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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

DIGITALIZATION OF THE STATE AND LEGAL SPHERE IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню процесів діджиталізації державно-правової сфери в Україні. У статті роз-
глянуто декілька визначень поняттю «діджиталізації» та виведено власне розуміння даного процесу, розглянуто 
особливості діджиталізації в Україні та визначено, на якому етапі розвитку знаходиться діджиталізація у держав-
но-правовій сфері сьогодні. Також визначено, що процеси діджиталізації, цифровізації та автоматизації стрімко 
увійшли у життя суспільства, змінивши всі його сфери у всьому світі і Україна не стала винятком. У статті 
визначено, що діджиталізація включає в себе цифрову трансформацію, автоматизацію та проявляється у вигляді 
зміни в процедурах, врегульованих законодавством та пов’язаних з переходом від процесів у паперовій формі 
до прямих онлайн процедур, які не потребують безпосередньої участі посередника чи компетентного органу, 
використовуючи мережу Інтернет. 

У статті розглянуто процеси діджиталізації, які почалися в Україні у 2014 році після Революції Гідності та 
сьогодні лише отримують своє втілення, розквіт та вдосконалення. Визначено, що Кабінет Міністрів України 
ухвалив План дій щодо впровадження концепції розвитку електронних послуг на 2019-2020 роки, визначивши 
комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу 
відповідно до європейських вимог. У 2018 році Уряд України завершив і запустив Національну систему взаємо-
дії TREMBITA, яка була заснована на естонській системі взаємодії X-Road, і спрямована на обмін даними між 
державними інформаційними ресурсами для забезпечення високого рівня системи надання електронних послуг. 
Таким чином, починаючи із 2017 року, коли Україна ухвалила Концепцію розвитку електронного уряду, яка 
передбачає комплексний розвиток електронних послуг відповідно до європейських вимог, і почалися процеси 
діджиталізації у всіх сферах.

Крім того, у статті вказано, що діджиталізація державно-правової сфери в Україні спрямована на те, аби усі 
державні послуги могли бути отримані громадянами онлайн, для спрощення процедури – за допомогою смарт-
фону. Діджиталізація прагне модифікувати урядові послуги, відійти від паперів і зробити доступ до сервісів 
максимально простим. Починаючи з 2014 року, коли Україна взяла курс на Європу, і розпочалися процеси діджи-
талізації та цифровізації які наразі лише розквітають в Україні.

Ключові слова: діджиталізація державно-правової сфери, електронний уряд, електронний цифровий під-
пис, Інтернет, концепція уряду, модернізація державного управління, портал «Дія», цифрова трансформація, 
цифрові держпослуги, цифровізація.

The article is devoted to the study of the processes of digitalization of the state and legal sphere in Ukraine. The arti-
cle considers several definitions of the concept of "digitalization" and derives its own understanding of this process, 
considers the features of digitalization in Ukraine and determines the stage of development of digitalization in the state 
and legal sphere today. It is also determined that the processes of digitalization, digitalization and automation rapidly 
entered the life of society, changing all its spheres around the world and Ukraine is no exception. The article states that 
digitalization includes digital transformation, automation and manifests itself in the form of changes in procedures regu-
lated by law and associated with the transition from paper-based processes to direct online procedures that do not require 
direct involvement of a mediator or competent authority using internet network.

The article examines the processes of digitalization that began in Ukraine in 2014 after the Revolution of Dignity and 
today are only becoming embodied, flourishing and improving. It is determined that the Cabinet of Ministers of Ukraine 
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approved an Action Plan for the implementation of the concept of electronic services for 2019-2020, defining a set of 
measures aimed at improving the quality of administrative services to citizens and businesses in accordance with Euro-
pean requirements. In 2018, the Government of Ukraine completed and launched the TREMBITA National Interaction 
System, which was based on the Estonian X-Road Interaction System and aims to exchange data between state informa-
tion resources to ensure a high level of electronic services. Thus, starting in 2017, when Ukraine adopted the Concept of 
e-government development, which provides for the integrated development of e-services in accordance with European 
requirements, and began the process of digitalization in all areas.

In addition, the article states that the digitalization of the state and legal sphere in Ukraine is aimed at ensuring that all 
public services can be obtained by citizens online, to simplify the procedure – using a smartphone. Digitalization seeks to 
modify government services, move away from paperwork and make access to services as easy as possible. Since 2014, 
when Ukraine set course for Europe, the processes of digitalization and digitalization have begun, which are currently 
only flourishing in Ukraine.

Key words: digitalization of the state and legal sphere, e-government, electronic digital signature, Internet, gov-
ernment concept, modernization of public administration, portal "Action", digital transformation, digital government 
services, digitalization.

Постановка проблеми та актуальність 
дослідження. Процеси діджиталізації, цифрові-
зації та автоматизації стрімко увійшли у життя 
суспільства, змінивши всі його сфери у всьо-
му світі і Україна не стала винятком. Звичай-
но, даний процес прийшов до нас пізніше, ніж 
у Сполучені Штати та Європу, проте, наразі, 
посадовці намагаються пришвидшити процеси 
цифрової трансформації скрізь, і у державно-
правовій сфері також. Діджиталізація та циф-
рова трансформація вже торкнулися таких сфер 
суспільства, як соціальна, адміністративна, еко-
номічна та інші. Настала черга і державно-пра-
вової, тому, наразі, дана тема активно обговорю-
ється на рівні урядовців, проте, через нещодавнє 
її виникнення та поширення, вона недостатньо 
досліджена.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню розвиту діджиталізації науковці поча-
ли присвячувати свої статті зовсім нещодавно, 
тому дана тематика лише розвивається у якос-
ті предмета розгляду. Так, найбільша кількість 
статей, присвячена процесам діджиталізації 
в Україні була опублікована у 2020-2021 роках 
такими авторами як: Манько Д. Г., Анто-
нюк В. В., Шмідт Е., Коен Д., Жосан Г., Глібко 
С. В., Сохікян А. С., Рибак В., Стародуб І., Єсі-
мов С., Єфремова К. В. та іншими.

Мета статті. Стаття присвячена розгляду 
процесу діджиталізації державно-правової сфе-
ри в Україні. Для досягнення поставленої мети, 
дамо визначення поняттю «діджиталізації», опи-
раючись на уже відомі твердження; розглянемо 
особливості діджиталізації в Україні та визначи-
мо, на якому етапі розвитку знаходиться діджи-
талізація у державно-правовій сфері.

Виклад основного матеріалу. На думку 
Д. Г. Манько, діджиталізацію розуміють як нео-
логізм, який увійшов в українську мову лише 
кілька років тому, є транслітерацією англійсько-
го digitalization і згідно з визначенням словника 
означає зміни в усіх сферах суспільного життя, 
пов’язані з використанням цифрових техноло-
гій [1, с. 19].

У свою чергу В. В. Антонюк вважає, що 
поняття «діджиталізація» означає інформацій-
но-комунікаційний процес, що забезпечується 
через використання автоматизованих, інфор-
маційних, телекомунікаційних та електронних 
технологій, його важливим елементом [2, с. 9].

При цьому, на просторах Інтернет, слово 
«діджиталізація» характеризують як спрощену 
форму точнішого терміну «цифрова трансфор-
мація» та є проявом глобальної цифрової рево-
люції» [3].

Цифровізація визначається в науковій літе-
ратурі як спосіб організації суспільного життя 
навколо цифрових комунікацій та медіа, вона 
впливає фактично на всі суспільні сфери [4, c. 8].

А як зазначає Г. Жосан, цифрова транс-
формація або діджіталізація – це цілісне пере-
осмислення моделі бізнесу, трансформація 
всіх процесів і перехід до використання нових 
інструментів у напрямах і сферах банків, фінан-
сового ринку, виробництва, економіки, профе-
сій, освіти, бізнесу та суспільства [5, с. 47].

Таким чином, вважатимемо, що діджиталі-
зація включає в себе цифрову трансформацію, 
автоматизацію та проявляється у вигляді зміни 
в процедурах, врегульованих законодавством 
та пов’язаних з переходом від процесів у папе-
ровій формі до прямих онлайн процедур, які не 
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потребують безпосередньої участі посередника 
чи компетентного органу [6, с. 7], використову-
ючи мережу Інтернет.

Цифровізація, діджиталізація українсько-
го уряду проходить поетапно. Так, 30 січня 
2019 року Кабінет Міністрів України ухвалив 
План дій щодо впровадження концепції роз-
витку електронних послуг на 2019-2020 роки. 
Документ визначив комплекс заходів, спрямо-
ваних на підвищення якості надання адміністра-
тивних послуг громадянам та бізнесу відповід-
но до європейських вимог.

Крім того, ще у січні 2018 року Кабінет Міні-
стрів України ухвалив Концепцію розвитку циф-
рової економіки та суспільства та план заходів 
щодо її реалізації на 2018-2020 роки. Метою 
документа була реалізація ініціативи Цифрового 
порядку денного України щодо цифрової транс-
формації України в найперспективніших облас-
тях. Законодавство про цифровий уряд 7 листо-
пада 2018 року набув чинності Закон України 
«Про електронні довірчі послуги». Цей доку-
мент реалізував ключові принципи Регламен-
ту eIDAS в Україні. Закон створив інструменти 
ідентифікації, такі як електронні цифрові підпи-
си, мобільні ідентифікатори, електронні штампи 
та електронні позначки часу. Закон збільшив кіль-
кість електронних послуг, які громадяни можуть 
отримати онлайн. У 2018 році Уряд України 
завершив і запустив Національну систему вза-
ємодії TREMBITA. Система, заснована на естон-
ській системі взаємодії X-Road, спрямована на 
обмін даними між державними інформаційними 
ресурсами для забезпечення високого рівня сис-
теми надання електронних послуг. У 2018 році 
«ТРЕМБІТА» пройшла сертифікацію механіз-
мів захисту даних на відповідність законодавчо 
встановленим вимогам щодо технічного та крип-
тографічного захисту даних. Наразі фахівці роз-
робляють комплексну систему захисту даних 
для центральної частини системи [7, с. 5].

Таким чином, починаючи із 2017 року, коли 
Україна ухвалила Концепцію розвитку електро-
нного уряду, яка передбачає комплексний розви-
ток електронних послуг відповідно до європей-
ських вимог, і почалися процеси діджиталізації 
у всіх сферах.

21 вересня 2020 року Міністерство соціальної 
політики України представило нову Стратегію 
цифрової трансформації соціальної сфери, яка 

дозволяє створити єдине інформаційне серед-
овище соціальної сфери та показати, як держава 
сприяє соціальній згуртованості за допомогою 
цифрових технологій. Так, у рамках цифрової 
трансформації соціальної сфери міністерство 
створює єдиний реєстр постачальників та одер-
жувачів соціальних послуг та пільг [8].

Якщо ж вести мову конкретно про проце-
си діджиталізації, з 2019 року в Україні про-
водиться реформа, метою якої є переведення 
100% усіх держпослуг до онлайн. З 24 серп-
ня 2021 року стало можливим використан-
ня паспортів на смартфонах у всіх ситуаціях, 
в яких раніше були потрібні звичайні ID-картки. 
15 квітня 2021 року президент Зеленський під-
писав закон про цифрові паспорти для грома-
дян України, який робить цифрові паспорти 
юридично еквівалентними паперовим паспор-
там та пластиковим посвідченням особи. Цей 
крок є частиною амбітної реформи цифрові-
зації. Його кінцева мета – створити «державу 
в смартфоні», що фактично означає, що вся вза-
ємодія між громадянами України та їх урядом 
може здійснюватись в режимі онлайн. Ця ідея 
була одним із ключових пунктів передвиборчої 
програми Володимира Зеленського під час його 
президентської кампанії у 2019 році.

