
комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія), інші міжнародні партнери, за 
масштабної підтримки яких та з використанням світового досвіду створення спеціалізова-
них антикорупційних судових установ було зроблено перші кроки до впровадження системи 
антикорупційних інституцій в Україні. З’ясовано, що процес становлення антикорупційного 
суду супроводжувався дискусіями щодо статусу та організаційної структури цього органу 
як у політичній сфері, так і в експертному середовищі. Визначено, що під час запровадження 
антикорупційного суду підготовлена низка нормативно-правових актів щодо введення до 
системи судоустрою України нової інституції. Встановлено, що на основі поданих та роз-
глянутих законопроєктів з урахуванням думки міжнародної спільноти у 2018 році було при-
йнято Закон України «Про Вищий антикорупційний суд», яким систему судоустрою допо-
внено новою інституцією – Вищим антикорупційним судом.

Ключові слова: протидія корупції, спеціалізовані антикорупційні інституції, Вищий анти-
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Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку антикорупційного законодавства та запрова-
дження спеціалізованих антикорупційних інсти-
туцій розпочався в Україні у 2014 році.

Прийняття низки антикорупційних законів 
2014 року («Про запобігання корупції» [1], «Про 
Національне антикорупційне бюро України» [2] 
та інших) відбулося за участі міжнародних парт-
нерів України з урахуванням передових світових 
і європейських стандартів у сфері протидії злочин-
ності, на підставі рекомендацій Групи держав щодо 
боротьби з корупцією (GREKO), антикорупційних 
рекомендацій Плану дій з лібералізації візового 
режиму з ЄС, рекомендацій Венеціанської комісії, 
пропозицій Програми підтримання вдосконалення 
врядування та менеджменту (SIGMA).

Водночас із метою забезпечення ефектив-
ної діяльності новостворених органів у протидії 

корупції високих посадовців все частіше поста-
вало питання щодо запровадження спеціалізова-
ного антикорупційного судового органу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання запровадження та функціонування спе-
ціалізованих антикорупційних судових органів 
знайшли відображення в роботах А. М. Білецької, 
О. Л. Макаренкова, Д. В. Малетова, О. О. Мєняй-
лова, Р. Ю. Половинкіної, О. А. Савицького, 
В. М. Трепака, І. О. Хайдарової та інших дослід-
ників.

Мета роботи – дослідження історичних пере-
думов створення, обрання моделі та запрова-
дження антикорупційного суду в Україні.

Виклад основного матеріалу. Як слушно 
зазначається фахівцями, в Україні тривалий час не 
існувало ефективної стратегії боротьби з коруп-
цією, що ускладнювало налагодження дієвого 
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механізму її подолання. Саме тому після при-
йняття Закону України «Про запобігання коруп-
ції» було прийнято Антикорупційну стратегію на 
2014-2017 рр. [3], яка визначила перелік основних 
заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
цьому явищу в середньостроковій перспективі 
[4, с. 72].

У розділі 3 Антикорупційної стратегії констато-
вано, що судова влада є однією з найбільш корум-
пованих сфер української держави і повністю 
дискредитувала себе в очах суспільства та бізнес-
середовища. Відтак, одним із головних завдань 
щодо протидії корупції та повернення довіри 
з боку громадськості й міжнародних партнерів, 
Стратегія визначила запобігання корупції у судо-
вій системі та органах кримінальної юстиції.

Враховуючи неналежний стан правосуддя 
в державі, Верховною Радою України прийнято 
низку законів, спрямованих на підвищення ефек-
тивності діяльності та відновлення суспільної 
довіри до основних інститутів судової системи. 
До них відносять закони України «Про віднов-
лення довіри до судової влади в Україні» від 
08.04.2014 р. [5] та «Про забезпечення права на 
справедливий суд» від 24.02.2015 р. [6].

Ці закони спрямовані на спрощення доступу 
громадян до правосуддя, запровадження прозорих 
конкурсних процедур добору суддів, вдоскона-
лення механізму відповідальності суддів та очи-
щення суддівського корпусу.

Важливим концептуальним документом у сфері 
реформування судової влади стала Стратегія 
реформування судоустрою, судочинства та суміж-
них правових інститутів на 2015-2020 рр., схва-
лена Указом Президента України від 20.05.2015 р. 
№ 276/2015 [7]. Стратегія орієнтувала на підви-
щення рівня ефективності роботи судових і пра-
воохоронних органів у боротьбі з організованою 
злочинністю і корупцією.

Одним із результатів реалізації Стратегії стало 
внесення у 2016 р. відповідних змін до Консти-
туції України [8], покликаних привести систему 
організації вітчизняної судової влади у відповід-
ність до міжнародних і європейських стандартів 
щодо незалежності судів і суддів та ефективності 
здійснення правосуддя [9, с. 42].

У тому ж році прийнято і новий Закон 
України «Про судоустрій і статус суддів» [10]. 
Статтею 18 цього закону передбачалося, що 
у випадках, визначених законом, може запрова-
джуватися спеціалізація суддів із розгляду кон-
кретних категорій справ. Питанням діяльності 
вищих спеціалізованих судів присвячено Главу 4. 

Згідно зі ст. 31 цього закону, в системі судоустрою 
діють вищі спеціалізовані суди як суди першої 
та апеляційної інстанцій із розгляду окремих кате-
горій справ, зокрема Вищий антикорупційний суд 
(далі – ВАКС). Відповідно до п. 16 Прикінцевих 
та перехідних положень закону суд мав бути утво-
рений, а проведення конкурсу на посади оголо-
шено протягом дванадцяти місяців з дня набрання 
чинності законом, що визначає спеціальні вимоги 
до суддів цього суду.

Як і в інших країнах, необхідність ство-
рення спеціалізованих антикорупційних органів 
в Україні обумовлена тим, що структурні та орга-
нізаційні недоліки наявних органів не давали 
їм змоги ефективно виконувати превентивну 
та репресивну функції боротьби з корупцією. 
Отже, українським законодавцем використано 
світовий досвід щодо створення інституцій, спе-
ціально спроєктованих для ведення посиленої 
боротьби з корупцією, які поєднують як запо-
біжні, так і репресивні елементи [11, с. 146].

Активну кампанію за створення антикоруп-
ційного суду проводили антикорупційні акти-
вісти, заручившись підтримкою авторитетних 
міжнародних організацій. Ці інституції спочатку 
неохоче долучалися до створення ВАКС, але 
згодом стали незамінною рушійною силою його 
створення. Так, парламентська Асамблея Ради 
Європи ухвалила Резолюцію 2145 (2017) від 
25.01.2017 р. «Функціонування демократичних 
інститутів в Україні», якою заохотила органи 
влади нашої держави створити спеціалізований 
антикорупційний суд та боротися з поширенням 
корупції у судовій владі, що необхідно для успіху 
в боротьбі з корупцією загалом.

Ідея створення спеціалізованого антикорупцій-
ного судового органу в Україні отримала схвальну 
оцінку у звіті GREKO, ухваленому на 76 пленар-
ному засіданні цієї організації (19-23.06.2017 р.), де 
зазначено, що, незважаючи на винятковий крок зі 
створення спеціалізованих антикорупційних судів, 
який держави GREKO роблять рідко, у випадку 
України група експертів організації однозначно 
погоджується з необхідністю його створення 
з метою забезпечення ефективного розгляду коруп-
ційних справ стосовно високих посадовців [12].

Міжнародним валютним фондом створення 
ВАКС зроблено умовою для надання Україні 
фінансування на суму 1,9 млрд. доларів США. 
Крім цього, ЄС у Меморандумі про взаєморозу-
міння з Україною [13] у вересні 2018 р. надання 
фінансової допомоги обумовив аналогічним 
чином [14].
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Співробітництво з метою забезпечення належ-
ної ефективності правосуддя, зокрема щодо впро-
вадження антикорупційного суду, передбачено 
Планом дій Ради Європи для України на 2018-
2021 рр. [15]. Пунктом 2.3. цього плану, зокрема, 
передбачено, що Рада Європи в тісній координа-
ції з іншими міжнародними організаціями, які 
працюють у цій сфері, пропонуватиме конкретну 
допомогу, аби сприяти загальному моніторингу за 
проведенням антикорупційних реформ і подаль-
шому зміцненню антикорупційних установ.

Протягом 2015-2018 рр. в українському політи-
кумі та експертному середовищі тривали дискусії 
щодо статусу та організаційної структури антико-
рупційного суду.

Серед перших законопроєктів, спрямованих 
на створення антикорупційного суду та поданих 
на розгляд Верховної Ради України, були проєкт 
Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо 
запровадження обов’язкової спеціалізації суд-
дів з розгляду корупційних і пов’язаних з коруп-
цією правопорушень)» (законопроєкт № 6529 від 
31.05.2017 р.) [16] та проєкт Закону України «Про 
антикорупційні суди» (законопроєкт № 6011 від 
11.02.2017 р.) [17].

Законопроєкт № 6011 пропонував систему 
антикорупційних судів у складі ВАКС, який би 
здійснював правосуддя в якості суду першої 
інстанції у справах, підслідних НАБУ, та Антико-
рупційної палати касаційного кримінального суду 
Верховного Суду України.

Зовсім інший підхід до створення системи анти-
корупційних судових інституцій запропоновано 
в законопроєкті № 6529, який передбачав введення 
спеціалізації суддів з розгляду справ про коруп-
ційні злочини та адміністративні правопорушення, 
пов’язані з корупцією, в усіх місцевих загальних 
і апеляційних судах, а також утворення в Каса-
ційному кримінальному суді окремої палати для 
здійснення правосуддя як судом касаційної інстан-
ції у кримінальних провадженнях щодо корупцій-
них злочинів. Обидва законопроєкти не отримали 
схвальних висновків міжнародного експертного 
співтовариства, зокрема Венеціанської комісії.

Так, у Висновку Венеціанської комісії СDL-AD 
(2017) 020 від 09.10.2017 р. [18] зазначалося, що 
законопроєкт № 6011 потребує низки доопрацю-
вань, зокрема щодо розмежування функцій апеля-
ційної палати та самого ВАКС, а також запрова-
дження додаткових гарантій незалежності органу, 
що призначає суддів, від законодавчої та виконав-
чої гілок влади тощо.

Щодо законопроєкту № 6529 Комісія катего-
рично наголосила на тому, що його положення 
не відповідають міжнародним зобов’язанням 
України. Для Комісії не було зрозумілим, яким 
чином призначення спеціалізованих суддів 
у всіх загальних місцевих судах, апеляційних 
судах і Верховному Суді може бути виправдане 
та реалізоване на практиці. Також для Комісії 
видалося сумнівним, що передача справ про 
корупційні правопорушення всіх видів на роз-
гляд спеціалізованим суддям стане дієвим засо-
бом посилення боротьби з корупцією серед 
вищих посадових осіб.

З урахуванням викладених зауважень Вене-
ціанська комісія запропонувала Президенту 
України подати до парламенту свій проєкт закону 
про антикорупційний суд, який би враховував 
рекомендації, що містились у Висновку СDL-AD 
(2017) 020.

На виконання цих рекомендацій Президен-
том України до Верховної Ради України у грудні 
2017 р. подано проєкт Закону України «Про 
Вищий антикорупційний суд» (законопроєкт 
№ 7440 від 22.12.2017 р.) [19].

Законопроєкт передбачав створення ВАКС як 
постійно діючого вищого спеціалізованого суду 
в системі судоустрою України. До повноважень 
суду він відносив здійснення правосуддя в якості 
суду першої та апеляційної інстанцій у криміналь-
них провадженнях щодо злочинів, віднесених до 
його підсудності кримінальним процесуальним 
законом, а також здійснення судового контролю за 
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у цих 
провадженнях.

Тим не менше, цей проєкт також отримав 
чимало критичних зауважень від міжнародних 
організацій, незалежних міжнародних і вітчиз-
няних експертів. Одним із головних зауважень 
було те, що норми законопроєкту штучно звужу-
вали повноваження Громадської ради міжнарод-
них експертів під час проведення конкурсу на 
зайняття посади судді ВАКС.

Інші зауваження та застереження міжнарод-
них партнерів стосувалися процедури відбору 
суддів, юрисдикції (підсудності справ) ВАКС – 
вона повинна була відповідати юрисдикції НАБУ 
та САП.

Критиці піддавалися штучно завищені вимоги 
до членів Громадської ради міжнародних експер-
тів, складність процедури ініціювання питання 
щодо не доброчесності кандидатів на посади 
суддів, недостатня прозорість процедури оціню-
вання суддів і оприлюднення документів про це, 
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а також не чіткі критерії відбору кандидатів, що 
не дозволяло запобігти можливим маніпуляціям 
[20, с. 611].

З іншого боку, українські парламентарії трива-
лий час ухилялися від внесення до законопроєкту 
норми, яка б розширювала повноваження Ради. 
Законодавчий процес супроводжувало їх нама-
гання максимально обмежити кількість потен-
ційно непідконтрольних владі голосів міжнарод-
них експертів Європейського Союзу, ОБСЄ, Ради 
Європи, GREKO, яким надавалося право блоку-
вати недобросовісних (але зручних для влади) 
кандидатів у судді [20, с. 610].

Критиками судової реформи також стверджу-
валося, що в концепції антикорупційного суду 
закладено чимало інструментів для маніпуляцій, 
передусім у процесі відбору суддів. Дехто ствер-
джував, що формування паралельної системи 
судів лише збільшить вірогідність корупційних 
проявів завдяки призначенню довірених суддів 
і встановленню особливого порядку розподілу 
справ між цими суддями.

Згадувалась і незначна в цілому кількість 
справ, підслідних НАБУ, що ставило питання про 
недоречність створення окремого суду, а також 
необхідність значних бюджетних і часових витрат 
на створення нового судового органу та його 
обслуговування [21, с. 122].

Тим не менше, після досягнення компромісу 
з міжнародними партнерами 07.06.2018 р. Закон 
України «Про Вищий антикорупційний суд» було 
прийнято.

Після прийняття «основного» закону, 
21.06.2018 р. парламентом прийнято Закон 
України «Про утворення Вищого антикоруп-
ційного суду» [22]. Цим законом передбачалось 
утворення ВАКС, місцезнаходження, юрисдикція 
і статус якого визначаються Законом України «Про 
Вищий антикорупційний суд». Закон зобов’язував 
Кабінет Міністрів України вжити в межах компе-
тенції заходів, пов’язаних з утворенням ВАКС, 
а Державну судову адміністрацію України – захо-
дів, необхідних для реалізації цього закону.