Основною установою, яка займається рефор-
мою цифровізації, є Міністерство цифрової 
трансформації України, яке було створено 
у серпні 2019 року. З того часу міністерство 
запустило безліч ініціатив, об’єднаних у рамках 
платформи «Дія».

Портал «Дія» дозволяє громадянам України 
в онлайн-режимі отримувати багато держпос-
луг, у тому числі реєстрацію народження дити-
ни, реєстрацію та закриття статусу фізичної 
особи-підприємця. За допомогою «Дії» українці 
також можуть підписувати цифрові документи, 
керувати своїми податками, а також реєструвати 
та оновлювати місце проживання. Міністерство 
цифрової трансформації поставило завдання до 
2024 перевести 100% всіх держпослуг в онлайн.

Крім полегшення взаємодії громадян Укра-
їни зі своєю державою, реформа цифровізації 
також сприяє боротьбі з корупцією, економічно-
му зростанню та просуванню іміджу України на 
міжнародній арені.

Міністр цифрової трансформації Михайло 
Федоров розповів UkraineWorld, що Україна 
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прагне стати безпаперовою не лише для того, 
щоб спростити надання державних послуг, а 
й для боротьби з корупцією. Під час підготовки 
реформи міністерство вивчило досвід таких кра-
їн, як Данія, Естонія, Фінляндія, Великобританія 
та Сінгапур. Особливо корисним виявився досвід 
Естонії у цифровізації державних послуг. Вод-
ночас, багато країн зараз зацікавлені в тому, щоб 
перейняти досвід України в галузі цифровізації.

Як повідомляє Надія Васильєва, співзаснов-
ник Інституту консалтингу та цифрової транс-
формації «Цифрова трансформація», Україна 
ще не готова до повного переходу до цифрової 
економіки, і що реформа цифровізації, що про-
водиться, поки не може забезпечити цей перехід. 
Вона зазначила, що ІТ-сфера набагато виперед-
жає «традиційні» галузі української економіки, 
але технологічна та виробнича інфраструкту-
ра України не дозволяє країні цифровізувати 
всю економіку такими ж темпами, як ІТ-сфера. 
Зокрема, Васильєва зазначила, що доступ до 
інтернету за межами великих міст, як і раніше, 
дуже обмежений, і багато людей навіть не мають 
пристроїв, які дозволяють їм отримувати доступ 
до цифрових сервісів, таких як «Дія». Міністер-
ство планує до 2024 року забезпечити 95% укра-
їнців широкосмуговим доступом до Інтернету.

Реформа цифровізації України нині є однією 
з найпомітніших реформ у країні. Це вже впли-
нуло на українське суспільство. Дедалі більше 
державних послуг стало доступно через смарт-
фон. Держава забезпечує громадян безплат-
ними цифровими компетенціями та бізнес-
освітою. Водночас реформа ще не вплинула 
на «традиційні» галузі української економіки 
та не сприяла реальній зміні поведінки гро-
мадян та бізнесу. У цьому відношенні амбітна 
реформа цифровізації України, як і раніше, має 
величезний потенціал [9].

Діджиталізація державно-правової сфери 
в Україні передбачає, в першу чергу, модер-
нізацію державного управління України. Так, 
необхідна:

- розробка архітектури функцій міністерств;
- збір даних;
- застосування, технології;
- архітектура інформаційної безпеки;
- загальні бізнес-процеси;
- впровадження уніфікованих шаблонів доку-

ментів і стандартних рішень. 

17 січня 2018 року уряд прийняв Концепцію 
розвитку цифрової економіки та суспільства 
та план її дій. Метою документа була реалі-
зація ініціативи «Цифровий порядок денний 
України». Це допоможе економіці та сприятиме 
інвестиціям, покращить конкуренцію, надасть 
громадянам цифрові рішення, створить нові 
можливості для людського капіталу та розви-
не новий цифровий бізнес. Він узгоджується 
з такими ініціативами, як Цифровий порядок 
денний для Європи та Єдиний цифровий ринок. 

30 січня 2019 року Уряд ухвалив постанову 
«Деякі питання цифрового розвитку», в якій 
визначено принцип цифрового за замовчуван-
ням. У ньому було наголошено на таких ключо-
вих принципах, як принцип мобільного зв’язку, 
необхідність електронної участі, цифрове вклю-
чення та залучення.

Таким чином, державні структури повинні 
зекономити час, зменшити витрати на надан-
ня послуг, підвищити прозорість та покращи-
ти якість послуг, що надаються громадянам  
та бізнесу. 

13 грудня 2018 року між Україною та Гене-
ральною дирекцією інформатики (DIGIT) була 
підписана Адміністративна угода, яка заклала 
основу для розширення співпраці між Україною 
та ЄС шляхом обміну передовим досвідом у сфе-
рі цифрового управління та діджиталізації дер-
жавно-правової сфери. Український уряд бере 
активну участь у модернізації державно-право-
вої сфери з 2014 року, після Революції Гідності. 

Так, уряд України вважає, що найкращий 
спосіб запровадити цифровізацію у свій дер-
жавний сектор – це використати передовий 
досвід ЄС у цій галузі. Враховуючи, що в даний 
час в Україні розробляється багато електронних 
систем, вони спираються на стандарти та реко-
мендації, розроблені DG DIGIT, зокрема про-
грамою ISA2. Це також допоможе гарантува-
ти, що всі цифрові системи легко інтегруються 
та взаємодіють одна з одною.

Розвиток діджиталізованого уряду є важ-
ливим для України, оскільки це полегшить 
взаємодію громадян з органами державного 
управління та знизить бюрократичне наван-
таження. Враховуючи, що Україна страждає 
від низької довіри до державних інституцій, 
розвиток цифрового уряду є одним із інстру-
ментів, який допоможе підвищити прозорість 
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та зміцнити довіру до її державного управлін-
ня. Таким чином, діджиталізація та цифровіза-
ція розглядаються як комплексний інструмент 
для боротьби з корупцією, прискорення надан-
ня послуг громадянам та кращого залучення 
суспільства у формування державної політи-
ки за допомогою різноманітних інструментів, 
пов’язаних із електронною демократією.

Уряд України приділяє значну увагу розвитку 
цифрових держпослуг. В даний час розроблено 
та доступно для громадян та бізнесу 125 пріори-
тетних цифрових держпослуг. Серед іншого, ці 
послуги охоплюють такі адміністративні проце-
дури: реєстрація бізнесу, допомога, приймання 
об’єктів будівництва в експлуатацію, житлова 
субсидія, довідки про несудимість, електронне 
ліцензування транспортних послуг, пенсійні 
процедури, дозвіл на пожежну безпеку.

Зовсім недавно український уряд оновив свій 
портал відкритих даних, на якому зараз розмі-
щено 2166 наборів відкритих даних, та впрова-
див систему електронної взаємодії TREMBITA 
(на основі естонського рішення X-Road для 
інтеграції систем та обміну даними, яка вже зга-
дувалася вище).

Остання увага та виклик українського уряду 
в його зусиллях з оцифрування лежить у галузі 
базових реєстрів. Підготовано проєкт закону про 
електронні реєстри, яким буде встановлено єди-
ну термінологію для всіх державних реєстрів, 
створено базовий реєстр реєстрів, запровадже-
но обов’язкову державну реєстрацію нових реє-
стрів у Реєстрі реєстрів, запроваджено права на 
вільний доступ до інформації з реєстрів [10].

Щодо етапу процесу діджиталізації, який 
зараз проходить українська державно-правова 
сфера, всі реформи прискорювалися і прово-
дились з огляду онлайн доступу через сильні 
корупційні та бюрократичні схеми. Так, якщо 
у країнах Європи, наприклад, цифровізація 
послуг проводиться для зручності доступу гро-

мадян, то у нас уряд таким чином планує подо-
лати корупційні схеми, які можуть виникати при 
спілкуванні наживо та отриманні послуг грома-
дянами особисто. 

Таким чином, проводячи діджиталізацію, 
спочатку модернізації піддались більш спро-
можні за ресурсним забезпеченням галузі 
та сфери, наприклад, сфера державного управ-
ління, бізнесу, праці.

Таким чином, сьогодні необхідно створити 
та розвивати державну міжвідомчу електронну 
взаємодію, що дозволяє обмінюватися даними 
та приймати рішення в режимі реального часу, 
при цьому забезпечуючи захищеність одержува-
ча та представника послуг, що надаються в елек-
тронному вигляді.

При цьому, сьогодні в Україні почали корис-
туватися попитом та популярністю такі професі-
онали, фахівці, котрі могли б допомогти швидко-
му та якісному процесу цифрової трансформації 
і змогли б розробити інформаційні програми 
у сфері надання та розвитку державно-правової 
сфери та державно-правових послуг в електро-
нному вигляді.

Висновки і перспективи подальших розві-
док. При проведенні дослідження проаналізова-
но поняття «діджиталізація» з точки зору різних 
поглядів науковців, представників ІТ-сфери, 
урядовців. Отже, діджиталізація державно-пра-
вової сфери в Україні спрямована на те, аби усі 
державні послуги могли бути отримані грома-
дянами онлайн, для спрощення процедури – за 
допомогою смартфону. Діджиталізація прагне 
модифікувати урядові послуги, відійти від папе-
рів і зробити доступ до сервісів максимально 
простим. Починаючи з 2014 року, коли Україна 
взяла курс на Європу, і розпочалися процеси 
діджиталізації та цифровізації які наразі лише 
розквітають в Україні. Саме тому дана тема 
у якості предмета досліджень не втратить свою 
актуальність ще протягом багатьох років.
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES  
ON THE LEGAL SYSTEM OF MODERN

У статті досліджується вплив процесів глобалізації на правові системи сучасності. Саме глобалізація зумови-
ла набуття правовими системами нових ознак та особливостей, і, таким чином, спричинила їх розвиток. У юри-
дичній науці немає єдиного підходу до визначення типів і класифікацій правових систем, відповідно це викликає 
складність їхнього вивчення. Для дослідження обрані такі правові сім’ї: романо-германська, англо-американська, 
релігійна та традиційна. Активізація міжнародної співпраці є важливим чинником у сучасному світі, який охо-
плений глобалізацією та зумовлює значні перетворення в правових системах. Процеси глобалізації охоплюють 
різні сфери суспільного життя та впливають на правові системи держав. При дослідженні впливу глобалізації 
на романо-германську правову сім’ю визначено, що одним із факторів, який зумовив такі процеси є формування 
права Європейського Союзу. Оскільки до складу Європейського Союзу входять держави європейського конти-
ненту, які майже всі входять до романо-германської правової сім’ї, то їхнє законодавство зазнає впливу через 
уніфікацію та гармонізацію. Під час дослідження впливу процесів глобалізації на англо-американську правову 
сім’ю, відзначено підвищення ролі нормативно-правових актів та міжнародно-правових норм в праві держав 
«загального права». Також у англійському судочинстві використовується досвід та доктринальні напрацювання 
країн романо-германської правової сім’ї. Вплив глобалізації на держави релігійної та традиційної правової сім’ї 
не такий масштабний як на попередньо згадані. Релігійна правова сім’я характеризується широким поширенням 
релігії, яка пронизує усі правові системи. Традиційна правова сім’я заснована на традиціях, звичаях та філософ-
ських вченнях. Як і релігія, так звичаї і традиції широко підтримуються на державному рівні. Вплив глобалізації 
на релігійну та традиційну правові сім’ї прослідковується через участь у міжнародних організаціях та у міжна-
родних договорах. Зближення і взаємодія правових систем сучасності є глобальним явищем, яке характерне для 
розвитку права у XXI столітті та характеризується закономірним характером.

Ключові слова: глобалізація, правова система, англо-американська правова сім’я, романо-германська право-
ва сім’я, релігійна правова сім’я, традиційна правова сім’я.

The article examines the impact of globalization on the legal systems of today. It is globalization that has led to the 
acquisition of new features and characteristics of legal systems, and thus led to their development. In jurisprudence 
there is no single approach to determining the types and classifications of legal systems, respectively, this makes it 
difficult to study them. The following legal families were selected for the study: Romano-Germanic, Anglo-American, 
religious and traditional. The intensification of international cooperation is an important factor in today's world, which is 
affected by globalization and causes significant changes in legal systems. The processes of globalization cover various 
spheres of public life and affect the legal systems of states. In the study of the impact of globalization on the Romano-
Germanic legal family, it was determined that one of the factors that led to such processes is the formation of European 
Union law. As the European Union includes the states of the European continent, almost all of which are part of the 
Romano-Germanic legal family, their legislation is affected by unification and harmonization. In the study of the impact 
of globalization on the Anglo-American legal family, there was an increase in the role of regulations and international 
law in the law of "common law". The English judiciary also uses the experience and doctrinal achievements of the 
Romano-Germanic legal family. The impact of globalization on the states of the religious and traditional legal families 
is not as large as on the previously mentioned ones. The religious legal family is characterized by a widespread religion 
that permeates all legal systems. The traditional legal family is based on traditions, customs and philosophical teachings. 
Like religion, customs and traditions are widely supported at the state level. The impact of globalization on religious 
and traditional legal families can be traced through participation in international organizations and international treaties. 
Convergence and interaction of modern legal systems is a global phenomenon that is characteristic of the development 
of law in the XXI century and is characterized by a natural nature.

Key words: globalization, legal system, Anglo-American legal family, Romano-Germanic legal family, religious 
legal family, traditional legal family.



10

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

Постановка проблеми. Глобалізація є фено-
меном, який охоплює усі сторони життя сучас-
ного суспільства, адже сучасний світовий розви-
ток характеризується процесами, які зумовлені 
інтеграцією різних сфер суспільного життя бага-
тьох держав, серед них – політична, економічна, 
культурна, духовна та інші. Якщо на етапі свого 
становлення глобалізація була спрямована на 
створення глобального ринку для єдиної еко-
номічної зони та торгівлі, то в процесі розвитку 
вона охопила й інші напрями, зокрема і право. 
Сьогодні глобалізація стала об’єктом досліджен-
ня у юридичній науці завдяки різновекторному 
впливу на правові системи держав. Такий вплив 
вбачається в процесах адаптації національно-
го законодавства до міжнародного, уніфікації 
чинного національного законодавства, а також 
в наданні пріоритету міжнародному законодав-
ству над національним. Правові системи сучас-
ності також зазнали впливу процесів глобаліза-
ції. Адже саме глобалізація зумовила набуття 
правовими системами нових ознак та особли-
востей, і, таким чином, спричинила їх розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Правові системи сучасності є предметом дослі-
дження багатьох вітчизняних та зарубіжних 
науковців, проте, питання впливу глобалізації на 
них комплексно не вивчено. Наявні дослідження 
певною мірою розкривають деякі аспекти цьо-
го явища, але потребують подальшого вивчен-
ня. Теоретичну основу для дослідження ста-
новлять роботи таких вчених, як Х. Н. Бехруз, 
В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, 
Л. А. Луць, Р. Давид, К. Цвайгерт, Х. Кьотц 
та інших. Серед вітчизняних вчених, які приді-
ляли увагу питанням впливу глобалізації на пев-
ні правові системи, виокремимо Ф. П. Шуль-
женка та М. В. Маркарян (англійське право) 
та Д. В. Лук’янова (релігійна правова сім’я).

Постановка завдання. В сучасному світі, 
який охоплений глобалізацією, відбуваються зна-
чні перетворення в правових системах, насампе-
ред – активізація міжнародної співпраці. Метою 
нашого дослідження є вивчення впливу глоба-
лізаційних процесів, які відбуваються у сучас-
ному світі на романо-германську, англо-амери-
канську, релігійну та традиційну правові сім’ї.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Досить часто з поняттям «правова система» 
вживається термін «правова сім’я». Традицій-

но термін «правова сім’я» використовується 
в юридичній науці для позначення групи пра-
вових систем, що мають схожі ознаки та дають 
підстави говорити про відносну єдність таких 
правових систем. Зазвичай правові системи, що 
входять до однієї правової сім’ї об’єднані спіль-
ністю структури права, джерел права, правосві-
домості, правозастосування, підходами до розу-
міння категорій та понять юридичної науки, а 
також передумовами їхнього формування (істо-
ричними, географічними, культурними, тощо).

Зважаючи на те, що юридична компаративіс-
тика є «молодою наукою» існує проблема типо-
логії правових систем. Наприклад, С. Д. Гелей 
та С. М. Рутар залежно від судочинства, форм 
права, ефективності захисту прав і свобод, виді-
ляють романо-германський, англосаксонський, 
релігійно-правовий, перехідний та соціалістич-
ний типи правових систем [1, с. 54]. О. В. Зай-
чук та Н. М. Оніщенко розрізняють такі типи 
правових систем: англосаксонську, романо-гер-
манську, соціалістичну та традиційного права 
[2, c. 569]. Серед вітчизняних науковців також 
треба виділити підхід до типології правових 
систем Л. А. Луць, яка розрізняє такі типи пра-
вових систем світу: англо-американський, рома-
но-германський, змішаний (де виділяється скан-
динавський і латиноамериканський підтипи); 
релігійнообщинний; традиційно-філософський 
(де виділяється японський і китайський підти-
пи); звичаєво-общинний [3, c. 12].

Таким чином, можна прослідкувати, що 
немає єдності думок щодо існування чітко 
визначених типів правових систем, оскільки за 
основу для типологізації беруться різні критерії. 
Якщо проаналізувати наукові праці компарати-
вістів, то можна виділити такі основні типи пра-
вових сімей, які продовжують існувати та роз-
виватися і сьогодні:

– романо-германська правова сім’я, яку також 
називають у компаративістиці сім’єю континен-
тального або цивільного права;

– англо-американська правова сім’я, яка 
також має декілька синонімічних назв, зокрема, 
англосаксонська правова сім’я чи сім’я загаль-
ного права;

– релігійна правова сім’я, яка заснована на 
основі відповідного релігійного вчення, а релі-
гійні норми є основою для регулювання сус-
пільних відносин;
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– традиційна правова сім’я, яка охоплює 
декілька особливостей, що її створюють (філо-
софські вчення та ідеї, звичаї та традиції).

Зазначені правові сім’ї охоплюють значну 
кількість правових систем і, на наш погляд, 
дозволять найбільш чітко проаналізувати вплив 
глобалізації на існуючі сучасні правові системи 
в їхній сукупності. Такий підхід до типології 
правових сімей не є досконалим, оскільки для 
кожної типології, яка визнана юридичною нау-
кою взяті за основу різні критерії, які її і фор-
мують (юридична техніка, ідеологічні фактори, 
джерела права, тощо).

Першою правовою сім’єю, вплив глобаліза-
ції на яку будемо досліджувати, є романо-гер-
манська. Загальновизнаним центром романо-
германської правової сім’ї є континентальна 
Європа [4, с. 47]. Таким чином, серед право-
вих систем, які входять до неї можемо виділи-
ти правові системи Франції, Італії, Португалії, 
Німеччини, Австрії, України та інших держав, 
яким притаманні спільні особливості. Зокрема, 
таким правових системах притаманні: зв’язок 
з римським правом; абстрактний характер норм 
права; суттєва вираженість концептуальності 
і доктринальності; вивчення римського і кано-
нічного права у європейських університетах, 
яке було основою для формування романо-гер-
манського права; кодекси та закони у межах цієї 
правової сім’ї мають основоположне значення; 
виражений кодифікований характер; поділ пра-
ва на приватне публічне [5, с. 63–64].

Найбільш суттєвий вплив процесів глобаліза-
ції на романо-германську правову сім’ю можемо 
спостерігати через формування та становлення 
права Європейського Союзу. Насамперед, таке 
формування здійснюється шляхом інтеграції 
правових систем різних держав, яка забезпечу-
ється уніфікацією та гармонізацією. Уніфікація 
передбачає встановлення Європейським Сою-
зом єдиних правил поведінки, які безпосеред-
ньо регулюють суспільні відносини на всій його 
території, тобто на території тих держав, які 
є його учасницями. Згадані правила поведінки 
зібрані у регламентах, які є нормативними акта-
ми та фактично інструментом уніфікації. Гар-
монізація передбачає приведення внутрішніх 
законів та підзаконних нормативно-правових 
актів держав-учасниць у відповідність до зако-
нодавства Європейського Союзу. Переважно 

саме директиви є тими основами законодавства, 
яким мають слідувати держави-учасниці під час 
погодження законодавства з нормами Європей-
ського Союзу. Крім того, у романо-германській 
правовій сім’ї можна помітити збільшення ролі 
судового прецеденту, що не було характерним 
для неї раніше. У прецедентних рішеннях Євро-
пейського Суду з прав людини формуються пра-
вові позиції, які мають юридичне значення для 
судів національних судових систем. Існують 
різні думки щодо обов’язковості рішень ЄСПЛ, 
але вцілому цей напрям також можна вважати 
складовою глобалізаційних процесів.

Треба відзначити, що з початку свого станов-
лення право Європейського Союзу уже побудо-
ване на принципах романо-германського права, 
адже виникло значно пізніше. Проте саме уні-
фікація та гармонізація є головним наслідком 
впливу європейського права на правові системи 
романо-германської правової сім’ї. Крім того, 
з тих же причин відбувається зближення рома-
но-германського права з англо-американським 
[4, с. 61].

Англо-американська правова сім’я поєднує 
у своєму складі два типи права – англійське 
та американське, які мають ряд спільних осо-
бливостей, що дозволяє об’єднати їх в одну пра-
вову сім’ю. До них належать такі: у структурі 
права виокремлюють загальне право і право 
справедливості; відсутній поділ права на при-
ватне і публічне, а найважливіше значення має 
процесуальне право в порівнянні з матеріаль-
ним; за суддями закріплено визначальну роль 
у правотворчості; судовий прецедент визнача-
ється основною формою (джерелом) права; пра-
во не має чіткого галузевого характеру; право-
ві звичаї можуть застосовуватись як допоміжні 
джерела права; правова доктрина спрямована 
на задоволення потреб судової практики; домі-
нують права та свободи особи [6, с. 288–289]. 
У групу англійського права входять правові сис-
теми Англії, Уельса, Австралії, Нової Зеландії 
та ряду інших держав, які були колоніями Бри-
танської імперії, а до американського права – 
правова система Сполучених Штатів Америки. 