За результатами конкурсного відбору Пре-
зидент України указом від 11.04.2019 р. 
№ 128/2019 [23] призначив на посаду 27 суддів 
ВАКС, а указом від 11.04.2019 р. № 129/2019 [24] – 
11 суддів Апеляційної палати ВАКС.

Перші збори суддів ВАКС відбулися 
07.05.2019 р. На них строком на три роки обрано 
голову суду, шістьох слідчих суддів із запрова-
дженням для них відповідної спеціалізації. Збо-
рами прийнято рішення про початок роботи ВАКС 

з 05.09.2019 р. Оже, антикорупційний суд став 
замикаючою ланкою в системі антикорупційної 
юстиції, оскільки розслідування корупційних зло-
чинів віднесено до підслідності НАБУ, процесу-
альне керівництво здійснюється САП, а логічним 
продовженням процесу є розгляд цих проваджень 
ВАКС [25, с. 127].

Слід зазначити, що суперечки щодо запро-
вадження ВАКС продовжують тривати і після 
прийняття відповідного закону та початку діяль-
ності суду. Так, 22.07.2020 р. до Конституційного 
Суду України 49 народними депутатами України 
направлене Конституційне подання щодо відпо-
відності Конституції України (конституційності) 
Закону України «Про Вищий антикорупційний 
суд» [26]. Передусім, на думку авторів подання, 
ВАКС за своїм статусом має всі ознаки особли-
вого суду, оскільки: 1) утворений для розгляду 
невеликої кількості штучно виділених кримі-
нальних проваджень; 2) розглядає справи щодо 
окремих категорій осіб; 3) процедури відбору 
та призначення на посаду судді цього суду сут-
тєво відрізняються від конституційної (загальної) 
процедури відбору та призначення суддів; 4) у цій 
судовій установі наявна своя система інстанцій.

Відтак, на думку суб’єктів права на кон-
ституційне подання, це порушує положення 
ч. 6 ст. 125 Конституції України, згідно з яким 
утворення особливих судів в Україні не допуска-
ється.

Крім того, у поданні наголошується на некон-
ституційності положень щодо порядку внесення 
змін до цього закону, штучних обмежень до кан-
дидатів на посади суддів ВАКС, незначної і фор-
мальної ролі Вищої ради правосуддя у форму-
ванні суддівського корпусу.

З позицією суб’єктів права на конституційне 
подання не погодилися представники міжна-
родних експертних організацій. Так, експер-
тами Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні 
(EUАСІ), програми USAID «Нове правосуддя» 
та IDLO обґрунтовано зазначено, що суб’єкт 
конституційного подання побудував власну аргу-
ментацію на хибному трактуванні норм закону 
та Конституції України, що зумовлено букваль-
ним підходом до тлумачення їх змісту. На думку 
експертів, ВАКС не має ознак особливого чи над-
звичайного суду, Громадська рада міжнародних 
експертів не здійснює вирішального (надмірного) 
впливу на призначення суддів ВАКС, конститу-
ційне право на оскарження рішень ВАКС забез-
печено, норми закону відповідають принципам 
рівності та юридичної визначеності. Всі окремі 
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положення Закону України «Про Вищий антико-
рупційний суд», конституційність яких спірна, на 
думку експертів, є такими, що відповідають Кон-
ституції України (є конституційними), як і закон 
у цілому [27].

Аргументоване спростування доводів, викла-
дених у конституційному поданні, подано до 
Конституційного Суду України представниками 
Верховної Ради України та Президента України 
в Конституційному Суді України, головами Вер-
ховного Суду, Ради суддів України, комітетів Вер-
ховної Ради України з питань правової та анти-
корупційної політики, представником Правління 
Центру політико-правових реформ.

Представники наукового співтовариства, 
попри висловлення низки зауважень, також пере-
бувають на позиціях відповідності Конституції 
України окремим положенням Закону України 
«Про Вищий антикорупційний суд» і закону 
в цілому.

Нині ухвалою колегії суддів Конституційного 
Суду України відкрито конституційне прова-

дження у справі, що розглядається Великою пала-
тою Суду з 17.12.2020 р.

Висновки. Створення спеціалізованої антико-
рупційної судової інституції в Україні обумовлено 
системною нездатністю наявної судової системи 
здійснювати правосуддя у корупційних справах 
щодо високих посадовців.

Запровадження ВАКС відбулося за масштаб-
ної підтримки антикорупційних активістів, між-
народних урядових та неурядових організацій із 
використанням світового досвіду створення спе-
ціалізованих антикорупційних судових установ.

Питання статусу та організаційної структури 
антикорупційного суду було предметом тривалих 
дискусій серед українського політикуму та екс-
пертного середовища. Суперечки щодо запро-
вадження ВАКС продовжують тривати й після 
прийняття відповідного закону та початку діяль-
ності суду, свідченням чого є намагання окремих 
політичних сил довести невідповідність Закону 
України «Про Вищий антикорупційний суд» 
у Конституційному Суді України.
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Kondrych V.V. ANTI-CORRUPTION COURT IN UKRAINE: HISTORICAL PREREQUISITES, 
CHOOSING THE MODEL AND IMPLEMENTATION

The article is devoted to the study of the prerequisites for creating, choosing a model and the process 
of implementation of the High Anti-Corruption Court in Ukraine. It was noted that the establishment of a 
specialized anti-corruption judicial institution in Ukraine is due to the systemic inability of the existing judicial 
system to carry out justice in corruption cases against high-ranking officials. It was established that the critical 
state of the sphere of justice in Ukraine caused the adoption of a number of regulations acts for increasing the 
efficiency of activities and restoring public trust in the main institutions of the judicial system. Such normative 
acts include, in particular, the laws of Ukraine "On Restoration of Trust in the Judiciary in Ukraine", "On 
Ensuring the Right to a Fair Trial", "On Judiciary and Status of Judges", the Strategy for Reforming the 
Judicial system, Judiciary and Related Legal Institutions for 2015-2020, and other legislative acts. It was noted 
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that anti-corruption activists, international governmental and non-governmental organizations, including the 
Council of Europe, GREKO, the International Monetary Fund, the European Commission for Democracy 
through Law (Venice Commission), other international partners with extensive support of which and using the 
world experience of establishing specialized anti-corruption judicial institutions the first steps to implement 
the system of anti-corruption institutions in Ukraine were taken, were involved in the implementation of the 
High Anti-Corruption Court. It was found that the process of formation of the Anti-Corruption Court was 
accompanied by discussions on the status and organizational structure of this body both in the political sphere 
and in the expert environment. It was determined that in the process of introducing the Anti-Corruption Court, 
a number of normative legal acts that concerned the introduction of a new institution to the judiciary system 
of Ukraine were prepared. It was established that on the basis of the submitted and considered draft laws, 
taking into account the opinion of the international community, in 2018 the Law of Ukraine "On the High Anti-
Corruption Court" was adopted, according to which the judiciary system of Ukraine is supplemented by a new 
institution ‒ the High Anti-Corruption Court.

Key words: anti-corruption, specialized anti-corruption institutions, High Anti-Corruption Court, anti-
corruption justice.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО 
ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА ОСОБЛИВОСТІ  
ЙОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВОПОРЯДКУ

У статті проаналізовано правосуб’єктність Європейського Союзу, яка отримала своє 
нормативно-правове закріплення з набранням чинності Лісабонського договору у 2009 році. 
Відповідно до положень цього Договору, ЄС наділений державами-членами повноваженнями 
в обсязі, необхідному для досягнення спільних цілей, які він може досягати належними засо-
бами відповідно до наданих Договором повноважень.

Розглянуто особливості договірної правосуб’єктності ЄС, яка характеризує здатність 
створювати Союзом норми міжнародного права, включаючи фінансові. Схарактеризовано 
нормативно-правове закріплення договірної правосуб’єктності ЄС та процедури укладення 
угод у валютній сфері. Проаналізовано особливості членства ЄС у міжнародних фінансових 
організаціях, запропоновані різновиди представництва в них держав-членів ЄС і Європей-
ського Союзу.

Досліджено особливості фінансового правопорядку ЄС, який ґрунтується на реалізації 
основоположних принципів вільного переміщення капіталів, товарів, послуг і осіб, що зна-
йшли найбільшого втілення в рамках Європейського Союзу, а їхнє запровадження і реалізація 
у фінансовій сфері об’єктивно зумовлені потребами розвитку цього регіонального фінансо-
вого правопорядку відповідно до його статутних цілей.

Встановлено, що до особливостей фінансового правопорядку ЄС належать: 1) неоднорід-
ність нормативно-правового складника фінансового правопорядку ЄС – зона євро не охоплює 
територію всіх держав-членів ЄС, що створює різне нормативно-правове навантаження 
установчих договорів ЄС на монетарну політику урядів країн-членів ЄС; 2) дуалістична 
природа фінансового права ЄС, норми якого, з одного боку, мають формально міжнародно-
договірне походження і регулюють відносини між державами-членами ЄС у сфері фінансів, 
а з іншого – мають пряму дію на фізичних та юридичних осіб; 3) до сучасних тенденцій 
у фінансовому правопорядку ЄС належать: взаємопроникнення національних фінансових сис-
тем держав-членів ЄС, мінімізація їхньої автономності, об’єднання фінансових ринків країн 
ЄС, формування глобального регіонального фінансового ринку ЄС.

Ключові слова: фінансовий правопорядок, міжнародне фінансове право Європейський 
Союз, міжнародна правосуб’єктність ЄС.

Постановка проблеми. Порівняно з існую-
чими в міжнародному співтоваристві міжнарод-
ними міжурядовими організаціями Європейський 
Союз – «це якісно нове інтеграційне об’єднання» 
[1, c. 13], правова природа якого до кінця не визна-
чена, оскільки «під час створення інституційного 
механізму ЄС заради забезпечення рівноваги між 

наднаціональними і національними інтересами 
були використані елементи, властиві різним моде-
лям організації влади (імперія, федерація, кон-
федерація, міжнародна організація)» [2, c. 381]. 
Союз є унікальним з огляду на здатність ство-
рювати правові норми задля забезпечення досяг-
нення визначених у статутних договорах цілей 



Том 32 (71) № 4 2021118

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

та ефективних механізмів забезпечення їхнього 
виконання як державами-членами, так і іншими 
суб’єктами міжнародного права [3, c. 53]. В рам-
ках дослідження міжнародного фінансового пра-
вопорядку Європейський Союз виступає, з одного 
боку, його суб’єктом (як й інші міжнародні орга-
нізації), а з іншого – в якості особливого інтегра-
ційного утворення має свій власний фінансовий 
правопорядок, який ґрунтується на первинних 
фінансових нормах права ЄС. З огляду на вище-
зазначене, питання правосуб’єктності ЄС та спе-
цифіки його фінансового правопорядку заслуго-
вують особливої уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика міжнародної правосуб’єктності ЄС 
виступала предметом правового аналізу більшості 
монографій та підручників, присвячених праву 
ЄС, а також окремих статей, зокрема таких нау-
ковців, як О.А.Назаренко, К.В. Бережна, О.О. Грі-
ненко, С.В. Толстов, О.І. Дікарєв та багатьох інших. 
Питання гармонізації та уніфікації фінансового 
законодавства країн ЄС, а також інші особливості 
правового регулювання фінансової сфери відно-
син в ЄС розглядались у підручниках з Права ЄС 
таких науковців, як В.І. Муравйов, Р.А. Петров, 
І.В. Яковюк та інших, зокрема у структурних час-
тинах підручників, присвячених правовому регу-
люванню фінансових відносин ЄС; вільному руху 
капіталів, товарів, послуг і осіб; спільній митній 
та торговельній політиці; економічному та валют-
ному союзу; податковому праву ЄС; фіскальним 
заходам ЄС; Європейському центральному банку 
та Рахунковій палаті ЄС тощо. Щодо особливос-
тей правового статусу ЄС у міжнародному фінан-
совому праві та його фінансового правопорядку 
спеціальних монографічних досліджень у вітчиз-
няній науці не проводилося.

Постановка завдання. Мета дослі-
дження – здійснення правового аналізу міжна-
родної правосуб’єктності Європейського Союзу 
в міжнародному фінансовому праві та виявлення 
особливостей його фінансового правопорядку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема міжнародної правосуб’єктності Євро-
пейського Союзу з моменту його створення 
в 1992 році привертає увагу дослідників в ЄС 
та за його межами. Громадянство, бюджет, що 
формується за рахунок власних джерел, інсти-
туційна система, порядок прийняття рішень і, 
врешті-решт, правова система sui generis у межах 
ЄС відрізняють Європейський Союз від інших 
міжнародних організацій сучасного світу, а його 
правовий статус важко характеризувати традицій-

ними категоріями міжнародного права [3, c. 57]. 
У міжнародно-правовій літературі все частіше 
зазначається про виникнення нового виду право-
вої системи – інтеграційної правової системи, яка 
певною мірою є гібридною, але при цьому харак-
теризується відмінними ознаками [4, c. 440]. Не 
вдаючись у рамках цього дослідження до дискусій 
навколо правової природи Європейського Союзу 
як міждержавного об’єднання особливого роду 
[3; 5; 6], зупинимося тільки на питанні правового 
статусу ЄС у міжнародному фінансовому право-
порядку.

З набранням чинності у 2009 році Лісабон-
ського договору (про реформування ЄС) міжна-
родна правосуб’єктність Європейського Союзу 
отримала нормативно-правове закріплення. Від-
повідно до положень Договору про Європейський 
Союз [7] (ДЄС), ЄС наділений державами-чле-
нами повноваженнями в обсязі, необхідному для 
досягнення спільних цілей (ст. 1), які він може 
досягати належними засобами відповідно до 
наданих Договором повноважень (ст. 3). Поді-
бно до більшості міжнародних міжурядових 
організацій, діяльність ЄС ґрунтується на прин-
ципі «наданих повноважень» (ст. 5 ДЄС). Проте 
такі повноваження не обов’язково випливають із 
конкретних положень договорів, а можуть також 
«матися на увазі», підтвердженням чого висту-
пає судова практика та положення Договору про 
функціонування Європейського Союзу (ДФЄС). 
Відповідно до статті 352 цього Договору, «якщо 
дія Союзу виявиться необхідною в рамках полі-
тик, визначених Договорами, задля досягнення 
однієї з цілей, установлених Договорами, а Дого-
вори не визначають необхідних повноважень, 
Рада … ухвалює належні заходи» [7]. Отже, Союз 
має власну «волю» та діє самостійно на міжнарод-
ній арені (відповідно до установчих актів), реалі-
зовує власні права та обов’язки, створює правові 
норми та забезпечує їхнє виконання.