Досліджуючи еволюцію англійського права, 
науковці Ф. П. Шульженко та М. В. Маркарян 
дійшли висновку, що зі вступом до Європей-
ського Союзу, англійське право як і правова сис-
тема Великої Британії зазнала суттєвого впливу, 
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адже під «тиском» міждержавного утворення 
було прийнято низку законодавчих актів парла-
менту, які внесли зміни як в інституційну будову 
державних органів, так і впровадили принципи 
побудови незалежної та самостійної судової 
гілки, що відповідає світовим та європейським 
стандартам. Також за багатолітню історію 
загального права англійські судді при вирішенні 
справ почали брати до уваги досвід та доктри-
нальні напрацювання країн романо-германської 
правової сім’ї [7, с. 38].

Треба зазначити, що англо-американська 
правова сім’я має ряд ознак, які формують її 
ідентичність, але глобалізаційні процеси спри-
чинили певний вплив на неї, зокрема у сфері 
нормотворчості.

Історично так склалося, що релігія, звичаї 
та традиції займали важливу роль у розвитку 
людства і, таким чином, стали основою для 
регулювання суспільних відносин. У зв’язку 
з цим, майже у всіх частинах світу вони визнані 
як основа для формування правових систем.

Релігійна правова сім’я охоплює мусульман-
ську (ісламську), індуську, іудейську правові 
системи та систему канонічного права. Зазначені 
правові системи засновані переважно на нормах, 
що містяться у релігійних текстах та є загаль-
новизнаними суспільством. Досліджуючи 
вплив глобалізації на релігійну правову сім’ю, 
Д. В. Лук’янов дійшов висновку, що процеси 
глобалізації мають будуватися на повазі до куль-
турної, релігійної та правової багатоманітності, 
убезпечувати її від примусової «вестернізації». 
Також науковець підкреслює наявність значних 
відмінностей впливу глобалізації на зближення 
правових систем західного права та їх впливу на 
релігійні правові системи. Вчений зазначає, що 
вплив на мусульманське право має місце пере-
важно у питаннях розвитку суспільних відно-
син та появи нових відносин, щодо яких немає 
сталих і однозначних норм [8, с. 257–258].

Х. Н. Бехруз зазначає, що концепція мусуль-
манського права допускає формування нових 
норм і джерел права, але головна вимога до 
них – повна відповідність основоположним 
джерелам – Корану і Сунні [9, с. 174].

На нашу думку, оскільки релігійна правова 
сім’я заснована на принципах дотримання релі-
гійних норм у всіх сферах суспільного життя 
(особливо прослідковується у мусульманській 

правовій системі), то вплив глобалізації є зна-
чно меншим, порівняно з романо-германською 
чи англо-американською правової сім’єю. Хоча 
держави релігійної правової сім’ї також мають 
конституції держав, закони, які в основному 
базуються на релігійних нормах. Проте такі дер-
жави також є членами міжнародних організацій, 
учасницями міжнародних конвенцій та догово-
рів, які вцілому дозволяють говорити про роз-
виток глобальних відносин держав релігійної 
правової сім’ї.

Наступною розглянемо традиційну правову 
сім’ю, в рамках якої для нашого дослідження ми 
об’єднали правові системи держав далекосхід-
ного права та звичаєво-общинного.

Традиційну правову сім’ю розглядають як 
сукупність правових систем, основу яких скла-
дають моральні та філософські ідеї про соціаль-
не життя як частину природного світопорядку, а 
зразком суспільного устрою у них є соціальна гар-
монія, яка забезпечується неписаними правила-
ми поведінки (традиціями та звичаями) [6, с. 293].

Держави далекосхідного права (Японія, 
Китай) мають тисячолітню історію та формува-
лись під впливом різноманітних морально-філо-
софських течій, зокрема легізму, конфуціанства 
та даосизму, вплив яких і сьогодні прослідкову-
ється у правових системах цих держав.

Що стосується звичаєво-общинного типу 
правових систем, то до цих держав відносяться 
держави Африки, де звичаєве право є сукупніс-
тю звичаїв, практики та світогляду, які прийня-
ті як обов’язкові правила поведінки корінних 
народів та місцевих громад.

Г. О. Саміло зазначає, що у більшості африкан-
ських держав застосування звичаєвих норм отри-
мало офіційне визнання у конституціях, законо-
давчих актах, місцевих актах, систематизованих 
актах та іншому нормативному матеріалі. А під 
час формування національних правових систем 
у нових африканських державах враховуються 
місцеві традиції та звичаєві норми [10, с. 22–23].

У зв’язку з тим, що частина африканських 
та східних держав були колоніями Англії, то їх 
правові системи зазнали впливу також і англій-
ського права, зокрема в контексті ведення судо-
чинства. Проте при прийнятті рішень суддями 
бралися до уваги місцеві звичаї та традиції, 
насамперед які стосувалися сімейних чи спад-
кових відносин.
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Сьогодні глобалізація є рушійною силою для 
подолання різних проблем, які існують у світі 
завдяки взаємодії, співпраці та наданні допомо-
ги державам, які її потребують. 

Висновки. Усі без винятку правові сім’ї, 
які існують у сучасному світі піддалися впли-
ву глобалізації через інтеграцію свої правових 
систем, уніфікацію правових норм та гармоніза-
цію законодавства. Безумовно, що деякі правові 
сім’ї зазнали більшого впливу, оскільки мають 
за мету розвиток правових систем, а деякі нама-
гаються зберегти свою ідентичність. Перш за 
все, такий вплив зумовлений виконанням гло-
бальних завдань, які зачіпають життєві інтереси 
всіх народів світу, характеризуються динаміз-
мом і вимагають для свого розв’язання колек-
тивних зусиль світової громадськості. До таких 
проблем віднесемо – війни, екологію, безпеку, 
пандемії – від вирішення яких залежить подаль-
ший прогрес людства і збереження цивілізації. 

Для вирішення таких проблем: створюються 
міжнародні організації, які об’єднують декіль-
ка або безліч держав; укладаються міжнародні 
договори, учасниками яких також є держави, які 
представляють різні правові сім’ї; враховується 
досвід держав, які частково або повністю вирі-
шили ті чи інші проблеми, які були на шляху 
їхнього розвитку.

Варто також зазначити, що зближення і вза-
ємодія правових систем сучасності є глобаль-
ним явищем, яке характерне для розвитку права 
у XXI столітті та характеризується закономірним 
характером. Основними способами зближення 
правових систем є гармонізація законодавства 
і уніфікація норм права. Під час цих процесів 
важливе місце посідає імплементація норм між-
народного права в національне законодавство 
держав. Не менш важливим способом є надання 
міжнародної правової допомоги. Усі ці дії сприя-
ють розвитку правових відносин між державами.
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У статті досліджено теоретичні аспекти легітимності права в контексті її бачення як основи правопоряд-
ку держави. Визначено, що наявність демократичного режиму легітимності права як комплексного політично-
го, суспільного і правового явища, яке характеризує функціонування громадянського суспільства, підкреслює 
потребу в такій єдиній фундаментальній основі, як правовий порядок. Визначено, що саме правовий порядок, 
ініційований інтересами і потребами громадянського суспільства і кожної особистості, може бути практичним 
свідченням дії легітимності як одного з ціннісних принципів системи права. Наголошено, що будучи загально-
правовим, принцип легітимності є уособленням засад справедливості у всіх провідних областях правової дій-
сності. Аргументовано, що у сферах правотворчості, застосування правових законів, забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина справедливість повинна мати реальні обриси. Констатовано, що встановлений правовий 
порядок неодмінно повинен бути орієнтованим на засади справедливості. Доведено, що особлива властивість 
аналізованого принципу полягає в єдності режиму легітимності, тобто поширенні його вимог на всю територію 
держави без будь-яких винятків. Акцентовано увагу, що єдність режиму легітимності забезпечує рівні мож-
ливості всіх регіонів і населення, яке проживає на їх території, користуватися всіма легітимними життєвими 
благами. Обґрунтовано, що принцип легітимності права повинен бути цілеспрямованим у відповідних життєвих 
обставинах, а це означає, що режиму легітимності необхідно реально проявляти себе в першу чергу в області 
правового впорядкування найбільш важливих суспільних відносин, де задовольняються пріоритетні інтереси і 
потреби особистості, реалізуються права і свободи людини і громадянина, відстоюється гідність людського існу-
вання. Зроблено висновок, що тільки в умовах демократії, наявності реальних процесів формування громадян-
ського суспільства і правової державності, цінності права, відображаючи ідеї природного права, ініціюють впро-
вадження в систему чинного права правових законів, які в свою чергу акумулюють справжній зміст легітимності 
права, що зумовлює становлення такого правового порядку, який нормалізує життєдіяльність суспільства і його 
членів, сприяє набуттю кожною особистістю гідного існування і в кінцевому рахунку вносить елементи гармонії 
у всю систему суспільних відносин. Акцентовано увагу, що, враховуючи негативний досвід минулого, сучасна 
соціальна, політична і правова дійсність повинна у все більшій мірі сприймати і впроваджувати в провідні сфе-
ри своєї життєдіяльності якості і форми справжньої демократії. Наголошено, що сучасний підхід до розуміння 
права як ціннісного явища, розподіл діючих законів на правові та неправові, впровадження засад легітимності 
в якості провідних, зумовлюють той правовий порядок, який зміцнює і розвиває правовий статус особистості, 
гарантує забезпечення її життєво важливих прав і свобод.

Ключові слова: легітимність права, правова держава, правовий порядок, справедливість, громадянське сус-
пільство, демократичний режим, правові норми, державні структури, законодавство, правовий статус осо-
бистості. 