Один із важливих складників міжнародної 
правосуб’єктності – договірна правосуб’єктність, 
яка характеризує здатність створювати норми 
міжнародного права. Європейський Союз може 
укладати міжнародні договори (обов’язкові для 
установ Союзу та держав-членів) з однією або 
кількома державами або міжнародними органі-
заціями, якщо: 1) це передбачено Договорами; 
2) укладання угоди є необхідним для досягнення 
в рамках політик Союзу однієї із цілей, зазначе-
них у Договорах; 3) це передбачено юридично 
обов’язковим актом Союзу; 4) це може вплинути 
на спільні правила або змінити їхню сферу засто-
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сування (ст. 216 ДФЄС [7]). Процедура укладення 
міжнародних договорів ЄС із третіми країнами 
чи міжнародними організаціями регулюється 
статтею 218 ДФЄС.

Протягом усього періоду співпраці України 
з ЄС було підписано низку міжнародних угод 
фінансового характеру, які переважно стосува-
лися фінансування з боку Союзу різного роду 
українських проектів та програм (наприклад, 
Угода про фінансування заходу «Програма під-
тримки енергоефективності в Україні – ЕЕ4 U-ІІ» 
від 2018 року [8] та інші) або ж надання креди-
тів (наприклад, Кредитна Угода між Україною як 
Позичальником, Національним банком України як 
Фінансовим агентом Позичальника та Європей-
ським Союзом як Кредитором від 2018 року [9]) .

У договірній практиці ЄС мають місце також 
змішані угоди, в яких одночасно беруть участь 
як ЄС, так і держави-члени, а предметом регулю-
вання виступають відносини, регламентація яких 
виходить за рамки повноважень, наданих ЄС і тих, 
що залишились у держав-членів ЄС (угоди про 
асоціацію, партнерство і співробітництво та інші). 
Такого роду угоди існують і в договірній прак-
тиці України та ЄС, а саме: Угода про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством із атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, від 2014 року [10]; Угода про партнер-
ство та співробітництво між Україною і Європей-
ськими співтовариствами та їхніми державами-
членами від 1994 року [11] (втратила чинність).

Окремою статтею в розділі V ДФЄС (Міжна-
родні угоди) закріплено порядок укладення угод 
у валютній сфері. Відповідно до статті 219 ДФЄС, 
«Рада або за рекомендацією Європейського цен-
трального банку, або за рекомендацією Комісії 
та після консультацій з Європейським централь-
ним банком, намагаючись досягти консенсусу, 
що узгоджується з метою досягнення цінової ста-
більності, може укладати формальні угоди про 
систему курсів євро та валюти третіх держав», 
«може затверджувати, змінювати або скасовувати 
центральний курс євро в межах системи курсів 
обміну», «може формулювати загальні орієн-
тири політики обмінного курсу щодо цих валют». 
Також у статті зазначається: «якщо угоди з валют-
них питань та питань валютного регулювання 
потребують проведення переговорів між Союзом 
та однією або більшою кількістю третіх держав 
або з міжнародними організаціями, Рада за реко-
мендацією Комісії та після проведення консульта-
цій з Європейським центральним банком приймає 

рішення щодо умов переговорів та стосовно укла-
дання таких угод» [7].

Міжнародна договірна правосуб’єктність тісно 
пов’язана з правом набуття членства в міжна-
родних організаціях. Аналіз складу членів між-
народних фінансових організацій свідчить про 
наступні різновиди представництва держав-чле-
нів ЄС і Європейського Союзу: 1) змішана форма 
представництва, за якої учасником міжнарод-
ної організації виступає як ЄС, так і держави-
члени. Наприклад, до складу учасників Групи 20, 
окрім країн-членів ЄС (наприклад, Німеччини, 
Італії, Франції), входить і Європейський Союз 
як колективний член організації; акціонерами 
(учасниками) Європейського банку реконструк-
ції та розвитку, окрім 64 країн, виступає також 
Європейська комісія; 2) членство в міжнародній 
організації держав-членів ЄС супроводжується 
участю в роботі міжнародної організації інсти-
туції ЄС без права голосу (наприклад, у роботі 
Організації економічного співробітництва і роз-
витку бере участь без права голосу Європейська 
комісія [12]); 3) членами міжнародної організації 
виступають тільки держави-члени ЄС (напри-
клад, Міжнародний валютний фонд).

Окрім укладення міжнародних угод, ще 
однією важливою формою реалізації міжнарод-
ної правосуб’єктності ЄС є встановлення дипло-
матичних відносин шляхом відкриття власних 
представництв у третіх країнах і при міжнарод-
них організаціях, а також акредитації аналогічних 
представництв, що відкриваються цими країнами 
та організаціями при ЄС. Створення Європейської 
служби зовнішньополітичної діяльності сприяє 
формуванню в межах Союзу власного диплома-
тичного відомства, яке діє паралельно з диплома-
тичними відомствами держав-членів [13].

За загальним для міжнародних міжурядових 
організацій правилом, Європейський Союз корис-
тується на територіях держав-членів привілеями 
та імунітетами, необхідними для виконання його 
завдань (ст. 343 ДФЄС). Також у межах Ліса-
бонського договору сформульовано міжнародну 
договірну та позадоговірну відповідальність ЄС 
(ст. 340 ДФЄС).

Досліджуючи генезис міжнародної 
правосуб’єктності інтеграційних утворень, 
Т. Короткий зазначає, що головною причиною 
сучасних інтеграційних процесів є прагнення до 
економічної ефективності, особливо в умовах гло-
балізації, і сама інтеграція носить, насамперед, 
економічний характер. Фактично, продовжує нау-
ковець, з економічних причин відбувається част-
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кова відмова держав від суверенітету на користь 
конкурентоспроможності національної економіки 
за утворення інтеграційних об’єднань, причому 
участь в інтеграційних об’єднаннях є одночасно 
проявом та реалізацією суверенітету [14, c. 441].

Формування глобального економічного про-
стору базується на основоположних принципах 
вільного переміщення капіталів, товарів, послуг, 
осіб, які в другій половині ХХ століття починають 
закріплюватися не тільки у внутрішньому націо-
нальному законодавстві країн, але й на рівні зако-
нодавства регіональних інтеграційних об’єднань 
[15, c. 287]. Найбільшого втілення вказані прин-
ципи знайшли в рамках Європейського Союзу, 
а їх запровадження і реалізація у фінансовій сфері 
об’єктивно зумовлені потребами розвитку цього 
регіонального фінансового правопорядку відпо-
відно до його статутних цілей.

Поряд зі спільною бюджетною та податковою 
політикою ЄС свобода переміщення капіталу віді-
грає важливу роль у формуванні фінансового пра-
вопорядку ЄС. Формально свобода переміщення 
капіталу була проголошена з початку інтеграцій-
ного процесу, проте її реальне втілення в життя 
відбулося після створення економічного та валют-
ного союзу. Зазначена свобода передбачає мож-
ливість: вільно здійснювати фінансові операції, 
пов’язані з інвестуванням; інвестувати в іншу 
державу; не повертати в країну свого первин-
ного перебування інвестовані фінансові ресурси 
в розумний строк. Підтверджуючи абсолютний 
характер заборони на будь-які обмеження свободи 
переміщення капіталу в треті країни або з третіх 
країн, Лісабонський договір зазначає, що відхи-
лення від норм щодо лібералізації руху капіталу 
до або з третіх країн можливе виключно шляхом 
одноголосного прийняття Радою відповідного 
рішення після консультації з Європарламентом 
(ст. 63 ДФЄС) [7].

Як слушно зазначає Ф. Рочча, європейська 
інтеграція призвела до тріумфу вільної циркуляції 
капіталів [16]. Створення економічного і валют-
ного союзу зумовило перехід від координації до 
гармонізації бюджетної і фінансової політики 
держав-членів ЄС, що, на думку О. Петришина 
та В. Сала, дає підстави визнати економічний 
і валютний союз вищим ступенем економічної 
інтеграції, адже він передбачає передачу націо-
нальними урядами інституціям ЄС компетенції 
в одному з найбільш чутливих для національної 
ідентифікації питань – у питанні регулювання 
грошової емісії і здійснення грошової політики 
[15, c. 305-306].

Поступове нарощування інституціями ЄС 
повноважень у фінансовій сфері, яке відбувалося 
протягом усього періоду європейської інтеграції, 
посилилося після останньої світової фінансової 
кризи. Загостривши проблему забезпечення жит-
тєдіяльності фінансової системи ЄС, фінансова 
криза спонукала Європейський Союз до розши-
рення сфери правового регулювання фінансо-
вими інституціями ЄС та створення більш жор-
сткого механізму контролю фінансового сектору 
ЄС, який би дозволяв на ранніх стадіях виявляти 
та ліквідовувати системні ризики. Об’єктивна 
реальність дестабілізації фінансового сектору 
ЄС під час фінансової кризи та нагальна необ-
хідність застосування комплексу заходів із метою 
мінімізації її наслідків призвели до зміни право-
вого статусу Європейського центрального банку 
в напрямку розширення його впливу як на надна-
ціональному, так і на національному рівнях, задля 
відновлення та стабілізації зони євро і допомоги 
національним урядам [15, c. 306].

Нині в рамках Європейського Союзу сфор-
мований специфічний регіональний фінансовий 
правопорядок, в якому держави-члени ЄС пере-
дали частину суверенних прав і повноважень 
у сфері бюджетної, валютної, емісійної та подат-
кової політики наднаціональним інституціям ЄС 
та гармонізували своє національне законодавство 
у сфері фінансів. Унаслідок цього відбулося фор-
мування нормативно-правового підґрунтя фінан-
сового правопорядку ЄС – системи фінансового 
права ЄС. Ядром нормативно-правової частини 
фінансового правопорядку ЄС виступають поло-
ження установчих договорів ЄС із фінансових 
питань, які для інституцій ЄС та держав слугують 
основним вектором правотворчості в цій сфері. 
Ці основоположні правові норми разом із низкою 
директив та регламентів інституцій ЄС із фінан-
сових питань утворюють спільне для всіх дер-
жав-членів ЄС правове поле, в рамках якого діють 
суб’єкти фінансових правовідносин. Специфікою 
фінансового правопорядку ЄС, зумовленою аси-
метрією держав-членів у різних формах співп-
раці, є неучасть певних країн у виконанні статут-
них зобов’язань щодо вступу в європейську зону 
[17, c. 70].

Висновки. До особливостей фінансового пра-
вопорядку ЄС належать:

1) неоднорідність нормативно-правового склад-
ника фінансового правопорядку ЄС – зона євро не 
охоплює територію всіх держав-членів ЄС, що 
створює різне нормативно-правове навантаження 
установчих договорів ЄС на монетарну політику 
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урядів країн-членів ЄС; 2) дуалістична природа 
фінансового права ЄС, норми якого, з одного боку, 
мають формально міжнародно-договірне похо-
дження і регулюють відносини між державами-
членами ЄС у сфері фінансів, а з іншого – мають 
пряму дію на фізичних та юридичних осіб (напри-
клад, установчі договори та регламенти ЄС). Це 
зумовлює специфічний суб’єктний склад фінан-

сового правопорядку ЄС: держави-члени ЄС, 
інституції ЄС, приватні юридичні особи, фізичні 
особи; 3) до сучасних тенденцій у фінансовому 
правопорядку ЄС належать: взаємопроникнення 
національних фінансових систем держав-членів 
ЄС, мінімізація їхньої автономності, об’єднання 
фінансових ринків країн ЄС і формування гло-
бального регіонального фінансового ринку ЄС.
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Vaitsekhovska O.R., Rudenko O.V. THE EUROPEAN UNION AS A SUBJECT  
OF INTERNATIONAL FINANCIAL LAW AND FEATURES OF ITS FINANCIAL LEGAL ORDER

The paper analyzes the legal personality of the EU, which received its legal and regulatory basis in 2009 with 
the entry into force of the Lisbon Treaty. In accordance with the provisions of this Treaty, the member states 
empower the EU to the extent needed to achieve the common objectives, which it can attain by appropriate means, 
in conformity with the powers conferred by the Treaty.
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The author examines the peculiarities of the contractual legal personality of the EU, which characterizes the 
ability of the Union to establish rules of international law, including financial legal provisions. The legal and 
regulatory basis of the contractual legal personality of the EU and the procedures for concluding agreements in 
the currency sphere are described. The particularities of EU membership in international financial organizations 
are analyzed as well as suggested types of representation of EU member states and the EU in them.

The research investigates attributes of the financial legal order of the EU, which is based on the implementa-
tion of the fundamental principles of free movement of capital, goods, services and persons, most widely embodied 
within the European Union and their establishment and implementation in the financial sphere are objectively 
determined by the needs of the development of this regional financial legal order in compliance with the Union’s 
statutory goals.

It is established that the distinguishing traits of the EU financial legal order encompass the following: 1) het-
erogeneity of the regulatory and legal constituent of the EU financial legal order – the eurozone does not comprise 
the territory of all EU member states, which creates a different regulatory burden of the EU founding agreements 
on the monetary policy of EU member states governments; 2) the dualistic nature of EU financial law, the rules 
of which, on the one hand, have an international contractual formal origin and regulate relations between EU 
member states in the field of finance, and on the other – are directly applicable to individuals and legal entities;  
3) current trends in the EU financial legal order include interpenetration of national financial systems of EU mem-
ber states, minimization of their autonomy, unification of financial markets of EU countries and the formation of 
a comprehensive regional EU market.

Key words: financial legal order, international financial law, European Union, international legal personality 
of the EU.
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ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА

Питання про можливість застосування універсальної юрисдикції щодо злочину геноциду 
давно було предметом суперечок у доктрині міжнародного права. Не можна сказати, що 
нині дискусії на цю тему повністю припинилися. У цій статті розглянуто питання про те, чи 
існує норма міжнародного права із застосування універсальної юрисдикції щодо злочину гено-
циду, яку, зокрема, передбачає стаття VI Конвенції проти геноциду, що визначає універсальну 
юрисдикцію. Для цього проаналізовано як підготовчі матеріали Конвенції, так і законодавчі 
акти,а також судову практику різних країн. Основну увагу приділено аналізу рішень Між-
народного Суду, Міжнародних Кримінальних Трибуналів, Європейського Суду з прав людини. 
У вступному розділі статті подано визначення універсальної юрисдикції, підкреслено важ-
ливість цього принципу в боротьбі з міжнародною злочинністю. Основну частину статті 
присвячено аналізу того, чи існує в міжнародному праві норма, яка передбачає можливість 
застосування універсальної юрисдикції щодо злочину геноциду. Сам цей розділ складається 
з трьох частин, в кожному з яких досліджено різні джерела для відповіді на питання, постав-
лене в статті. Так, у першій частині досліджено підготовчі матеріали до статті VI Кон-
венції проти геноциду, розбіжності під час підготовки проекту, пропозиції щодо тексту цієї 
статті, а також рішення міжнародних судів. У другій частині проаналізовано законодав-
ство і судова практика держав. У третьому розділі досліджено прецедентне право Європей-
ського суду з прав людини. Основний висновок дослідження відображено в заключному розділі.

У статті сформульовано висновок про те, що Конвенція проти геноциду не перешкоджає 
застосуванню універсальної юрисдикції. Одночасно існує норма міжнародного звичаєвого 
права, яка зобов'язує держави застосувати універсальну юрисдикцію щодо злочину геноциду. 
Основними джерелами статті є рішення міжнародних і національних судів, законодавство 
держав, а також роботи деяких провідних авторів у галузі універсальної юрисдикції.

Ключові слова: універсальна юрисдикція, геноцид, міжнародний суд, міжнародний кримі-
нальний трибунал, Європейський Суд з прав людини, зобов'язання erga omnes.

Постановка проблемы. Одним из самых 
эффективных средств борьбы с международной 
преступностью является принцип универсальной 
юрисдикции. В соответствии с этим принципом 
каждое государство имеет право (а в некоторых 
случаях – обязано) преследовать и передавать 
своим судам лиц, совершивших особо опасные 
преступления против интересов международного 
сообщества, независимо от места совершения 
этого преступления или гражданства. В этом слу-
чае юрисдикция основывается на самом престу-
плении, а не на месте совершения преступления 
или лицах, совершивших преступление [23, c. 18; 
6, c. 1111; 18, 194].

Как было правильно подчеркнуто в правовой 
доктрине, «универсальная юрисдикция запол-
няет пробел, оставшийся там, где другие, более 
базовые доктрины юрисдикции не обеспечивают 
основы для национального судопроизводства». 
[4, c. 400]

Как правило, принцип универсальной юрис-
дикции применяется в отношении военных пре-
ступлений, преступлений против человечности 
и геноцида. В этой статье будут затронуты между-
народно-правовые аспекты применения универ-
сальной юрисдикции в отношении геноцида.

Постановка задания. В статье рассматри-
вается применение универсальной юрисдикции 
в отношении преступления геноцида.

Изложение основного материала. Предус-
матривает ли международное право возможность 
применения универсальной юрисдикции в отно-
шении геноцида?

1. Статья VI Конвенция против геноцида: 
подготовительные материалы и позиция меж-
дународных судов

Вопрос применения универсальной юрис-
дикции в отношении преступления геноцида 
был и в некотором значении до сих пор остается 
предметом дискуссий как на уровне законода-



Том 32 (71) № 4 2021124

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

тельства и судебной практики, так и на уровне 
доктрины.

Дело в том, что, Конвенция о предупреждении 
и наказании преступления геноцида 1948 года 
прямо и четко не предусматривает возможность 
применения универсальной юрисдикции в отно-
шении геноцида. В статье VI Конвенции, опре-
деляющей юрисдикцию, отмечается, что «лица, 
совершившие геноцид и другие деяния, предусмо-
тренные статьей III Конвенции, должны быть 
судимы компетентным судом государства, на 
территории которого эти действия совершены, 
или международным уголовным судом, имеющим 
соответствующую юрисдикцию».

На стадии разработки текста Конвенции суще-
ствовали разные подходы по поводу возможности 
применения универсальной юрисдикции в отно-
шении геноцида [14; 17; 19]. На первый взгляд 
кажется, что предложения касательно применимо-
сти универсальной юрисдикции были отвергнуты. 
Так, в 1946 году Саудовская Аравия вынесла на 
обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН проект 
конвенции о геноциде. В статье 6 проекта предус-
матривалось, что “преступление геноцида будет 
преследовано и наказано любым государством 
в соответствии с его законодательством незави-
симо от места совершения деяния или граждан-
ства лица, совершившего преступление”. Однако 
предложение Саудовской Аравии не было при-
нято, подготовка проекта конвенции была пору-
чена секретариату [2].

В статье VII Конвенции, подготовленной 
в секретариате Рафаэлем Лемкином, Веспасиа-
ном Пела и Анри Доннедье де Вабром (статья VI 
настоящего текста Конвенции о геноциде), было 
отмечено, что “стороны, пришедшие к Высочай-
шему Соглашению, берут на себя обязательство 
наказывать лиц, совершивших преступление, 
предусмотренных настоящей Конвенцией, неза-
висимо от гражданства этого лица или места 
совершения им преступления”. Но Ad hoc коми-
тет по разработке проекта Конвенции выступил 
против этого предложения. Эта статья в после-
дующем была подана в новой редакции: “Лица, 
подозреваемые в совершении геноцида или любого 
другого деяния, предусмотренного статьей VI, 
будут судимы компетентным судом государства, 
на территории которого это деяние совершено, 
или компетентным международным судом” [1].

Некоторые государства в своей практике при-
нимают за основу именно такой подход, и суды 
этих государств воздерживаются от применения 
универсальной юрисдикции в отношении гено-

цида. Но считать такую практику общепризнанной 
невозможно. Анализ решений международных 
судов, а также национального законодательства 
и судебной практики государств показывает, что 
существует общепризнанная обычная междуна-
родная норма, предусматривающая применение 
универсальной юрисдикции в отношении гено-
цида [9, c. 187].

В этом смысле позиция Международного 
Суда, изложенная по делу Боснии и Герцеговины 
против Югославии о применении Конвенции по 
предупреждению и наказанию преступления гено-
цида 1996 года, имеет большое значение. В своем 
решении Суд в частности заявил, что «права 
и обязательства, предусмотренные Конвенцией, 
являются правами и обязанностями erga omnes. 
Обязанность каждого государства по пред-
упреждению и наказанию геноцида территори-
ально не ограничена» [5].

Как подчеркнул Шериф Бассиуни, характер 
erga omnes обязательства подразумевает опреде-
ленные обязанности, такие, как «преследование 
или выдача, неприменимость срока давности 
и иммунитетов, а также применение универсаль-
ной юрисдикция над теми, кто совершил такие 
преступления» [10, c. 11].

Деятельность Международных Уголовных 
Трибуналов по бывшей Югославии и Руанде 
также подтверждает возможность применения 
универсальной юрисдикции в отношении гено-
цида. Данное положение, в первую очередь, отра-
жено в резолюциях Совета Безопасности ООН, 
учредивших указанные трибуналы. Так, в статье 8  
резолюции 955 Совета Безопасности ООН от 
8 ноября 1994 года, учредившей Международный 
Уголовный Трибунал по Руанде, была признана 
юрисдикция не только международного трибу-
нала, но и национальных судов в отношении 
серьезных нарушений международного гумани-
тарного права, в том числе геноцида. При этом 
в понятие «национальные суды» входят не только 
суды территориального государства. Впослед-
ствии в Германии, Франции и в некоторых других 
странах проходили судебные процессы лиц, подо-
зревавшихся в совершении геноцида на террито-
риях Югославии и Руанды, и соответствующие 
международные уголовные трибуналы не стали 
возражать против этого. В 1999 году I Палата Три-
бунала по Руанде призвала все государства осу-
ществить универсальную юрисдикцию в отноше-
нии геноцида.

2. Законодательство и судебная практика 
государств
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Минимум 94 государства приняли законода-
тельные акты, предусматривающие применение 
универсальной юрисдикции в отношении гено-
цида, а суды минимум 5 стран претворили эту 
юрисдикцию в жизнь [21].

Израиль является одним из государств, суды 
которого наделены полномочием осуществления 
универсальной юрисдикции в отношении гено-
цида. В главе 5 Закона о предупреждении и наказа-
нии преступления геноцида от 29 марта 1950 года 
отмечается, что «лицо, совершившее преступле-
ние, предусмотренное этим законом вне пределов 
государства Израиля, может быть привлечено 
к ответственности и наказано на территории 
государства Израиля».

В деле Eichmann Окружной Суд специально 
указал на то, что «содержание статьи VI Конвен-
ции о геноциде, предусматривающий территори-
альную юрисдикцию, не является окончательным. 
Каждое государство имеет право осуществить 
свои полномочия в пределах международного 
обычного права» [8, c. 190; 20, c. 5; 3].

Еще одной страной, считающей возможным 
применение универсальной юрисдикции в отно-
шении геноцида, является Испания. В этой стране 
было осуществлено несколько процессов с при-
менением универсальной юрисдикции, где суды 
изложили свою позицию по статье VI Конвенции 
о геноциде.

Один из этих процессов связан с экс-
президентом Чили Пиночетом. Среди преступле-
ний, по которым он был обвинен в 1998 году, был 
и геноцид. Audiencia Nacional (Первый Централь-
ный Суд Испании) заявляя, что Конвенция о гено-
циде не исключает возможности применения уни-
версальной юрисдикции, объяснил свои выводы 
следующим образом: «Статья VI Конвенции не 
исключает возможность того, чтобы суды иные, 
чем того государства, на территории которого 
преступление было совершено, или международ-
ный суд имели соответствующую юрисдикцию. 
Применение ограничения к юрисдикции, отличаю-
щейся от предусмотренной статьи VI Конвенции, 
могло бы противоречить духу Конвенции, кото-
рая требует от государств-участников использо-
вание своих национальных уголовных законов для 
преследования такого международного престу-
пления, как геноцид, и таким образом, чтобы не 
оставлять безнаказанным подобное преступле-
ние. Статья VI никоим образом не может быть 
рассмотрена как положение, лишающее госу-
дарств-участников права преследования преступ-
ника на основании своих законодательств» [2].

Наряду с этим суд заявил, что для осущест-
вления универсальной юрисдикции в отношении 
геноцида требуется одно условие: юрисдикция 
иных государств, кроме территориальной юрис-
дикции, является субсидиарной.

В Австрии был проведен судебный процесс 
с использованием универсальной юрисдикции 
над преступлением геноцида. В июле 1994 года 
Dushko Chvyetkovich был обвинен за совершение 
геноцида в Боснии и Герцеговине. Осуществление 
Австрией юрисдикции над этим преступлением 
было опротестовано, но этот протест отвергнут 
Верховным Судом. Суд в частности заявил, что 
«статья VI Конвенции о геноциде, предусматри-
вающая осуждение компетентным судом госу-
дарства, на территории которого преступление 
было совершено, лиц, обвиняемых за совершение 
преступления геноцида, основана на признании 
нормально функционирующей правовой системы 
в территориальном государстве. Так как в Боснии 
и Герцеговине не существует нормально функци-
онирующей правовой системы, и в то же время 
нет постоянно действующего международного 
суда, невыполнение юрисдикции судами Австрии 
могло бы противоречить целям Конвенции» [2].

Таким образом, в деле Dushko Chvyetkovich 
была применена универсальная юрисдикция, но 
он был оправдан в силу отсутствия достаточных 
доказательств.

Следует особо отметить, что это было первое 
судебное разбирательство по делам о преступле-
ниях, совершенных в бывшей Югославии, судом 
за пределами Югославии в рамках универсальной 
юрисдикции [22].

Суды Франции также имеют право осущест-
влять универсальную юрисдикцию в отношении 
геноцида, но делают они это только в трех слу-
чаях: в отношении геноцида, совершенного на 
территории бывшей Югославии после 1991 года; 
в отношении геноцида, совершенного на террито-
рии Руанды или гражданами Руанды на террито-
рии сопредельных государств в 1994 году; в отно-
шении лиц, совершивших преступление после 
1993 года и получивших гражданство Франции 
после совершения преступления.

Вопрос применения универсальной юрисдик-
ции над преступлением геноцида судами Фран-
ции возник в нескольких случаях. Первый раз, 
6 мая 1994 года, рассматривая дело Javor, судья 
Трибунала Высшей Инстанции Парижа пришел 
к выводу, что суды Франции не имеют полно-
мочия осуществлять универсальную юрисдик-
цию над лицами, подозреваемыми в совершении 
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преступления геноцида на территории бывшей 
Югославии. Он заявил, что статья VI Конвенции 
о геноциде подразумевает не универсальную, 
а территориальную юрисдикцию и юрисдикцию 
международного уголовного суда [11]. Этот вывод 
был также подтвержден Апелляционным и Касса-
ционным судом [12; 13].

23 февраля 1995 года другой судья того же суда 
принял похожее решение по делу Zigiranyirazo, 
заявив, что статья VI Конвенции о геноциде опре-
делила не соперничающую, а исключительную 
юрисдикцию, поэтому применение универсаль-
ной юрисдикции по отношению к геноциду невоз-
можно [2].

Однако по делу Munyeshyaka было принято 
совсем другое решение. Судья обвинил священ-
ника из Руанды Венсесласа Мунйешяка в совер-
шении геноцида и преступлений против человеч-
ности в Руанде в 1994 году и возбудил в отношении 
него уголовное дело. 20 марта 1996 года Апел-
ляционный Суд принял протест против юрис-
дикции судьи. Однако Кассационный Суд, рас-
смотревший дело 6 января 1998 года, отменил 
решение Апелляционного Суда. Кассационный 
Суд отметил, что согласно статье 211-1 Уголов-
ного Кодекса и Закона 94-432 от 22 мая 1996 года 
(имплементирующей резолюцию 955 Совета 
Безопасности ООН об учреждении Трибунала 
по Руанде) и вступившей в силу после решения 
Апелляционного Суда, судья правильно при-
менил юрисдикцию в отношении преступле-
ния геноцида. В своем решении Кассационный 
Суд в частности заявил: «Согласно статьям 
1 и 2 закона от 22 мая 1996 года и в соответ-
ствии со статьями 2-4 Статута Международ-
ного Трибунала, если лица, совершившие серьез-
ные нарушения Женевских Конвенций, законов 
и правил войны, а также совершившие геноцид 
и преступления против человечности, в част-
ности лица, участвующие в совершении этих 
преступлений, будут находиться на террито-
рии Франции, они подвергнутся преследованию 
и будут осуждены судами Франции на основе 
законов Франции» [15].