The article examines the theoretical aspects of the legitimacy of law in the context of its vision as the basis of the rule 
of law of the state. It is determined that the existence of a democratic regime of legitimacy of law as a complex political, 
social and legal phenomenon that characterizes the functioning of civil society emphasizes the need for such a single 
fundamental basis as legal order. It is determined that it is the legal order initiated by the interests and needs of civil 
society and each individual that can be practical evidence of the operation of legitimacy as one of the value principles 
of the legal system. It is noted that being a general legal principle, the principle of legitimacy is the personification of 
the principles of justice in all leading areas of legal reality. It is argued that in the areas of law making, the application 
of legal laws, ensuring human and civil rights and Freedoms, Justice should have real outlines. It is stated that the estab-
lished legal procedure must necessarily be focused on the principles of Justice. It is proved that a special feature of the 
analyzed principle is the unity of the legitimacy regime, that is, the extension of its requirements to the entire territory 
of the state without any exceptions. It is emphasized that the unity of the legitimacy regime ensures equal opportunities 
for all regions and the population living on their territory to enjoy all legitimate life benefits. It is justified that the prin-
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Постановка проблеми. Легітимність 
є однією з найважливіших характеристик як 
політичної влади, так і позитивного права. 
Легітимність в традиційно інтерпретується як 
суспільне визнання тих чи інших інститутів, 
що складається за рахунок сприйняття ауди-
торією соціальних і дискурсивних практик як 
законних, правильних, а також схвалення цих 
практик. Зазначена якість проявляється комп-
лексно: у довірі до норм, у законодавчому під-
твердженні прав, у правовій підзвітності влади, 
в ідеологічній прозорості та у виконанні взятих 
на себе зобов’язань. Таким чином, легітимність 
значною мірою пов’язана з можливостями фор-
мування певних ментальних станів (образів, 
оцінок, поведінкових установок) у суб’єктів. 
Такого роду стани цінні з прагматичної точки 
зору, адже досягнення певного рівня легітим-
ності означає конституювання соціального 
порядку, фундаментом якого виступають від-
носини панування. Цілком можливо, що, якби 
даний порядок був всюди однаковим і уніфі-
кованим, не мав ніяких конкурентів, породжу-
ваних більш вдалими практиками, проблема 
його виправдання не виникла б в принципі. 
Однак реальна ситуація інша: соціум прони-
заний безліччю конфліктів, колізій, суперечок 
про визнання. Ці суперечки існують на різ-
них рівнях соціальної організації (від міжосо-
бистісного до міждержавного). Необхідність 
врегулювання даних конфліктів за допомогою 
звернення до правових засобів ставить пробле-
му ефективності, дієвості останніх. Не всякий 
правовий засіб, так само як і не всяке прийняте 
політичне рішення, може чинити позитивний 
вплив на ту чи іншу проблемну ситуацію. Іно-

ді способи дій або певні правила поведінки, 
що зарекомендували себе раніше як ефектив-
ні, втрачають цю властивість. Дана обставина, 
вимагаючи осмислення, викликає до життя 
дискусії про визнання і легітимність. 

В останні десятиліття у вітчизняній дослід-
ницькій літературі не раз мали місце спроби спе-
цифікувати поняття легітимності щодо правової 
сфери життя суспільства. Однак єдиного розу-
міння і задовільної концепції юридичної легі-
тимності завдяки цим спробам поки не склалося.

У зв’язку з тим, що в сучасних умовах роз-
виток вітчизняного права йде в бік сприйняття 
ідей верховенства права і категорії прав люди-
ни, виявляється гостра необхідність в подаль-
шій розробці питань легітимності, об’єднання 
в цих цілях зусиль представників як зарубіжної 
правової науки, так і представників вітчизняної 
юриспруденції. Вельми важливо з усією уваж-
ністю простежити основні етапи розвитку даної 
проблеми, врахувати результати досліджень, що 
раніше відбулися. Усе вищезазначене і зумовило 
актуальність цього дослідження.

Метою статті є дослідження теоретичних 
аспектів легітимності права в контексті її бачен-
ня як основи правопорядку держави. 

Аналіз наукових публікацій. До досліджен-
ня теоретико-методологічних аспектів поняття 
легітимності в сфері науки про державу і право 
зверталися такі вчені як: Т. Алексєєва, Л. Байрач-
на, Є. Бистрицький, С. Бобровська, А. Бочаров, 
М. Вебер, О. Висоцький, В. Волинець, К. Воро-
ніна, С. Гладій, К. Гольцман, В. Дудченко, 
І. Жаровська, Н. Жуковська, К. Завершинський, 
А. Заєць, Ю. Калюжна, О. Коваль, В. Кокор-
ський, О. Кокорська, В. Корнієнко, Т. Кузь-

ciple of legitimacy of law must be purposeful in the relevant life circumstances, which means that the legitimacy regime 
must really manifest itself first of all in the field of legal regulation of the most important public relations, where the 
priority interests and needs of the individual are met, human and civil rights and freedoms are realized, and the dignity 
of human existence is defended. It is concluded that only in the conditions of democracy, the presence of real processes 
of formation of civil society and legal statehood, the values of law, reflecting the ideas of natural law, initiate the intro-
duction of legal laws into the system of current law, which in turn accumulate the true content of the legitimacy of law, 
which determines the formation of such a legal order that normalizes the life of society and its members, contributes 
to the acquisition of a decent existence by each individual and ultimately introduces elements of harmony in the entire 
system of Public Relations. It is emphasized that, taking into account the negative experience of the past, modern social, 
political and legal reality should increasingly perceive and introduce the qualities and forms of true democracy into the 
leading spheres of its life. It is noted that the modern approach to understanding law as a value phenomenon, the division 
of existing laws into legal and non-legal ones, the introduction of the principles of legitimacy as leading ones, determine 
the legal order that strengthens and develops the legal status of the individual, guarantees the provision of his vital rights 
and freedoms.

Key words: legitimacy of law, rule of law, legal order, Justice, civil society, democratic regime, legal norms, state 
structures, legislation, legal status of the individual.
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менко, П. Манжола, С. Матвєєв, І. Музика, 
В. Невідомий, М. Неліп, Ю. Оборотов, А. Рябов, 
В. Резнік, І. Толстов, Н. Юськів, Є. Юрійчук, 
О. Шульга, В. Чіркін, Є. Цокур, Х. Хвойницька, 
В. Шинкарук та інші. 

Виклад основного матеріалу. Право і легі-
тимність розглядаються в якості тих явищ пра-
вового життя громадянського суспільства, які 
переломлюються в правовий порядок, адекват-
ний життєдіяльності особистості в умовах зрілої 
демократії. Вивчення співвідношення зазначе-
них категорій представляє теоретичне і практич-
не значення для сучасної юридичної науки [4].

Право як ціннісне суспільне явище визначає 
параметри легітимності, її місце і рівень в умовах 
становлення і функціонування громадянського 
суспільства. Право як фундаментальна основа 
гідного існування більшості членів громадян-
ського суспільства моделює відповідний стан 
легітимності, який є покликаним задля впрова-
дження в усі провідні сфери правової дійсності.

У будь-якому нормально функціонуючому 
суспільстві діючі закони виявляють своє прак-
тичне призначення тільки тоді, коли належним 
чином виконуються, плідно впливають на пове-
дінку людей. Нерозривний зв’язок права з про-
цесом реалізації закону та його визнання власне 
і конструює поняття легітимності.

Взаємозв’язок права, легітимності і право-
наступництва одночасно виконує таку сутнісну 
місію, як вплив на процес здійснення і розвитку 
системи права і системи чинного законодавства 
як надійної основи становлення і функціону-
вання інститутів громадянського суспільства 
та структур правової державності.

У громадянському суспільстві кожен діючий 
закон набуває ціннісного значення тільки тоді, 
коли він позитивно сприймається значною час-
тиною членів даного суспільства, стосується 
поведінки будь-якого потенційного суб’єкта 
права, мотивує його правову поведінку як пра-
вомірну, активно впливає на підвищення рівня 
правосвідомості та правової культури членів 
суспільства. Сучасне право, що відображає ідеї 
і вимоги природного права, ініціює впроваджен-
ня в систему права і систему чинного законо-
давства тільки тих законів, які ефективно і дієво 
впливають на впорядкування суспільних відно-
син і вводять їх у стан, що відповідає вимогам 
засад легітимності як неодмінної умови станов-
лення належного правопорядку [6].

У співвідношенні легітимності права і право-
порядку помітне місце посідає розуміння легі-
тимності як особливого стану, режиму правової 
дійсності, що відбиває демократичні компонен-
ти суспільного життя. Стан легітимності дозво-
ляє судити про те, яким є характер здійснення 
права – чи відбувається це на основі свідомості, 
високого рівня правосвідомості та правової куль-
тури або ж превалюють засади заборон, санкцій, 
державного примусу. Панування легітимності 
права означає одночасно і пріоритет права, і вер-
ховенство закону. Декларація ж про наявність 
легітимності права є констатацією проблем 
у сфері впровадження правових цінностей [9].

Зрозуміло, що легітимність не може ототож-
нюватися з розумінням реалізації права, яка 
може бути вельми успішною виключно на осно-
ві державного прийняття, в умовах антидемо-
кратичного режиму, при якому ні про яку дійсну 
легітимність не може бути й мови. Впроваджен-
ня правових норм у систему суспільних відно-
син, досягнення масової правомірної поведінки 
та правової результативності можуть відбува-
тися і поза легітимністю, що підтверджується 
практикою тоталітарних режимів.

За відсутності інститутів демократії питання 
про наявність легітимності втрачає свої реальні 
обриси. Наприклад, в умовах радянського тоталі-
таризму «високопарно» стверджувалося про роль 
соціалістичної легітимності, а в дійсності на пер-
ших ролях виявлялося нагнітання страху, застосу-
вання каральних заходів, винесення неправосуд-
них вироків. Тому міркування про соціалістичну 
легітимність були важливою складовою час-
тиною загальнозначимої державної ідеології.

Справжня легітимність відображає таку впо-
рядкованість суспільних відносин, при якій про-
являються ціннісні аспекти права, законів, юри-
дичних норм, а ставлення членів суспільства до 
права і його ціннісних засад, що проявляються, 
розглядається в якості позитивного та шанобли-
вого факту. Співвідношення легітимності і цін-
нісних засад права, системи права, системи чин-
ного законодавства може мати реальний прояв 
лише в умовах справжньої демократії, реально-
го громадянського суспільства і при наявності 
основ правової державності [5, c. 112].

Декларативне проголошення легітимності не 
є справжньою легітимністю, це досить склад-
не правове явище, що характеризується цілим 
рядом особливостей.
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Легітимність є однією з провідних засад пра-
ва в цілому, що стосується правосуддя, цивіль-
ного, кримінального та інших процесів при 
розгляді різних юридичних справ. Це означає, 
що засади легітимності мають значення для 
усіх провідних сфер правової дійсності, жит-
тєдіяльності громадянського суспільства. Зміст 
даних засад складають ті правові вимоги, які 
пред’являються до відповідних суб’єктів права.

Будучи відображенням цінностей права, легі-
тимність самим безпосереднім чином співвід-
носиться з наявністю правових законів в системі 
чинного законодавства. Відображаючи ідеї при-
родного права як права, що визнає особистість, 
її права і свободи в якості вищої соціальної 
цінності, правові закони утворюють фундамен-
тальну основу становлення засад легітимності 
як умови і режиму функціонування громадян-
ського суспільства.

У практичному плані легітимність права 
знаходить свій вияв у тому, що нею керуються 
суб’єкти права, перебуваючи в тих життєвих 
ситуаціях, які регламентуються відповідними 
юридичними нормами. Розглянуті засади ініці-
юють точне і неухильне дотримання юридичних 
вимог і приписів та мотивують вибір відповідним 
суб’єктом права саме правомірної поведінки.

У зв’язку з цим необхідно відзначити, що 
в юридичній літературі має місце думка про 
те, що носіями легітимності можуть бути тіль-
ки посадові особи, які володіють правовими 
і службовими важелями впровадження легітим-
ності в суспільні відносини, а не громадяни, які 
не володіють повноваженнями забезпечення 
засад легітимності в конкретних життєвих ситу-
аціях [10, c. 94]. Питання, безумовно, є спірним. 
Однак дотримання всіма суб’єктами права духу 
і букви закону не може не впливати на впрова-
дження засад легітимності в усі провідні аспек-
ти правової дійсності. Цілеспрямоване забез-
печення легітимності, переважно, залежить від 
зусиль компетентних державно-владних струк-
тур і посадових осіб.