Согласно статье 6 УК Германии, уголовное 
законодательство страны применяется в отно-
шении некоторых преступлений, в том числе 
геноцида, совершенного за пределами террито-
рии страны вне зависимости от места соверше-
ния преступления. Кодекс преступлений против 
международного права 2002 года также предусма-
тривает применение универсальной юрисдикции 
в отношении преступлений геноцида.

Германские суды провели несколько процес-
сов с применением универсальной юрисдикции 
в отношении геноцида. Значение этих процессов 
состоит в том, что немецкие суды не только при-
менили данный принцип, но и одновременно про-
комментировали статью VI Конвенции, этим при-
внеся ясность в вопрос применения универсальной 
юрисдикции по отношению к геноциду. С этой 
точки зрения дело Jorgic представляет большой 
интерес. Так, 26 сентября 1997 года Nikolai Jorgic 
был признан виновным Высшим Региональным 
Судом Дюссельдорфа в совершении геноцида на 
территории Боснии и Герцеговины и пригово-
рен к пожизненному заключению. Позже Феде-
ральный Верховный Суд оставил решение в силе 
и прокомментировал необходимость применения 
универсальной юрисдикции следующим обра-
зом: «Осуждение обвиняемого судом Германии на 
основе универсального принципа не запрещается 
международном правом. Такой запрет не может 
следовать также из статьи VI Конвенции о гено-
циде. Высказывание о том, что геноцид может 
быть наказан только судом территориального 
государства или международном судом, несовме-
стимо с обязательством о предупреждении гено-
цида как международного преступления, пред-
усмотренного статьей I Конвенции. Ввиду того, 
что геноцид в основном подстрекается, а иногда 
и совершается органами власти, невозможно 
ожидать эффективного преследования этого 
преступления территориальным государством. 
Международный суд, предусмотренный Конвен-
цией о геноциде, не существовал до учреждения 
Международного Уголовного Трибунала по быв-
шей Югославии (МУТЮ) 1993 года, Междуна-
родного Уголовного Трибунала по Руанде (МУТР) 
1994 года и Международного Уголовного Суда. 
Международный Уголовный Трибунал по бывшей 
Югославии может рассматривать максимум 
десять дел в году. Поэтому бремя преследова-
ния преступлений, связанных с осуществлением 
“этнической чистки”, в основном ложится на 
национальные суды.

Такое понимание Конвенции поддерживается 
пунктом 1 статьи 9 Статута МУТЮ. Так, 
в отличие от статьи VI Конвенции о геноциде, 
статья 9 предусматривает конкурирующую 
юрисдикцию национальных судов в отношении 
геноцида. Прокурор Трибунала отметил, что под 
«национальными судами» подразумеваются не 
только территориальные суды, но и суды других 
государств. Так, Прокурор МУТЮ отказался сам 
осуществить процесс по некоторым делам и при-
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ветствовал осуществление правосудия органами 
власти Германии. Если государства мира были 
бы согласны с мнением об окончательности ста-
тьи VI Конвенции о геноциде, то статья 9 Ста-
тута МУТЮ ограничила бы свою юрисдикцию 
судом Боснии и Герцеговины или в лучшем слу-
чае – судами государств, входящих в бывшую 
Югославию». [16]

Позже это решение Федерального Верховного 
Суда было обжаловано, но Конституционный Суд 
Германии отклонил жалобу в 2001 году. Суд в пер-
вую очередь заявил, что запрет на применение 
универсальной юрисдикции, предусмотренный 
международным обычным правом, противоречил 
бы обязательству Германии, принятому ею ста-
тьей I Конвенции о геноциде. А это невозможно, 
так как запрещение геноцида является нормой jus 
cogens. Кроме того, Суд вновь подтвердил заклю-
чение Федерального Верховного Суда о том, что 
статья VI не запрещает государствам участни-
кам применение универсальной юрисдикции 
в отношении геноцида. Суд в особенности заявил: 
«Суды низшей инстанции посредством тексту-
ального комментария дали правильное толкова-
ние статье VI Конвенции о геноциде, которая 
не предусматривает никакого запрета для уго-
ловной юрисдикции Германии. Суды истолковали 
статью I Конвенции о геноциде в соответствии 
с целью эффективного преследования престу-
пления. Следовательно, тот факт, что принцип 
универсальности не предусмотрен в Конвенции, 
означает только то, что преследование лиц, 
совершавших геноцид, не является обязанностью 
государств-участников, но они имеют на это 
право на основе этого принципа» [13].

3. Позиция Европейского суда по правам 
человека

Выше автор проанализировал решение судов 
Германии по делу Jorgic. Решение судов по 
этому делу позже было обжаловано в Европей-
ском суде по правам человека. По утверждению 
заявителя, в отношении к нему были нарушены 
пункт 1 статьи 5 и пункт 1 статьи 6 Европейской 
конвенции [7].

В своей жалобе заявитель подчеркнул, что 
принцип международного права о невмешатель-
стве во внутренние дела запрещает немецким 
судам преследовать иностранцев за акты гено-
цида, совершенные в отношении иностранцев 
в иностранном государстве. Jorgic также отметил, 
что суды Германии не имеют права рассматривать 
дела на основе принципа универсальной юрис-
дикции международного уголовного права, отра-

женного в статье 6 Уголовного кодекса, поскольку 
применение этого принципа к геноциду не было 
признано международным сообществом.

В своих замечаниях по поводу жалобы прави-
тельство Германии заявило, что в соответствии 
с Уголовным кодексом Германии суды страны 
обладают юрисдикцией в отношении преступле-
ний, в которых обвиняется заявитель. При этом не 
был нарушен принцип невмешательства во вну-
тренние дела, поскольку заявитель долгое время 
проживал в Германии, был там зарегистрирован 
и арестован в Германии. Кроме того, Германия 
участвовала в военных и гуманитарных опера-
циях в Боснии и Герцеговине. Таким образом, 
между Германией и совершенным преступле-
нием существовала правовая связь. Правитель-
ство Германии заявило, что принцип универсаль-
ной юрисдикции, признанный в международном 
обычном праве, дает всем государствам право 
осуществлять свою юрисдикцию в отношении 
преступлений, направленных против интересов 
международного сообщества в целом, в том числе 
и преступлений геноцида, независимо от того, 
кем и на территории какого государства было 
совершено преступление.

Европейский суд по правам человека вынес 
решение по делу 12 июля 2007 года. Суд поста-
новил, что, хотя государства-участники Кон-
венции против геноцида не включили принцип 
универсальной юрисдикции в Конвенцию, в соот-
ветствии со статьей 1 Конвенции они несут обя-
зательство erga omnes не допускать предотвра-
щение наказания геноцида, запрещение которого 
является нормой jus cogens. Европейский суд по 
правам человека поддержал вывод национальных 
судов Германии о том, что осуществление юрис-
дикции государств, предусматривающих судеб-
ное преследование за геноцид в соответствии 
с экстерриториальной юрисдикцией, не проти-
воречит целям Конвенции против геноцида. По 
мнению Европейского суда, суды Германии пра-
вильно истолковали статью VI Конвенции против 
геноцида о юрисдикции. Суд также заявил, что 
применение универсальной юрисдикции в отно-
шении преступлений геноцида признано Между-
народным уголовным трибуналом по Югосла-
вии. В конце документа Европейский суд пришел 
к выводу, что суды Германии правильно истолко-
вали соответствующее внутреннее право и общее 
международное право, и в этом смысле имели 
достаточные основания для судебного преследо-
вания заявителя за преступление геноцида, под-
падающее под его юрисдикцию. Таким образом, 
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дело заявителя рассматривалось «судом, учреж-
денным законом» в ракурсе, предусмотренном 
пунктом 1 статьи 6 Конвенции. Он был задержан 
на законных основаниях «после того, как был 
осужден компетентным судом» в соответствии 
с пунктом 1 статьи 5 Конвенции.

Выводы. Таким образом, анализ деятельности 
Международного Суда ООН, других международ-
ных судебных инстанций, национального законо-
дательства и судебной практики государств позво-
ляет нам сделать вывод, что преследование лиц, 
совершивших преступление геноцида, является 
обязательством erga omnes; в отношении этого 
преступления применяется принцип универсаль-

ной юрисдикции. Другими словами, все государ-
ства должны передать лиц, совершивших геноцид, 
своим судам для привлечения к ответственности, 
или передать этих лиц государству, которое смо-
жет и пожелает привлечь их к ответственности. 
Кроме того, лица, подозреваемые в совершении 
данного преступления, должны привлекаться 
к ответственности международной уголовной 
судебной инстанцией с соответствующей компе-
тенцией независимо от места совершения престу-
пления и их гражданства. Некоторые государства 
придерживаются ограничительного толкования 
статьи VI Конвенции против геноцида, хотя эта 
практика не является общепризнанной.
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Guliev Ilyas. APPLICATION OF UNIVERSAL JURISDICTION TO THE CRIME OF GENOCIDE
The issue of possibility of application of universal jurisdiction over the crime of genocide has long been a 

subject of controversy in the doctrine of international law, and it cannot be said that today the discussions on 
this topic have completely stopped. This article revises the question of whether there is a rule of international 
law relating to application of universal jurisdiction over the crime of genocide, in particular, whether  
Article VI of the Convention against Genocide, which defines jurisdiction, provides for universal jurisdiction. 
For this purpose, both the preparatory materials of the Convention and legislative acts and judicial practice 
of the different countries are analyzed. The main attention was paid to the analysis of the decisions of the 
International Court of Justice, the International Criminal Tribunals, and the European Court of Human 
Rights. In the introductory section of the article, a definition of universal jurisdiction is given, the importance 
of this principle in the fight against international crime is emphasized. The main part of the article is devoted to 
the analysis of whether there is a norm in international law that provides for possibility of applying universal 
jurisdiction over the crime of genocide. This section itself is composed of three parts, and each section explores 
different sources to answer the question raised in the article. Thus, the first part examines the preparatory 
materials for Article 6 of the Convention against Genocide, disagreements in the preparation of the draft, 
proposals on the text of Article VI, as well as the decisions of the international courts. The second part analyzes 
the legislation and jurisprudence of states. Finally, the third section examines the case-law of the European 
Court of Human Rights. The main conclusion of the study is reflected in the final section. The article concludes 
that the Genocide Convention does not preclude the application of universal jurisdiction. At the same time, 
there is a rule of customary international law that obliges states to apply universal jurisdiction over the crime 
of genocide.

The main sources of the article are the decisions of international and national courts, the legislation of 
states, as well as the work of some leading authors in the field of universal jurisdiction.

Key words: universal jurisdiction, genocide, the International Court of Justice, the International Criminal 
Tribunal, the European Court of Human Rights, erga omnes obligation.
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМОЇ АВАРІЇ

У статті представлено аналіз поняття окремої аварії у міжнародному приватному мор-
ському праві.

Інститут аварії у міжнародному приватному морському праві є одним із найдавніших 
інститутів, оскільки необхідність у регулюванні цивільних відносин за використання мор-
ських суден з'явилася з появою судноплавства. Першим юридичним документом, який регу-
лював цей інститут, стали закони короля Хаммурапі, створені близько 1780 р. до н. е.; їх 
вважають одним із найдавніших законодавчих актів.

Виходячи з вищезазначеного визначення морської аварії та враховуючи той факт, що 
нині в міжнародному приватному морському праві морська аварія поділяється на окрему 
та загальну, окрема аварія включає втрати, які не відносяться до загальної аварії. Ця осо-
бливість визначення окремої аварії за залишковою ознакою міститься у великій кількості нор-
мативних актів, що регулюють цивільну діяльність на морі. Основною особливістю окремої 
аварії є те, що витрати від цієї аварії несе особа, якій належить пошкоджене майно.

Отже, відповідно до законодавства України до конкретного середнього значення вар-
тості відносяться:

1) вартість викинутого за борт вантажу, що самозайнявся, і вантажу, що перевозився на 
судні, не відповідаючи правилам і звичаям торговельного мореплавства;

2) збитки, заподіяні (будь-яким чином) під час гасіння пожежі на борту судна внаслідок 
дії диму або зігрівання;

3) збитки, заподіяні обрубуванням уламків або частин судна, знесених або загублених уна-
слідок нещасного випадку до проведення пожертвувань із метою рятування від загальної 
небезпеки;

4) витрати, пов'язані з переміщенням або вивантаженням вантажу, палива, предметів 
постачання в порту відправлення чи заходу або в місці сховища, коли пошкодження судна 
виявлено в порту відправлення або заходу за умови, що протягом рейсу не трапилося нія-
кого нещасного випадку або іншої надзвичайної події, пов'язаної із таким пошкодженням, 
а також тоді, коли такі витрати проведено виключно з метою переукладення вантажу 
через зміщення під час рейсу, якщо тільки таке переукладення не є необхідним заради загаль-
ної безпеки;

5) витрати на заробітну плату й утримання суднового екіпажу, на паливо і предмети 
постачання, зроблені за період ремонту пошкодження судна, навіть якщо ремонт є необхід-
ним для безпечного продовження рейсу у випадках, коли пошкодження судна виявлено в порту 
відправлення або заходження за умови, що протягом рейсу не трапилося ніякого нещасного 
випадку, пов'язаного з таким пошкодженням;

6) будь-які збитки або втрати, понесені судном або вантажем унаслідок збільшення три-
валості рейсу (збитки від простою, зміни цін тощо).

Однак джерела міжнародного приватного морського права не містять єдиного визна-
чення окремої аварії.

Ключові слова: окрема аварія у міжнародному приватному морському праві, поняття 
"окремої аварії", Закону Морського Страхування 1906 р., Кодекс торговельного мореплав-
ства України.

Постановка проблеми. Визначення виду 
аварії, що склалося під час цивільних відносин 
у міжнародному приватному морському праві, 
є складною проблемою, пов’язаною зі специфі-
кою інституту аварії у міжнародному приватному 
морському праві.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематику окремої аварії досліджу-
вали такі відомі науковці, як Р. І. Акімова, 
К. І. Александрова, І. С. Жиліна, Жульэн Крут, 
Г. Г. Іванова, А. А. Маковська, А. Л. Маковський, 
В. Ф. Мешера, Р. Р. Оберг, О.С. Переверзєва, 
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Г. Р. Рудольф, Мохд Замани Ахмад, Алгантурк 
Лайт та інші.

Постановка завдання. Мета роботи – аналіз 
поняття «окрема аварія» відповідно до джерел 
права, визначення особливостей цього поняття 
в різних джерелах міжнародного приватного мор-
ського права.

Виклад основного матеріалу. Інститут ава-
рії у міжнародному приватному морському праві 
є одним із найстаріших інститутів, оскільки необ-
хідність регулювання цивільних відносин під час 
здійснення морських перевезень виникла разом 
із виникненням мореплавства. Першим норма-
тивно-правовим документом, який урегулював 
цей інститут, є закони царя Хамураппі, створені 
близько 1780 року до н.е., які стали одним із най-
давніших законодавчих актів.

Передусім слід зазначити, що під морською 
аварією слід розуміти пошкодження або вихід із 
ладу судна чи його технічних засобів, що призвело 
до тілесних ушкоджень людей або їх загибелі, 
пошкодження чи втрати самого судна, а також 
до завдання шкоди портовим спорудам, вантажу 
та іншому майну, морському середовищу, що 
тягне за собою відшкодування збитків [1, с. 19].

Виходячи з вищезазначеного визначення мор-
ської аварії та приймаючи до уваги той факт, що 
нині в міжнародному приватному морському праві 
морська аварія поділяється на окрему та загальну, 
до окремої аварії відносять збитки, які не відно-
сяться до загальної аварії. Ця особливість визна-
чення окремої аварії за залишковим принципом 
міститься у великій кількості нормативно право-
вих актів, якими регулюється цивільна діяльність 
на морі. Основною особливістю окремої аварії 
є те, що збитки за цю аварію несе особа, якій 
належить постраждале майно.

Відповідно до Кодексу Торговельного Море-
плавства України (далі КТМ України) під окре-
мою аварією розуміють збитки, які відносяться до 
загальної аварії (стаття 294 КТМ України). Крім 
того, в цій статті зазначено, що такі збитки не під-
лягають розподілу між судном, вантажем і фрах-
том, їх несе той, хто зазнав аварії, або той, на кого 
покладається відповідальність за спричинення 
збитків.

У статті 295 КТМ України наводиться пере-
лік збитків, які не визнаються загальною аварією, 
тобто є окремою аварією, а саме:

1) вартість викинутого за борт вантажу, що 
самозайнявся, і вантажу, що перевозився на судні 
не відповідно правилам і звичаям торговельного 
мореплавства;

2) збитки, заподіяні (будь-яким чином) під час 
гасіння пожежі на борту судна, внаслідок дії диму 
або зігрівання;

3) збитки, заподіяні обрубуванням уламків або 
частин судна, знесених або загублених унаслідок 
нещасного випадку до проведення пожертвувань 
із метою рятування від загальної небезпеки;

4) витрати, пов'язані з переміщенням або 
вивантаженням вантажу, палива або предметів 
постачання в порту відправлення чи заходу або 
в місці сховища, коли пошкодження судна вияв-
лено в порту відправлення або заходу за умови, 
що протягом рейсу не трапилося ніякого нещас-
ного випадку або іншої надзвичайної події, 
пов'язаної із таким пошкодженням, а також коли 
такі витрати було проведено виключно з метою 
переукладення вантажу через зміщення під час 
рейсу, якщо тільки таке переукладення не є необ-
хідним заради загальної безпеки;

5) витрати на заробітну плату й утримання суд-
нового екіпажу, на паливо і предмети постачання, 
здійснені за період ремонту пошкодження судна, 
навіть якщо ремонт є необхідним для безпеч-
ного продовження рейсу у випадках, коли пошко-
дження судна виявлено в порту відправлення або 
заходження за умови, що протягом рейсу не тра-
пилося ніякого нещасного випадку, пов'язаного 
з таким пошкодженням;

6) будь-які збитки або втрати, понесені судном 
або вантажем унаслідок збільшення тривалості 
рейсу (збитки від простою, зміни цін тощо) [2].

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити 
висновок, що КТМ України не дає повного визна-
чення поняття «окремої аварії», а визначає його 
за залишковим принципом, тобто ті збитки, які не 
входять до загальної аварії, є окремою аварією. 
Цей підхід не дає повною мірою розуміння того, 
що саме є окремою аварією.

Одним із найдавніших існуючих нормативно-
правових актів, яким регулюється окрема аварія, 
є Закон Морського Страхування 1906 р., який 
у ст. 64 визначає збитки, пов’язані з окремою 
аварією, як часткові збитки об’єкта страхування, 
спричинені небезпекою, від якої він застрахова-
ний, і тому ця небезпека не відноситься до збит-
ків загальної аварії. Окрім того, витрати, понесені 
застрахованим або збереженим майном, окрім 
витрат, що відносяться до загальної аварії, є окре-
мими витратами. Окремі витрати не відносяться 
до окремої аварії.

Для більш детального розуміння поняття «зби-
ток від окремої аварії», зазначеного в Законі Мор-
ського Страхування 1906 р., слід зазначити, що під 
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збитками загальної аварії розуміють збитки, спри-
чинені загальною аварією, або ті, які є її наслід-
ком. Така аварія включає витрати від загальної 
аварії та загальну аварійну жертву. Зі свого боку 
Закон Морського Страхування 1906 р. визначає 
загальну аварію як вчинок у загальному мор-
ському підприємстві під час небезпечної ситуації, 
коли добровільно та обґрунтовано здійснюються 
будь-які надзвичайні жертви з метою збереження 
майна [3].

Отже, відповідно до Закону Морського 
Страхування 1906 р. під окремою аварією слід 
розуміти збитки, пов’язані з окремою аварією, 
та часткові збитки об’єкта страхування, спричи-
нені небезпекою, від якої він застрахований. Ця 
небезпека не відноситься до випадків, коли ці 
збитки були понесені добровільно та обґрунто-
вано загальним морським підприємством під час 
небезпечної ситуації з метою збереження майна. 
Незважаючи на те, що таке визначення є досить 
широким, воно достатньою мірою дає розуміння 
поняття «окрема аварія».

Джозеф Арнольд у книжці «Право морського 
страхування та аварій» 1914 року дає визначення 
окремої аварії, як «збитків, спричинених випад-
ковою та безпосередньою шкодою, заподіяною 
небезпекою, від якої застраховано судно або ван-
таж» [4].

Окрема аварія, замість того, щоб бути загаль-
ним збитком для всіх, хто зацікавлений у при-
годі, повністю припадає на власника майна, що 
постраждало. Такий власник має звернутися до 
страховика за компенсацією, яка є пропорційною 
до ступеня зазначеної шкоди і яка, можливо, змен-
шила вартість майна для Власника; на цю суму 
страховик може погодитися застрахувати майно.

Для кращої ілюстрації ситуації розглянемо 
такий приклад. Припустимо, товари були застра-
ховані на суму 5000 одиниць. Якби їх продали 
на ринку, виручка склала 15000 одиниць. Але 
через настання окремої аварії товар можна про-
дати лише на суму 12000 одиниць. Отже, втрата 
вартості становить 3000 одиниць, що становить 
1/5 вартості товарів, реалізованих у разі відсут-
ності аварії. Страховик зобов'язаний виплатити 
власнику застрахованого товару частку страхової 
суми, оскільки шкода вираховується з вартості 

реалізації, а не за збитки. Отже, у цьому випадку 
страховик несе відповідальність за суму 1000 оди-
ниць [5].

Стосовно причин збитків авторами «Права 
морського страхування та аварій» досліджені 
принципи та зібрані приклади окремих аварій 
з урахуванням тих ризиків та збитків, які покри-
ваються страховим полісом. Автори зазнача-
ють, що всі пошкодження, нанесені в морі кора-
блям та вантажам, які не передбачають їхнього 
повного знищення або втрати, гарантують 
звернення до страховиків відповідно до умов 
та обмежень, за допомогою яких відповідаль-
ність страховиків змінюється та контролюється. 
Основними з цих умов є шкода, яка є предметом 
звернення; вона повинна бути заподіяна небезпе-
кою, від якої застрахована, та не повинна виник-
нути через звичайний знос під час плавання або 
внаслідок прихованих недоліків та вад суб’єкта 
страхування чи від умисного проступку самого 
страхувальника. Коли основою звернення до 
страхувальника є витрати, понесені під час рейсу, 
повинно здаватися, що ці збитки були необхід-
ними, надзвичайними (тобто, необхідною част-
ковою жертвою, а не звичайним випадком під 
час аварійного плавання) та понесені на користь 
одного судна або одного вантажу [6].

Отже визначення, зазначене у книзі «Права 
морського страхування та аварій» є досить широ-
ким, унаслідок чого під це визначення можуть 
підпадати деякі види збитків, спричинені загаль-
ною аварією, наприклад, збитки, заподіяні судну 
або вантажу під час гасіння пожежі на судні, 
включаючи збитки від здійсненого з цією метою 
затоплення судна, що загорілося, тощо. Водночас 
це визначення є досить специфічним і стосується 
лише випадків із застрахованим майном, отже не 
завжди є доцільним.

Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене, 
можна дійти висновку, що у джерелах міжнарод-
ного приватного морського права не має єдності 
щодо визначення поняття «окрема аварія». Водно-
час майже всі джерела єдині в тому, що до окремої 
аварії відносяться збитки, які не відносяться до 
загальної аварії. Тому окрема аварія втратила свою 
унікальність і є збитком, який не входить до загаль-
ної аварії, що негативно впливає на її розвиток.
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Shyshykin S.М. LEGAL CHARACTERISTICS OF A PARTICULAR AVERAGE
The article presents an analysis of the particular average in private international maritime law.
The institute of average in private international maritime law is one of the oldest institutions, as the need to 

regulate civil relations in the implementation of maritime transport appeared with the emergence of shipping. 
The first legal document that regulated this institution are the laws of King Hammurabi, who was created 
around 1780 BC. and is one of the oldest pieces of legislation.

Based on the above definition of a marine casualty, and considering the fact that currently in international 
private maritime law a marine casualty is divided into particular and general, a particular average includes 
losses that do not relate to a general average. This feature of the definition of a particular average on a 
residual basis is contained in a large number of regulations governing civil activities at sea. The main feature 
of a particular average is that the losses for this average are borne by the person who owns the damaged 
property.

Thus, in accordance with the legislation of Ukraine, a particular average includes:
1) the value of self-propelled cargo thrown overboard and cargo transported on a ship not in accordance 

with the rules and customs of merchant shipping;
2) damages caused (in any way) during firefighting on board the vessel, due to smoke or heating;
3) damages caused by cutting off the wreckage or parts of the vessel, demolished or lost as a result of an 

average before making donations to save from general danger;
4) costs related to the movement or unloading of cargo, fuel or supplies at the port of departure or arrival 

or at the place of storage, when damage to the vessel is found in the port of departure or arrival, provided that 
no average or other emergency occurred during the voyage events related to such damage, as well as when 
such costs were incurred solely for the purpose of reloading cargo due to displacement during the flight, unless 
such relocation is not necessary for general safety;

5) the cost of wages and maintenance of the ship's crew, fuel and supplies made during the period of repair 
of the ship's damage, even if the repair is necessary for the safe continuation of the voyage in cases where 
damage to the ship is found in the port of departure or arrival, provided no average involving such damage 
occurred during the flight;

6) any losses or losses incurred by the vessel or cargo due to the increase in the duration of the voyage 
(losses from downtime, price changes, etc.).

However, the sources of private international maritime law do not agree on the definition of a particular 
average.

Key words: particular average in international private maritime law, terms of «particular average», Marine 
Insurance Law 1906, Merchant Shipping Code of Ukraine.
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ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНА СВОБОДА І. КАНТА ЯК ОСНОВА  
ОСОБИСТОЇ МОРАЛЬНОСТІ ТА ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

У статті розглянуто поняття свободи, яке є головним поняттям усієї «практичної 
філософії» Канта, основною трансцендентальною ідеєю і першим постулатом кантівської 
етики. Як вважає філософ, людина не тільки емпіричний індивід, але й трансцендентальний 
суб'єкт, а тому свобода залежить від трансцендентних підстав її буття і повинна бути 
забезпечена як у зовнішніх відносинах, так і у внутрішніх мотивах поведінки.

Встановлено, що саме категоричний імператив І. Канта є підтвердженням свободи. 
В його основі лежить свідомість: ти можеш, тому що ти повинен. Звідси випливає, що сво-
боді передує обов’язок, більше того, свобода і є добровільним виконанням свого обов'язку, 
адже людина керується «тільки своїм власним і тим не менш загальним законодавством». 
Кант стверджує, що свобода можлива лише у сфері моральності, яка протистоїть природ-
ній необхідності. Разом з тим, свобода, будучи продуктом лише чистого розуму, поєднує два 
світи: чуттєвий і надчуттєвий. Відповідно до цього свобода може бути належно зрозуміла 
лише з врахуванням роздвоєності всього існуючого, тому, подібно людині в цілому, вона нале-
жить двом світам і характеризується протилежними визначеннями.

Виявлено, що зміст моральної незалежності й автономії особистості, її здатність і право 
самій встановлювати правила належного і дотримуватися їх без зовнішнього тиску і при-
мусу визначає свобода. Вільна воля одночасно є і моральним законодавцем, і добровільним 
виконавцем моральних правил. Звідси випливає, що вчення Канта про право через поняття 
свободи вступає в зв'язок із його вченням про моральність. Одночасно свобода виступає як 
основа особистої моральності, основа правових відносин і мета соціального життя.

Завдяки аналізу свободи Канта встановлено, що він її розуміє як породження чистого 
розуму; незалежність волі від природного феноменального закону; загальний принцип кон-
ституювання особистості; незалежність людини від будь-якого свавілля; головний компо-
нент і вихідний пункт визначення права; умову моральної самостійності людських вчинків; 
незалежність від емпіричних умов, а також як здатність самостійно починати низку подій 
та здатність до морального самовизначення.

Ключові слова: свобода, право, мораль, категоричний імператив, трансцедентальність, 
автономія.