Особливе призначення легітимності пра-
ва позначається на функціонуванні державних 
органів, діяльності апарату держави і її поса-
дових осіб. Пік відповідальності проявляє себе 
саме тоді, коли всі повноважні і компетентні 
структури держави і відповідальні посадові 
особи незалежно від їх службового рангу діють 
тільки на основі правових законів, які вірно 

сприймаються суспільством. При цьому дер-
жавні службовці мають бути неухильно при-
хильними до конституційного принципу рівно-
сті перед законом і судом. Прояв легітимності 
права в суто державній сфері плідно позначаєть-
ся на всіх інших галузях життєдіяльності грома-
дянського суспільства та його членів.

З метою підвищення ролі та ефективності 
легітимності права держава і її компетентні орга-
ни покликані проявляти ініціативу щодо впро-
вадження в діючу систему права саме правових 
законів, що відображають інтереси, права і свобо-
ди переважної частини членів суспільства, і тому 
спочатку схильні до їх реалізації всіма потен-
ційними суб’єктами права. Легітимність права, 
акумульована правовими законами, стає спіль-
ною основою функціонування суспільства і дер-
жави, життєдіяльності людини і громадянина.

Легітимність права має зримо проявляти 
себе в сферах правотворчої діяльності, в про-
цесах застосування юридичних норм, в ієрар-
хії співвідношення законів і підзаконних актів, 
а також у вимозі верховенства демократичної 
конституції, відповідності її до системи чин-
ного законодавства. За відсутності істинно 
демократичних принципів і норм конституції 
як Основного Закону питання про справжню 
легітимність втрачає свій практичний сенс, 
стає лише ідеологічною декларацією. Дійсність 
засад легітимності може формуватися не тільки 
наявністю демократичної конституції держа-
ви, а й неухильним дотриманням її сутнісних 
положень. Таким чином, цінності чинної кон-
ституції правової держави – основа становлен-
ня і дії легітимності як провідного елементу 
в праві. Сконструйований на такій правовій 
основі принцип легітимності стає гарантією 
впровадження в пріоритетні суспільні відноси-
ни належного правового порядку [1, c. 101–104].

В якості особливого режиму правової дій-
сності розглянутий принцип виходить з вимоги 
верховенства права, чинної конституції і право-
вих законів, що забезпечують і гарантують пра-
ва та свободи людини і громадянина, тим самим 
забезпечуючи наявність належного правопо-
рядку в життєдіяльності членів громадянсько-
го суспільства. У підсумку правова дійсність 
характеризується відображенням засад політич-
ної доцільності, моральності і справедливості 
в системі суспільних відносин, що складають-
ся. У таких життєвих умовах держава перебу-
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ває на захисті вимог принципу легітимності, 
що в свою чергу гарантує захист суспільства 
і особистості від довільного втручання владних 
структур в їх життєдіяльність, зводить до міні-
муму акти беззаконня і нелегітимного примусу 
[3, c. 201].

Легітимність права, що відстоює наявність 
в суспільстві, у провідних сферах правової 
дійсності належного правопорядку, виявляє 
свою практичну сутність. Така сторона про-
яву ідей і вимог легітимності права зміцнює 
процеси становлення і розвитку правової дер-
жавності, підвищує рівень пріоритету права як 
ціннісного явища, що зміцнює основи функці-
онування громадянського суспільства. Отже, 
право, його легітимність, стійкий правопоря-
док є тією стрижневою лінією, яка обумовлює 
взаємозв’язок розвитку громадянського сус-
пільства і правової держави.

Будучи провідним елементом права, легітим-
ність виходить з вимог функціонування держави 
і суспільства на ціннісних засадах права, моти-
вації і здійснення масової правомірної поведін-
ки, визнання всіма державно-владними структу-
рами і суб’єктами права верховенства правових 
законів, що моделює той правовий мікроклімат, 
який дозволяє більшості членів громадянського 
суспільства, що розвивається, досягати реаліза-
ції власних пріоритетних життєвих інтересів, 
прав і свобод [7].

Система сучасного чинного законодавства 
покликана створювати необхідні умови для 
повноцінного життя кожного члена суспільства. 
До цього повинен прагнути законодавець [9].

Стрижневим компонентом легітимності пра-
ва є її пріоритетне і сутнісне співвідношення 
з наявністю і дією системи правових законів. 
Ставка легітимності права на законодавство 
позитивної системи права, що відображає пере-
важно волю і інтереси держави та її структур, 
знецінює значення даного принципу, примен-
шує його практичне призначення, віддаляє від 
життєвих потреб кожної конкретної особистос-
ті. Поза зв’язком з правовими законами прин-
цип легітимності втрачає свою провідну власти-
вість – бути умовою і важливим інструментом 
формування належного правопорядку в системі 
регульованих правом суспільних відносин.

Легітимність права стає повноцінною тільки 
при опорі на сутність і зміст правових законів, 
які володіють особливою силою впливу на сві-

домість і психологію членів суспільства тому, 
що адресовані кожній особистості, її провід-
ним життєвим потребам та відповідним правам. 
Така спрямованість правових законів носить 
пріоритетний характер, тому і сприймається 
більшістю членів громадянського суспільства, 
що розвивається, при відсутності основ якого 
будь-які очікування правових законів набувають 
ілюзорного характеру [8, c. 44].

Тільки в умовах розвитку громадянського 
суспільства правові закони не просто знаходять 
загальну і загальнообов’язкову силу, а займають 
позиції істинного верховенства в системі чинно-
го законодавства. Така сутність правових зако-
нів наповнює позитивно-істинним змістом і сам 
принцип легітимності. У поєднанні з правови-
ми законами він заохочує, ініціює, впроваджує 
в життя суспільства той правовий порядок, який 
відповідає волі та інтересам більшості членів 
суспільства, сприяє забезпеченню гідного існу-
вання кожної особистості та вірному сприй-
няттю нею конкретних правових норм. Тим 
самим затверджуються принципи гуманізму, 
соціальної та правової справедливості, підвалин 
моральності у всіх провідних сферах правового 
життя суспільства [7].

Трансформація цінностей права як особливо-
го суспільного явища в зміст правових законів 
висуває підвищені вимоги до функціонування 
держави, визначає владні параметри посадо-
вих осіб усіх рангів, звужує сферу прояву актів 
свавілля і беззаконня, проникнення структур 
держави в суто суспільну діяльність інститутів 
і установ громадянського суспільства.

В результаті легітимність права знаходить 
ціннісний зміст, звернений до реалізації жит-
тєво важливих інтересів і потреб кожного кон-
кретного члена суспільства. А базою їх дійсної 
реалізації служить належний правовий поря-
док, який не має жодних відхилень від сутніс-
них вимог принципу відповідальності. Суспіль-
ство стає громадянським, а держава правовою 
за умови визнання та впровадження в систему 
права правових законів як пріоритетних норма-
тивно-правових актів [2, c. 80].

Якщо в чинній системі права переважають 
закони, віддалені від справжніх інтересів, прав 
і свобод людини і громадянина, то немає підстав 
констатувати наявність громадянського суспіль-
ства і правової держави. Тим самим виключа-
ється і дія повноцінного та значимого принци-
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пу легітимності. Закони, позбавлені сутності 
і цільової спрямованості, не в змозі моделювати 
зміст істинної легітимності права як провідного 
чинника впровадження правового порядку, що 
слугує інтересам і життєвим потребам більшос-
ті членів суспільства.

Наявність демократичного режиму легітим-
ності права як комплексного політичного, сус-
пільного і правового явища, що характеризує 
функціонування громадянського суспільства, 
підкреслює потребу в такій єдиній фундамен-
тальній основі, як правовий порядок. Саме пра-
вовий порядок, ініційований інтересами і потре-
бами громадянського суспільства і кожної 
особистості, може бути практичним свідченням 
дії легітимності як одного з ціннісних принци-
пів системи права.

Будучи загальноправовим, принцип легі-
тимності є уособленням засад справедливості 
у всіх провідних областях правової дійсності. 
У сферах правотворчості, застосування право-
вих законів, забезпечення прав і свобод люди-
ни і громадянина справедливість повинна мати 
реальні обриси. Встановлений правовий поря-
док неодмінно повинен бути орієнтованим на 
засади справедливості.

Особлива властивість аналізованого принци-
пу полягає в єдності режиму легітимності, тоб-
то поширенні його вимог на всю територію дер-
жави без будь-яких винятків. Єдність режиму 
легітимності забезпечує рівні можливості всіх 
регіонів і населення, яке проживає на їх терито-
рії, користуватися всіма легітимними життєви-
ми благами.

Принцип легітимності права повинен бути 
цілеспрямованим у відповідних життєвих 
обставинах. Це означає, що режиму легітим-
ності необхідно реально проявляти себе в пер-
шу чергу в області правового впорядкування 
найбільш важливих суспільних відносин, де 
задовольняються пріоритетні інтереси та потре-
би особистості, реалізуються права і свободи 
людини і громадянина, відстоюється гідність 
людського існування.

Висновки. Тільки в умовах демократії, наяв-
ності реальних процесів формування грома-
дянського суспільства і правової державності, 
цінності права, відображаючи ідеї природного 
права, ініціюють впровадження в систему чин-
ного права правових законів, які в свою чергу 
акумулюють справжній зміст легітимності пра-
ва, що зумовлює становлення такого правового 
порядку, який нормалізує життєдіяльність сус-
пільства і його членів, сприяє набуттю кожною 
особистістю гідного існування і в кінцевому 
рахунку вносить елементи гармонії у всю сис-
тему суспільних відносин. Враховуючи негатив-
ний досвід минулого, сучасна соціальна, полі-
тична і правова дійсність повинна у все більшій 
мірі сприймати і впроваджувати в провідні сфе-
ри своєї життєдіяльності якості і форми справж-
ньої демократії. Сучасний підхід до розуміння 
права як ціннісного явища, розподіл діючих 
законів на правові та неправові, впровадження 
засад легітимності в якості провідних, зумовлю-
ють той правовий порядок, який зміцнює і роз-
виває правовий статус особистості, гарантує 
забезпечення її життєво важливих прав і свобод.
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ЧИ МОЖНА ВІДНОСИТИ ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я  
ДО КАТЕГОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

CAN HEALTH BE CONSIDERED A CATEGORY OF HUMAN RIGHTS

У статті розглянута охорона здоров’я з точки зору прав людини. Було досліджено історичні передумови 
виникнення даного права, а саме вказано, що включення його до Загальної Декларації з прав людини 1948 року 
відбулося на вимогу СРСР, в той час як США та країни Заходу виступали проти цього. Розглянуто законодавчі 
акти України, в яких передбачене право на охорону здоров’я та його офіційне визначення. 

З іншого боку, були приведені думки вчених країн Заходу щодо того, що дане право носить популістичний 
характер та не може бути реалізоване через обмеженість фінансових ресурсів держав. До того ж всі люди мають 
різну необхідність у медичному догляді, тоді виходить, що здорові люди мають платити за нездорових. Це є 
несправедливим, що порушує саму сутність категорії «право». 

Наведено аргументи про те, що крім здоров’я людина має багато першочергових потреб, наприклад харчу-
вання чи житло. Але держава не може забезпечити всі ці потреби. 