Постановка проблеми. Поняття свободи 
є головним поняттям усієї «практичної філосо-
фії» Канта, основною трансцендентальною ідеєю 
і першим постулатом кантівської етики. Як вважає 
філософ, людина є не тільки емпіричним індиві-
дом, але й трансцендентальним суб'єктом, тому 
свобода залежить від трансцендентних підстав її 
буття і повинна бути забезпечена як у зовнішніх 
відносинах, так і у внутрішніх мотивах поведінки.

Зміст моральної незалежності й автономії осо-
бистості, її здатність і право самій встановлювати 

правила належного і дотримуватися їх без зовніш-
нього тиску і примусу визначає свобода. Вільна 
воля одночасно є і моральним законодавцем, 
і добровільним виконавцем моральних правил, 
причому німецький мислитель особливо підкрес-
лює, що у вільному моральному вчинку особис-
тість керується «тільки своїм власним і тим не 
менш загальним законодавством». Звідси випли-
ває, що вчення Канта про право через поняття сво-
боди пов’язане з його вченням про моральність. 
Одночасно свобода виступає як основа особистої 



135

Філософія права

моральності, основа правових відносин і мета 
соціального життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Більшість науковців присвятили свої праці дослі-
дженню вчення І. Канта, зокрема Ю.А. Аксенов, 
Г.І. Завьялова, Т.О. Подковенко, Ю.О. Федорова 
тощо. Однак питання ролі свободи, її розуміння 
у філософії І. Канта залишилися поза їх увагою.

Постановка завдання. Мета роботи – розгляд 
свободи І. Канта як основи особистої моральності 
та правових відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Будь-який аналіз філософії Канта необхідно роз-
починати з його категоричного імперативу, який 
звучить таким чином: «Вчиняй так, щоб ти завжди 
ставився до людства і у своїй особі, і в особі ... так 
само, як до мети, і ніколи не ставився би до нього 
тільки як до засобу». Цей категоричний імператив 
можна доповнити ще однією максимою: «Вчи-
няй так, щоб максима твоєї волі могла одночасно 
мати силу принципу загального законодавства» 
[1, с. 261, 270]. З аналізу цих висловів випливає, 
що умовою імперативу є свобода. Кант навіть 
називає категоричний імператив синтетичною 
апріорною пропозицією, що структурно включає 
свободу [2, с. 21]. Свобода як основний постулат 
є необхідною умовою й основою моральності. 
Існує твердження, що «свобода – нерв філософії 
Канта» [3, р. 17].

Як стверджує І. Кант, людство вступає на пер-
ший історичний щабель моральності за допо-
могою права, проте самі правові відносини 
в повному сенсі людей не є моральними. Індивіди 
керуються не велінням обов’язку, а міркуваннями 
вигоди, страхом покарання тощо. Право забезпе-
чує зовні благопристойні, цивілізовані відносини 
між суб'єктами навіть за наявності їх взаємної 
антипатії [4, с. 61-62]. Згідно Канту, право – це 
сукупність умов, за яких із позиції загального 
закону свободи сваволя (вільна воля) однієї 
особи сумісна зі свавіллям (вільною волею) іншої 
особи. На думку мислителя, значимість ідеї права 
полягає в ідеї свободи. Це є особливо значущим, 
оскільки свобода у вченні мислителя наділена 
не тільки етичним змістом, але й набуває право-
вого характеру. До того ж свобода розуміється не 
лише як формальна свобода (загальний принцип 
конституювання особистості), але як реальна сво-
бода конкретної живої людини. Це спричинено як 
державно-політичною організацією суспільства, 
так і тим, що мораль має потребу в захисті. Тому 
в ім’я ідеї свободи та в ім’я морального характеру 
права І. Кант обмежує права держави. За І. Кан-

том, і право, і мораль можуть і повинні ґрунту-
ватися тільки на свободі [5, с. 47]. Кант вислов-
люється про те, що «…правління (Regierung)… 
ґрунтоване на принципі благовоління народові як 
благовоління батька своїм дітям, інакше кажучи, 
правління вітцівське (imperium paternale), за якого 
піддані як неповнолітні не в змозі відрізнити, що 
для них дійсно корисне або шкідливе, і вимушені 
поводитися виключно пасивно, аби вирішення 
питання про те, як вони мусять бути щасливими, 
очікувати від одного лише судження глави дер-
жави, а щоб він побажав цього – очікувати від 
однієї лише його доброти, – таке правління є най-
більшим деспотизмом, який тільки можна собі 
уявити (це устрій, за якого знищується усяка сво-
бода підданих, котрі не мають у такому разі жод-
них прав). Не вітцівське, а вітчизняне правління 
(imperium non paternale, sed patrioticum) – ось 
єдино мислиме для правоздатних людей щодо від-
ношення благовоління властителя» [6, с. 79-80].

Мислитель започатковує первинність ідеї сво-
боди особистості щодо права, права щодо ідеї 
державного устрою суспільства, а також пере-
вагу ідеї державного устрою суспільства щодо 
самих держав. Наш обов’язок, як вважає І. Кант, 
полягає не у створенні досконалого правового 
громадянського суспільства, в якому панують 
свобода та обов’язок, а в тому, щоб діяти відпо-
відно до ідеї цієї мети. Варто зазначити, що Кант 
не тільки продовжив традиції Просвітництва 
й буржуазних революцій ХѴІІІ століття, але й на 
ціле століття спрогнозував важливість людської 
свободи та необхідність її правових гарантій, зро-
бивши свободу людини головним компонентом 
і вихідним пунктом визначення права [5, с. 48]. 
Мислитель вважав, що: «свобода, оскільки вона 
сумісна зі свободою кожного іншого, згідно із 
загальним законом і є це єдине початкове право, 
властиве кожній людині внаслідок її належності 
до людського роду». Надалі філософ стверджу-
вав і демонстрував, що правова рівність, право 
розпоряджатися собою, своїм майном і думками 
та «всі ці правомочності закладені вже в самому 
принципі природженої свободи і ... дійсно не від-
різняються від цієї свободи» [7, с. 147].

Свободу Кант розуміє як незалежність людини 
від свавілля будь-кого. У цьому випадку право 
виступає як сукупність умов, за яких свавілля 
однієї особи сумісне зі свавіллям іншої з огляду на 
загальний закон свободи. «Таким чином, – пише 
філософ, – якщо мій вчинок або взагалі мій стан 
сумісний із свободою кожного згідно із загальним 
законом, то той, хто перешкоджає мені в цьому, 
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не має рації, бо така перешкода (протидія) несу-
місна зі свободою, згідною із загальним законом» 
[7, с. 147]. Надалі мислитель стверджує, що «сво-
бода [члена суспільства] як людини, принцип якої 
за відношенням до устрою суспільства я вислов-
люю в наступній формі: ніхто не може примусити 
мене бути щасливим так, як він хоче (так, як він 
уявляє собі добробут інших людей); кожен має 
шукати свого щастя на тому шляху, котрий йому 
самому видається добрим, якщо тільки він цим не 
шкодить свободі інших прагнути досягти подібної 
мети – свободи, сумісної за певним можливим 
загальним законом зі свободою всіх (тобто з їхнім 
правом шукати щастя)»[6, с. 79-80].

Задля того, щоб правильно зрозуміти Кантів-
ське вчення про свободу, потрібно повною мірою 
врахувати його висловлювання про первинні, 
об'єктивні задатки, притаманні людській природі, 
тобто задатки людини як природної істоти. Кант до 
них відносить всю життєдіяльність живого орга-
нізму, тому що вона діє не за правилами розуму, 
отже, невільно. Такими прагненнями є: само-
збереження, продовження роду, життя спільно 
з іншими людьми. Ці природні задатки за певних 
умов можуть стати джерелом вад, які Кант називає 
скотськими: обжерливість, хіть, дике беззаконня. 
Задатки людяності серед іншого припускають 
наявність розуму. Бажання людських індивідів 
домагатися визнання своєї гідності відноситься до 
цих завдатків. Із цим пов'язано бажання домага-
тися переваги над іншими, честолюбство, супер-
ництво, ревнощі. Ці специфічні задатки можуть 
стати причиною виникнення вад культури, як їх 
називає Кант. Йдеться про заздрість, невдячність, 
зловтіху. Згідно з Кантом, здатність сприймати 
повагу до морального закону є задатком особис-
тості. Отже, поняття особистості ототожнюються 
з поняттям морального суб'єкта [8, с. 22-23].

Як вважає Кант, людина, будучи емпіричною 
істотою, вся її поведінка та всі її дії підпорядко-
вані загальній каузальності й зовнішній необхід-
ності, тому в цій площині сущого, де взагалі немає 
свободи, людина та її вчинки теж невільні. Звідси 
Кант зауважує, що під час теоретичного пізнання 
не тільки можна виявити, але й заздалегідь точно 
передбачити подібно місячному або сонячному 
затемненню емпіричні характеристики поведінки 
людини як сукупності необхідних причинно-
наслідкових зв'язків. Проте згідно з кантівським 
вченням людина є не лише емпіричним явищем 
(феномен), але й трансцендентальною сутністю 
(ноумен), їй властива свобода. У цьому відношенні 
її вчинок є актом вільної волі, абсолютно незалеж-

ної від зовнішніх потреб, детермінацій і каузаль-
ності. Отже, як вважає Кант, той самий вчинок, 
розглянутий у різних відносинах, тобто з позицій 
сущого або належного, емпіричного або транс-
цендентального, одночасно може бути схаракте-
ризований двояко: як явище, підпорядковане зако-
нам каузальності, і як акт вільної волі. Виходячи 
з позицій кантівської моралі, підхід до людини 
продиктований прагненням підняти «людину 
над самою собою» [9, с. 86-87]. Тому людина як 
феномен визнає свою підпорядкованість механіч-
ній каузальності, але, будучи істотою мислячою, 
завдяки моральному закону вона вільна. Яким би 
безпосереднім надбанням будь-якої людини не 
було відчуття свободи, воно, тим не менш, не зна-
ходиться на поверхні свідомості, тому потрібна 
глибина аналізу [2, с. 23-24]. Отже, І. Кант при-
ймає й дозволяє антиномію, протиставляє між 
собою ідеї необхідності і свободи. Кант вважає, 
що свобода зовсім не суперечить необхідності. 
Водночас людина і вільна, і підпорядкована при-
родним законам. У світі явищ все підпорядковано 
закону причинного зв'язку, але свобода не відно-
ситься до явища, а до «речі самої в собі», оскільки 
вона є здатністю самостійного починання, тобто 
не вимагає ніякої іншої причини, крім себе самої. 
Тому без будь-якого протиріччя можна прийняти, 
що та ж сама річ одночасно є вільною (як річ 
в собі) і не вільною (як явище) [8, с. 23-24]. Кант 
роз'яснює: «ту ж саму волю в її прояві (у вчин-
ках) можна розуміти, з одного боку, як необхідну 
закону природи і тому не вільну, а з іншого боку, як 
належить речі в собі, не підлеглу закону природи 
і тому як вільну» [10, с. 16-18]. Можливість такого 
поєднання емпіричного і трансцендентного, необ-
хідності і свободи з усією очевидністю проявля-
ється в розумінні розуму Кантом. Відомо, що мис-
литель розрізняє емпіричний і чистий розум. На 
відміну від «Критики чистого розуму» свою другу 
«Критику ...» Кант назвав «Критикою практич-
ного розуму», оскільки поряд з емпіричним прак-
тичним розумом одним із головних призначень 
було дослідження можливості й дійсності чистого 
практичного розуму, існування якого не підлягає 
сумніву, здатного самовизначатися безвідносно 
до чуттєвих обставин. Хибним є уявлення про те, 
що Кант стверджує про існування в людині двох 
розумів: емпіричного й чистого. Людський розум 
один і виступає в двох іпостасях: як чистий розум 
він є «річчю в собі» та існує у повсякденному 
житті людини. Він не є явищем, не підпорядкова-
ний будь-яким умовам чуттєвості. Породженням 
чистого розуму є свобода. Не беручи до уваги, що 
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чистий розум належить смертному і живому інди-
віду, разом з тим він існує поза часом і просто-
ром, з чого випливає, що тут відсутнє причинно-
наслідкове відношення. Чистий розум ініціює 
вільні дії не як безпосередня, найближча причина 
(таке має місце лише в емпіричному казуальному 
ряду), а як певний «образ думок», духовний склад 
особистості, її моральна орієнтація. Звідси випли-
ває, що суспільний розум, суспільна свідомість 
і чистий розум – те ж саме, оскільки такий розум 
є вільним від упереджень, егоїстичних пристрас-
тей, почуттєвих спонукань. Протиставлення осо-
бистого суспільному в понятті чистого розуму 
нівелюється, оскільки особисте, природа якого 
соціальна, піднімається до рівня, обумовленого 
власною природою. Трьома основними невико-
рінними ідеями чистого розуму, за твердженнями 
мислителя, є ідея безсмертя людської душі, ідея 
свободи, ідея Бога. Кант ці ідеї називає регулятив-
ними принципами, підкреслюючи тим самим їхню 
роль у поведінці людей, у формуванні їхнього 
менталітету. По суті, в цій трійці основних ідей 
чистого розуму ідеї свободи належить провідна 
роль, оскільки пізнання буття Бога й особистого 
безсмертя рекомендує вибір між протилежними 
переконаннями, що неможливо без свободи волі. 
Отже, ідея свободи – це ідея, усвідомлювана люди-
ною в усьому її значенні, суттєвий зміст чистого 
розуму, який морально звільняє, морально пере-
творює емпіричне людське існування, а не просто 
виступає як переконання і думка окремих індиві-
дів [8, с. 17-20].