Вказано, що країни світу мають різні економічні можливості, тому і медичні стандарти у них відрізняються. 
Це породжує нерівність, адже бідні країни не можуть собі дозволити таке лікування, як багаті. З іншого боку, за 
такої логіки економічно розвинуті країни не можуть використовувати дорогі та відповідно більш ефективні ліки.

В статті було досліджено практику Європейського Суду з прав людини і зроблено висновки, що Європей-
ський Суд безпосередньо не розглядає справ щодо порушення права на охорону здоров’я. Встановлено, що це 
право захищається в межах справ щодо порушення інших прав, таких як право на свободу та особисту недотор-
канність, право на життя, право на повагу до приватного та сімейного життя, заборону катувань тощо.

Зроблено висновки, що право на охорону здоров’я має обмежений характер та є проблематичним для захисту 
в суді. Роль держави у питанні охорони здоров’я полягає у забезпеченні визначеного законодавством мінімуму 
щодо надання медичних послуг, охороні навколишнього природного середовища, регулюванні діяльності медич-
них закладів та вихованні здорового способу життя.

Ключові слова: право на охорону здоров’я, медична допомога, соціальні права, економічні права, стандарти 
здоров’я.

The article examines human rights health care. The historical background of this right was studied, namely that its 
inclusion in the Universal Declaration of Human Rights in 1948 was at the request of the USSR, while the United States 
and Western countries opposed it. Legislative acts of Ukraine, which provide for the right to health care and its official 
definition, are considered.

On the other hand, the opinions of Western scholars were given that this right is populist in nature and cannot be 
exercised due to limited financial resources of states. In addition, all people have different needs for medical care, then it 
turns out that healthy people have to pay for the unhealthy. This is unfair, which violates the very essence of the category 
of “law”.

There are arguments that in addition to health, a person has many priority needs, such as food or housing. But the 
state cannot provide all these needs.

It is stated that the countries of the world have different economic opportunities, so their medical standards are dif-
ferent. This creates inequality, as poor countries cannot afford the same treatment as the rich. On the other hand, by this 
logic, economically developed countries cannot use expensive and therefore more effective drugs.

The article examined the case law of the European Court of Human Rights and concluded that the Court does not 
directly deal with cases of violation of the right to health. It is established that this right is protected in cases of violation 
of other rights, such as the right to liberty and security of person, the right to life, the right to respect for private and 
family life, the prohibition of torture, etc.

It is concluded that the right to health care is limited and problematic for defense in court. The role of the state in 
health care is to ensure the statutory minimum for the provision of medical services, environmental protection, regulation 
of medical institutions and the promotion of a healthy lifestyle.

Key words: the right to health care, aid, social rights, economic rights, health standards.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важ-
ливими науковими чи практичними завдан-
нями. На сьогоднішній день право на охорону 
здоров’я передбачене Конституцією України; 
Законом України «Основи законодавства Украї-
ни про охорону здоров’я»; Законом України «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслу-
говування населення»; Законом України «Про 
підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості»  та рядом 
інших законодавчих актів. Проте при практич-
ній реалізації даного права досить часто вини-
кає безліч проблем. В першу чергу це зумовле-
но як недостатнім фінансуванням в цій сфері, 
так і наявністю корупції. Держава може забез-
печити визначений законодавством мінімум, 
хоча навіть його не завжди вдається отримати. 

В працях українських вчених існування 
права на охорону здоров’я здебільшого розгля-
дається як аксіома. А от в роботах представ-
ників Західних країн часто виникають думки 
про його фіктивність та недоцільність існуван-
ня, що пов’язано з фінансовими питаннями. 
Дослідження поглядів вчених Заходу допо-
може кращому розуміння сутності охорони 
здоров’я та тих меж, в яких є можливість вима-
гати та оскаржувати свої медичні права.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання сутності права на охорону 
здоров’я в Україні досліджували такі вчені: 
Сенюта І. Я., Сажієнко Н. В., Стефанчук Р.О., 
Зелінський А. М.; Пунда О. О.; Надюк З. О., 
Віткова В. С., Прасов О. О., Булеца С. Б., Юрис-
товська Н. та ін. Ці вчені розглядали охорону 
здоров’я як право людини, проте немає робіт, 
в яких виникали б сумніви щодо того, чи є вона 
правом взагалі. Від цього залежать вимоги, які 
може висувати суспільство до держави та межі 
захисту своїх прав людиною.

Постановка завдання. Дана робота має на 
меті з’ясувати, чи є охорона здоров’я правом 
людини та яка роль держави щодо її гарантій 
та захисту.

Основний матеріал дослідження. Офіцій-
не закріплення прав людини на міжнародному 
рівні почалося після закінчення Другої світової 
війни. Найважливішими є Загальна декларація 
прав людини, яка була прийнята в 1948 році, 
після неї – Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні та культурні права 1966 року, Міжна-

родний пакт про громадянські та політичні пра-
ва 1966 року та деякі інші.

Що стосується права на здоров’я, цікавим 
є те, що Європейські країни та США виступали 
проти його включення до Загальної Декларації 
з прав людини. Тільки на вимогу СРСР ця норма 
була залишена. Також СРСР підтримували соці-
алістична Югославія та Латиноамериканські 
країни (Панама, Гондурас, Перу, Бразилія, Куба, 
Уругвай, Болівія). 

Дане право було включене у його широкому 
сенсі та включає в себе соціально-економіч-
ні фактори для забезпечення здорового спо-
собу життя, в тому числі доступ до безпечної 
питної води та адекватної санітарії, охорону 
навколишнього середовища, житло, харчуван-
ня, безпечні та здорові умови праці. В Консти-
туції УРСР 1937 було закріплено, що громадяни 
УРСР мають право на матеріальне забезпечення 
в старості, а також – в разі хвороби і втрати пра-
цездатності. Це право забезпечувалося шляхом 
соціального страхування робітників і службов-
ців за рахунок держави, безплатною медичною 
допомогою трудящим, наданням у користуван-
ня трудящим курортів [1]. 

За Конституцією УРСР 1978 року право на 
охорону здоров’я забезпечувалося безоплатною 
медичною допомогою державними закладами; 
профілактичними заходами; охороною навко-
лишнього середовища; розширенням мережі 
закладів для лікування і зміцнення здоров’я гро-
мадян; піклуванням про здоров’я неповнолітніх; 
розвитком і вдосконаленням техніки безпеки 
і виробничої санітарії; науковими дослідження-
ми у медичній сфері [2].

На сьогоднішній день стаття 49 Конституції 
України передбачає право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування. Ці 
права мають реалізовуватися державою шляхом 
створення умов для медичного обслуговування, 
а саме безоплатної медичної допомоги у держав-
них та комунальних закладах охорони здоров’я. 
Також даною статтею на державу покладено 
обов’язок щодо забезпечення санітарно-епіде-
мічного благополуччя, розвитку фізичної куль-
тури і спорту, розвитку лікувальних закладів 
усіх форм власності [3]. 

Для з’ясування юридичної природи пра-
ва на охорону здоров’я треба розуміти, що 
це таке. Закон України «Основи законодав-
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ства України про охорону здоров’я» визна-
чає охорону здоров’я як «систему заходів, 
що здійснюються органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування, їх поса-
довими особами, закладами охорони здоров’я, 
фізичними особами – підприємцями, які заре-
єстровані в установленому законом порядку 
та одержали ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з медичної практи-
ки, медичними та фармацевтичними праців-
никами, громадськими об’єднаннями і грома-
дянами з метою збереження та відновлення 
фізіологічних і психологічних функцій, опти-
мальної працездатності та соціальної активнос-
ті людини при максимальній біологічно мож-
ливій індивідуальній тривалості її життя» [4].

Право на здоров’я є категорією, яка знахо-
диться на перетині політичних прав та моралі. 
Теоретично це право передбачає свободу пев-
них дій. Право на здоров’я – це не тільки право 
мати здоров’я, але і надання доступу до відпо-
відних послуг, що потребує дій з боку медичних 
організацій. Але оскільки даний підхід є досить 
ідеалістичним, право на здоров’я зазвичай розу-
міють як певні дії з боку держави чи органів міс-
цевого самоврядування по наданню законодав-
чо визначеного пакету медичних послуг.

В літературі можна зустрічі категорію «пра-
во на медичну допомогу», яка є більш вузь-
ким поняттям та полягає у наданні лише ліку-
вальних послуг, в той час, як право на охорону 
здоров’я включає в себе також захист навколиш-
нього природного середовища, безпечні та еко-
логічно чисті продукти харчування, доступ до 
медичної інформації, чисту питну воду, санітарію.

На сьогоднішній день науковці Заходу 
досить часто висловлюють сумніви щодо того, 
чи можна вважати охорону здоров’я правом 
людини. Основним аргументом для сумні-
вів є його залежність від ресурсів суспільства. 
Не дивлячись на його декларування у міжнарод-
них документах, право на охорону здоров’я буде 
по-різному забезпечуватися країнами. Адже 
людина має досить багато першочергових 
потреб, необхідних для її існування, наприклад, 
право на їжу або житло. Проте це не означає, що 
суспільство має забезпечувати всі ці права. Хоча 
держава може в певній мірі допомагати окре-
мим верствам суспільства, але існують приватні 
компанії, які можуть не хотіти цього робити.

Те саме стосується визнання правом людини 
медичної допомоги, де має бути з’ясовано етич-
ний, юридичний та фінансовий аспекти. Охоро-
на здоров’я не може бути кількісно визначена 
і розподілена між членами суспільства. Медич-
ний догляд не можна однаково розподілити між 
членами суспільства, адже його потребують не 
всі, а ті, хто потребує, роблять це не в однако-
вій мірі. Виходить несправедливо, що здорова 
людина має платити за хвору [5]. 

На думку Річарда Д. Ламма, «якщо всі хоро-
ші речі будуть визнаватися правом, то правом 
не буде нічого». Він вважає визнання охорони 
здоров’я правом публічною політичною помил-
кою. Аргументи автора схожі з вищевказаними 
думками і полягають у обмеженості ресурсів 
держави щодо забезпечення тих потреб суспіль-
ства, які можна було б назвати правом. На дода-
ток вчений вказує, що держава має забезпечити 
базові потреби охорони здоров’я для громадян. 
Але важко знайти ту межу, яка розділяє першо-
чергові послуги від другорядних. Забезпечити 
ж всі послуги охорони здоров’я неможливо, 
тому державна політика має бути зосереджена 
на здоров’ї нації в цілому [6].

Тобто ми бачимо, що існує певний конфлікт 
між національними інтересами та правом люди-
ни на здоров’я. В таких випадках країни нада-
ють перевагу економічній та національній без-
пеці. Держава через спеціалізовані органи має 
забезпечувати певний визначений законодав-
ством мінімум щодо надання медичної допомо-
ги, а також виконувати контролюючу функцію  
в цій сфері: щодо продажу медикаментів 
та медичного обладнання; доступність та якіс-
тю медичних товарів та послуг; кваліфікацією 
медичних працівників.