Для І. Канта свобода розуму – це свобода 
людини як розумної істоти та свобода мораль-
ного закону, тому це є законом свободи. Зміст цієї 
свободи простежується в тому, що ми можемо 
затвердити рішення: бути розумною людиною. 
Свобода як свобода розуму продукує моральний 
закон та вказує нам на вчинки, які гармонізують 
з розумом. Вона каже нам: щоб бути розумною 
людиною, я можу чинити те, що я мушу чинити. 
Визначаючи свободу через розум людини, її усві-
домлення себе членом суспільства, І. Кант проду-
кував цю свободу як основний фактор самореалі-
зації індивіда. Для того, щоб бути повноцінною 
особистістю, людині необхідно мати розумну 
свободу та поважати й визнавати свободу інших. 
Категоричний імператив, будучи основним прин-
ципом суспільного життя та основою правового 
устрою людського суспільства, наголошує саме на 
цьому. Ідея свободи, крім того, не є безумовною, 
вона водночас передбачає відповідальність за збе-
реження свободи інших та відповідальність за свої 

вчинки і, що не менш важливо, обов’язково перед-
бачає рівність усіх суб’єктів. Мислитель, з одного 
боку, трактує свободу людини як її природну влас-
тивість і необхідність, з іншого – пов’язує цю сво-
боду з відповідальністю. Категоричний імпера-
тив Канта, наділяючи індивіда повною свободою 
вирішувати самостійно, яка лінія поведінки най-
більшою мірою узгоджується з моральним зако-
ном, передбачає загальну ідею повинності перед 
людством. Мислитель таким трактуванням має 
на меті уникнути шаблони й надати індивіду сво-
боду вчинків. Права та свободи людини, на думку 
І. Канта, мають бути для державної влади і для 
всіх членів суспільства священними, а будь-яке їх 
порушення, навіть одиничне, порушує принцип 
справедливості й здатне знищити весь громадян-
ський устрій. За І. Кантом, правомірні обмеження 
проте мають місце тільки щодо громадянської 
свободи; свобода особистості (автономія) не під-
лягає за жодних обставин обмеженню [5, с. 47-48].

На думку Канта, тільки через свободу можемо 
говорити про надчуттєве, виводячи розум за межі 
теоретичних узагальнень. Згідно з Кантом, сво-
бода є умовою моральної самостійності людських 
вчинків [11, с. 77]. За Кантом, джерело свободи 
лежить у надчуттєвій області. Здатність до сво-
боди виникає з умов необхідного порядку при-
роди. В основі кантівської теорії свободи лежить 
поєднання чуттєвого і надчуттєвого. Свободу 
філософ визначає як незалежність від емпірич-
них умов, як здатність самостійно починати низку 
подій [12, с. 491-492]. Подібно до інших речей 
природи людина не може бути тільки засобом, 
цілком обумовленим ззовні, вона завжди носить 
у собі свою мету. Людина вільна, тому мислитель 
свободу і специфіку людського розуму пов'язує зі 
світом практики [13, с. 423-424, 217].

Свобода у філософії І. Канта – це здатність 
до морального самовизначення. Для Канта під-
твердженням свободи служить існування катего-
ричного імперативу, в основі якого лежить свідо-
мість: ти можеш, тому що ти повинен. Відповідно 
до Канта, свободі передує обов’язок, більше того, 
свобода і є добровільне виконання свого обов'язку, 
засноване на усвідомленні морального закону. 
Звідси випливає, що свобода можлива лише 
у сфері моральності, яка протистоїть природній 
необхідності. Оскільки в Канта свобода виявилася 
за межами природного детермінізму, вона від-
крила шлях до автономії вільного суб'єктивного 
існування під час виконання моральних умов 
категоричного імперативу. За допомогою розуму 
людина задає сама собі загальнозначущі та неза-
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лежні від часу закони, що дозволяє їй бути віль-
ною. Врешті-решт протиставлення людської сво-
боди детермінізму природних закономірностей 
і зв'язаність її загальною значимістю категорич-
ного імперативу призвели до того, що тепер інди-
від отримав не менш суворі та обов'язкові закони 
«зсередини» [14, с. 85].

Кант, який сформулював в якості одного зі 
своїх постулатів принцип безумовної протилеж-
ності свободи природі, не міг не дійти висновку, 
що людська істота вільна лише як трансцендент-
ний суб'єкт, тобто в міру своєї незалежності від 
емпіричного існування, повністю підлеглого необ-
хідному зв'язку подій. Згідно з Кантом, дуаліс-
тична інтерпретація природи людини означає, що 
свобода можлива лише як незалежність від необ-
хідності. Отже, людина вільна тією мірою, в якій 
чуттєві спонукальні мотиви її поведінки поступа-
ються місцем надчуттєвому, апріорно імперативу. 
У Канта в якості суб'єкту свободи є людина – 
істота надчуттєвого світу. Дійсній необхідності 
явищ природи не суперечить можливість свободи. 
Принцип детермінізму – універсальний принцип 
природи. Як біологічний суб'єкт людина підкоря-
ється необхідності причинного порядку, але вона 
вільна як субстанція [13, с. 428].

У своїй полі функціональності ідея свободи 
одночасно вирішує кілька проблем: у сфері есте-
тичної здатності судження вона під час гри уяви 
і розуму виконує вирішальну роль, яку пережи-
вають як задоволення. Така рівновага компенсує 
недолік розуміння уяви і недолік чуттєвого спо-
глядання для розуму. Ідея свободи також виконує 
функцію поступового переходу між прекрасним 
і піднесеним. Ідея свободи виконує роль рівно-
ваги для розуму й чуттєвості. Нарешті вона, 
виступаючи в якості кінцевої мети природи і єди-
ного поняття надчуттєвого, яке доводить свою 
об'єктивну реальність у природі, вирішує про-
блему суперечності теоретичного і практичного 
розуму як розрізнення природи і свободи. Проте 
найбільш ґрунтовним визначенням ідеї свободи 
є те, що завдяки ідеї свободи Я, для якого вона 
є кінцевою метою, може «зарахувати себе ... до 
чуттєвого світу ... і до світу інтелектуального». 
Тому, ідея свободи (і Я) знаходиться посередині 
«чуттєвого» і «надчуттєвого» [15, с. 64-65].

Отже, одним із найважливіших положень 
трансцендентального ідеалізму Канта, без сумніву, 
виступає тотожність вільної волі з моральним діян-
ням. У літературі за пильного аналізу кантівської 
філософської системи виділяють сім різних понять 
свободи. Своє обгрунтування єдність різних видів 

свободи отримує в єдності ноуменального буття. 
Вивчаючи Канта, перш за все зустрічається те 
поняття свободи, яке міститься в «Критиці чистого 
розуму», – це свобода як трансцендентальна здат-
ність розуму. Другий варіант свободи близький до 
поняття добровільного підпорядкування «долі» 
стоїків, а також до спінозівської пізнаної необхід-
ності. «Вищий принцип свободи» – це третій вид 
свободи, тобто свобода трансцендентальна, яка 
становить основу самовизначення особистості. 
«Анархічна свобода» є четвертим видом свободи, 
яку треба розуміти як здатність до довільних 
рішень і дій. П'ятий різновид свободи, як і шостий, 
носить соціально-історичний характер. В історич-
ному процесі свобода випливає з ідеї морального 
самовизначення. У діяльності художнього генія 
і деякою мірою в поведінці тих споживачів мис-
тецтва, яких можна віднести до числа його гаря-
чих шанувальників, проявляється сьомий вид сво-
боди, яка є свободою «сили уяви» і здатності гри 
як невід'ємного компонента художньої творчості. 
Отже, філософія Канта чітко сконцентрована 
навколо принципу свободи. На шляху реалізації 
цього принципу він намагається подолати проти-
річчя і труднощі, що виникають. Можна вважати 
беззаперечною заслугою філософа обґрунтування 
того, що розумність кожного конкретного індивіда 
дає йому можливість бути вільною людиною. Як 
розум окремого індивіда передбачає існування 
суспільства, так і індивідуальна свобода кожної 
людини неможлива без соціальної свободи всіх, 
яка водночас за своєю суттю індивідуальна й уні-
версальна та виступає в якості буття індивідуаль-
ної свободи [16, с. 33-34].

Висновки. Отже, саме категоричний імпера-
тив І. Канта є підтвердженням свободи. В його 
основі лежить свідомість: ти можеш, тому що ти 
повинен, звідси випливає, що свободі передує 
обов’язок. Більше того, свобода й є добровільним 
виконанням свого обов'язку, адже людина керу-
ється «тільки своїм власним і не менш загальним 
законодавством».

Кант стверджує, що свобода можлива лише 
у сфері моральності, яка протистоїть природній 
необхідності. Разом з тим свобода, будучи про-
дуктом лише чистого розуму, поєднує два світи: 
чуттєвий і надчуттєвий. Як вважає Кант, в якості 
явища природи людина не вільна, будучи чуттє-
вою істотою, вона обумовлена   своїми пристрас-
тями, сприйняттями, переживаннями, оскільки її 
природна суть визначається законами природи. 
Однак людина є не тільки емпіричним індивідом, 
а й трансцендентальним суб'єктом, не схильним 
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до необхідності, тому вона вільна. Людина висту-
пає як розумна, розумно діюча, моральна, вільна 
істота лише в цій якості, тобто в своїй трансцен-
дентальності. Свобода, відповідно до цього, може 
бути правильно трактована лише з розумінням роз-
двоєності всього існуючого. Свобода, як і людина 
в цілому, належить двом світам, тому характеризу-
ється протилежними визначеннями. Таким чином, 
Кантівська позиція дуже своєрідна, оскільки 
займає в багатовіковій суперечці про свободу ціл-
ком своєрідну традицію. До цього філософи, які 
розглядали свободу, розділилися на два табори. 
Одні, відстоюючи свободу волі, обґрунтовували 
своє переконання аргументами індетермінізму, 
інші – їхні противники, будучи прихильниками 
детермінізму, доводили, що свобода в принципі 
неможлива, тому всі явища з урахуванням вольо-
вих актів є наслідком певних причин.

Ввівши в науку свободу, німецький мислитель 
підкреслює, що практичний розум і моральний 
закон без неї не мали б автономію. Свободу Кант 
як розуміє, як:

− породження чистого розуму;
− незалежність волі від природного феноме-

нального закону;
− загальний принцип конституювання осо-

бистості;
− незалежність людини від свавілля будь-

кого;
− головний компонент і вихідний пункт 

визначення права;
− умова моральної самостійності людських 

вчинків;
− незалежність від емпіричних умов, здат-

ність самостійно починати низку подій;
− здатність до морального самовизначення.

Список літератури:
1. Кант И. Критика практического разума. Сочинения: В 6 т. Москва, Т.4. Ч.I. 1965. 544 с.
2. Завьялова Г. И. Философский анализ трансформаций свободы (логико-исторический аспект): дисс. ... 

канд. филос. наук: 09.00.01. Оренбург. 2005. 124 с.
3. Funke G. Von der Aktualität Kants. Bonn, 1979. 420 р.
4. Лицук А.А. Философия истории Иммануила Канта и Иоганна Готлиба Фихте : диссертация ... канди-

дата философских наук: 09.00.03. Нижневартовск, 2000. 135 с.
5. Подковенко Т. О. Концепція свободи індивіда у творчості Іммануїла Канта. Науковий вісник Херсон-

ського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2015. Вип. 1(1). С. 45-49.
6. Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики». Кант И. Сочи-

нения в шести томах. Москва : Мысль, 1965. Т. 4, ч. 2. С.60-106.
7. Кант И. Метафизика нравов. Соч.: В 6 т.1965. Т.4. Ч. 2. Москва: Мысль, 1965. 478 с.
8. Клевцова Э. С. Социальная свобода человека (Сущность и реализация) : дисс. ... канд. филос. наук : 

09.00.11. Черкесск, 2004. 141 c.
9. Чеботарева Е. И. Онтология права и гражданского общества: философский анализ: философский 

анализ : дисс. ... канд. филос. наук : 09.00.11. Саратов, 2007. 160 с.
10. Аксенов А.Ю. Свобода и моральный субъект в философии Канта. XII Ломоносовские чтения. 

Архангельск, 2000. С. 16-18.
11. Федорова Ю. Ю. Персонализм в отечественной гносеологии ХХ века и идеи И. Канта : дисс. ... 

канд. филос. наук : 09.00.01. Ульяновск, 1999. 166 с.
12. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. T.3. 1964. Москва, 1963. 799 с.
13. Кант И. Критики практического разума. Сочинения. Т. 4. Ч. 1. Москва, 1965. 478 с.
14. Соловьева Л. С. Свобода как антропологическая характеристика : дисс. ... канд. филос. наук : 

09.00.13. Волгоград, 2012. 145 с.
15. Кошмило О. К. История формирования субъективности (структурно-феноменологический анализ) : 

дисс. ... канд. филос. наук : 09.00.01. СПб, 2001. 196 с.
16. Гибадуллина Н. И. Личность как способ человеческой экзистенции : дисс. … канд. философ. наук : 

09.00.11. Чебоксары, 2006. 195 с.

Romaniv Kh.B. KANT’S TRANSCENDENTAL FREEDOM AS THE BASIS  
OF PERSONAL MORALITY AND LEGAL RELATIONS

The article deals with the concept of freedom, which is the principal concept of the whole Kant’s “practical 
philosophy”, the main transcendental idea and the first postulate of Kant’s ethics. According to the philosopher, 
person is not only an empirical individual, but a transcendental subject as well, that is why freedom depends 
on transcendental foundations of their being and should be provided both in external relations and in internal 
motives for their behaviour.
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It is established that Kant’s categorical imperative is a confirmation of freedom. It is based on consciousness: 
you can, because you must, hereafter, duty goes before freedom, moreover, this is freedom that is a voluntary 
fulfilment of one’s duty, because person is guided “only by their own and however general legislation”. Kant 
states that freedom is possible in the sphere of morality opposing to natural necessity. Along with this freedom 
as a product of pure reason only combines two worlds: sensitive and supersensitive. In accordance, freedom 
can be properly understood only taking into account the duality of all that exists, thus as person as a whole, it 
belongs to both worlds and is characterized by opposite definitions.

It is discovered that human freedom determines the content of moral independence and autonomy of 
personality, their ability and right to set the rules of proper things independently and follow them without any 
coercion and pressure. Free will is simultaneously a moral legislator and voluntary performer of moral rules. 
It follows therefrom that Kant’s doctrine of the right through the concept of freedom goes in relation with his 
studies of morality. At the same time, freedom appears as the basis of personal morality, the basis of legal 
relations and the aim of social life.

Due to the analysis of Kant’s freedom, it is established that he considers it as following: the product of pure 
reason; consciousness independence from natural phenomenal law; general principle of person constituting; 
person’s independence from self-will of anyone; main component and the starting point of right determination; 
term of moral independence of human actions; independence of empirical conditions as the ability to 
independently start a series of events; ability to moral self-determination.

Key words: freedom, right, morality, categorical imperative, transcendentalism, autonomy.
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