Йоханнес Морсинк: професор політичної 
філософії Університету Вісконсена, також вва-
жає соціальні та економічні права, передбачені 
Загальною Декларацією прав людини, утопіч-
ними, оскільки вони не властиві людській при-
роді, на відміну від природних прав. На його 
думку, соціальні та економічні права взагалі не 
мають ніякого сенсу і належать до зовсім іншо-
го морального виміру в порівнянні з природні-
ми правами. Право на здоров’я, таким чином, 
є певним ідеалом, якого неможливо досягнути 
через обмеженість матеріальних ресурсів кра-
їн. Ідеал відрізняється від права, оскільки пра-
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во має поважаться тут і зараз, а ідеал – це щось 
абстрактне, до чого необхідно прагнути [7].

Право на найвищий досяжний рівень 
здоров’я слід розглядати як один важливий еле-
мент багатовимірної стратегії прогресивних 
соціальних змін. Чи може право на найвищий 
досяжний рівень здоров’я успішно формувати 
системи охорони здоров’я, залежить від бага-
тьох змінних. Для цього мають працювати різні 
державні та суспільні організації:

- уряди прогресивних країн мають інтегру-
вати дане право в свої політичні процеси;

- ВООЗ та інші міжнародні організації пови-
нні відстоювати право на найвищі досяжні стан-
дарти здоров’я;

- громадські організації мають проводити 
агітаційну роботу навколо питань здоров’я;

- судді та адвокати повинні бути готові вчи-
тися у медичних працівників і знаходити інно-
ваційні способи відстоювання права на найви-
щий досяжний рівень здоров’я;

- медичні працівники повинні усвідомити 
потенціал права на найвищий досяжний рівень 
здоров’я задля досягнення своїх професійних 
цілей. 

Одночасно має бути створено більше інстру-
ментів для реалізації права на здоров’я. Люди, 
які перебувають у неблагополучному станови-
щі, повинні розуміти, що право на найвищий 
досяжний рівень здоров’я надає їм можливості, 
які накладають на інших юридичні та моральні 
зобов’язання. 

Сьогодні існує безліч рухів і підходів щодо 
складових права на охорону здоров’я, включа-
ючи справедливість у сфері охорони здоров’я, 
первинну медико-санітарну допомогу, сприян-
ня здоров’ю, соціальні детермінанти, безпеку 
здоров’я, безперервну допомогу, біомедицину, 
макроекономіку тощо. Всі вони дуже важливі. 
Однак вважати, що право на здоров’я має такий 
самий статус, як і інші права, помилково. Як 
і етика, право на найвищий досяжний рівень 
здоров’я не є обов’язковим. Воно підкріплюєть-
ся загальновизнаними моральними цінностями 
та юридичними зобов’язаннями. У правиль-
ному розумінні право на найвищий досяжний 
рівень здоров’я має великий вплив на побудову 
здорового суспільства і справедливих систем 
охорони здоров’я [8].

А. Чепмен розглядає право на здоров’я з токи 
зору неолібералізму. З цієї точки зору медичне 

обслуговування розглядається як економічний 
товар, на відміну від правозахисного підходу, 
який концептуалізує здоров’я як соціальне бла-
го, що сприяє добробуту людей. Таким чином, 
доступність медичних послуг залежить від 
наявності ресурсів для їх оплати. Права люди-
ни вимагають сильного та ефективного держав-
ного апарату для їх реалізації. Неолібералізм, 
навпаки, сприяє політичній політиці, що мінімі-
зує роль держави і виступає за надання функцій 
забезпечення охорони здоров’я і інших соціаль-
них послуг приватному сектору на комерційній 
основі. Все це робить набагато важчим реаліза-
цію цілей прав людини [9].

Ще одним аргументом щодо спірності 
питання визнання охорони здоров’я правом 
людини є неможливість його однакової реалі-
зації в різних країнах, що знову ж залежить від 
їх економічного розвитку. Методи лікування 
також відрізняються, що впливає на медичні 
стандарти. Це породжує нерівність, адже існує 
низький рівень медичного догляду в країнах, 
де на охорону здоров’я виділяється критич-
но мало фінансових ресурсів. З іншого боку, 
для забезпечення рівності країн щодо охорони 
здоров’я багатші країни мають використовува-
ти більш дешеві ліки. Для бідних країн стан-
дарти лікування багатих країн є недосяжними. 
За цим принципом більш дорогі та ефективніші 
ліки не зможуть використовувати ті, хто може 
собі це дозволити.

Головним практичним критерієм визнання 
будь-якої категорії правом є можливість її захис-
ту в суді. Дуже показовою є справа Язвінський 
проти Словаччини від 7 вересня 2000 р. Заяв-
ник скаржився, що він та його родина зазна-
ли жорстокого поводження, зокрема у відмові 
надання медичної та соціальної допомоги його 
доньці, яка була абсолютно не в змозі ходити. 
Заявник стверджував, що держава не забезпечи-
ла права на соціальне забезпечення та охорону 
здоров’я, а також що органи влади ненаданням 
належної допомоги порушили принцип поваги 
до людської гідності. Він стверджував про пору-
шення статей 3, 6§1, 8, 11, 13 і 14 Європейської 
Конвенції з прав людини та статті 1 Європей-
ської Соціальної хартії. Проте в своєму рішен-
ні Суд зазначив, що «Конвенція не гарантує 
соціально-економічні права, в тому числі право 
на працю, соціальне забезпечення чи охорону 
здоров’я» [10, с. 46].
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Багато справ, які торкаються права на медич-
ну допомогу, у Європейському Суді з прав 
людини розглядаються у межах порушення прав 
ув’язнених. Наприклад, у справі Хелхаль проти 
Франції Заявником був ув’язнений з переломом 
хребта та нетриманням сечі. В’язниця не була 
пристосована до потреб Заявника, зокрема, там 
були сходи, по яких він не міг пересуватися без 
сторонньої допомоги; тюремна камера не була 
пристосована до пересування на інвалідному 
візку; не було умов для самостійного прийнят-
тя душу та самостійного доступу до туалету; 
надання медичної допомоги було недостатнім, 
особливо щодо фізіотерапії.

Суд в своєму рішенні задовольнив Заяву 
та прийшов до висновку, що було порушено 
статтю 3 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, а саме поводження 
з ув’язненням таким чином, що принижує його 
честь та гідність [11].

Тобто ми бачимо, що рішення напряму не 
стосується порушення права на медичну допо-
могу, тільки певним чином торкається його 
в контексті порушення прав інвалідів та прав 
ув’язнених. 

Н. В. Сажієнко проаналізував ряд рішень 
Європейського Суду з прав людини щодо захис-
ту права на здоров’я і дійшов висновку, що 
«скарги щодо будь-яких аспектів і похідних 
прав людини від права на здоров’я не є пред-
метом спору відповідно до положень Конвенції 
або Протоколів до неї». Проте Європейський 
Суд з прав людини інколи виходить на питання 
захисту права на здоров’я в межах справ щодо 
порушення ряду статей Конвенції. Порушення 
права на охорону здоров’я інколи розглядається 
Європейським судом з прав людини як обста-
вина, що спричинила порушення гарантованих 
Конвенцією 1950 року прав.

Автор прийшов до висновку про комплек-
сний характер права на здоров’я, яке включає 
в себе право на медико-соціальну допомогу; 
право на згоду на лікування та медичне втру-
чання; право на інформацію та конфіденцій-

ність інформації про стан здоров’я; право на 
сприятливе екологічне середовище, яке впливає 
на стан здоров’я та ін. Тому він говорить про 
суб’єктивний характер відношення права на 
здоров’я до соціально-економічних прав, адже 
право на здоров’я поєднує в собі критерії біоло-
гічної та соціальної сутності людини [12].

Висновки. Виникнення права на охоро-
ну здоров’я кожної людини відбулося в СРСР 
з популістичною метою. Реальна його реалі-
зація можлива при встановлених законодав-
ством мінімальних стандартах надання медич-
ної допомоги, які мають надаватися кожному. 
Вимагати чогось більшого від цього мінімуму 
ніхто не має право. Тобто виходить, що право 
на охорону здоров’я має обмежений характер 
та є проблематичним для захисту в суді. Як ми 
бачимо із практики Європейського Суду з прав 
людини, медичні права можуть бути захищені 
лише в контексті захисту інших прав, напри-
клад, права на життя, заборони катувань, права 
на свободу та особисту недоторканність, права 
на повагу до приватного та сімейного життя 
тощо. Справ щодо захисту безпосередньо права 
на здоров’я в Європейському Суді немає.

Таким чином можна сказати, що право на 
охорону здоров’я має дещо утопічний характер. 
Його реальна реалізація залежить від фінансо-
вих ресурсів держави. Функції держави в питан-
ні охорони здоров’я в першу чергу мають бути 
зосереджені на охорону навколишнього природ-
ного середовища; регулятивну функцію (щодо 
роботи медичних закладів, питання ліцензуван-
ня, освіти та стандартів кваліфікації медиків, 
встановлення протоколів та стандартів медич-
ної допомоги тощо); заохочення наукових дослі-
джень та вихованні здорового способу життя.

Не виключено, що в майбутньому охорона 
здоров’я може бути вилучена з категорії прав 
людини або носитиме обмежений та більш 
вузький характер. Такі прогнози можна робити, 
виходячи з реального стану справ в медицині 
та неможливості реалізації даного права дер-
жавними інституціями в повній мірі.
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ФАКТОРИ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
ВІДХИЛЕНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

FACTORS THAT CAUSE THE EMERGENCE  
OF PROFESSIONAL DEVIATIONS IN LAW ENFORCEMENT OFFICERS
Ступінь дотримання принципу законності у суспільстві зумовлює певний рівень правового порядку. Це сто-

сується й окремих складових частин державного механізму, зокрема правоохоронних органів. Виходячи з тієї 
правоохоронної ролі, яку вона грає в житті суспільства, рівень правопорядку в її діяльності має бути набагато 
вищим, ніж в інших структурах. Тому велике теоретичне та практичне значення має вирішення проблеми причин 
професійних деформацій суб’єктів правозахисної та правозастосовної діяльності, які зумовлюють порушення 
законності з боку правоохоронних органів. Професійна деформація є неминучою складовою професійної діяль-
ності правоохоронців. У загальному психологічному плані професійна деформація сприймається як результат 
впливу професійної діяльності на особистісні властивості фахівця. Зі збільшенням професійного стажу у праців-
ників правоохоронних органів зростає ймовірність виникнення професійної деформації. Професійні деформації 
можуть бути викликані об’єктивними та суб’єктивними факторами впливу. Однією з форм професійної дефор-
мації співробітників може стати девіантна поведінка, що виражається у протиправних діях, зловживанні алкого-
лем або наркотиками, ігровій залежності, суїцидальній поведінці. крайньою формою професійної деформації є 
професійна деградація, яка унеможливлює подальшу службу в правоохоронних органах. В статті розглядаються 
фактори розвитку професійних відхилень, досліджуються соціально-економічні умови життєдіяльності, підви-
щена юридична регламентація праці, багатосторонній соціальний контроль із боку державних та громадських 
органів, приватний конфліктний характер взаємодій працівника з громадянами як фактори формування профе-
сійної деформації особи працівників правоохоронних органів. Виявлено, що ключовими факторами виникнення 
професійних відхилень у працівників правоохоронних органів є детальна правова регламентацію діяльності; 
наявність владних повноважень щодо громадян; професійна корпоративність; підвищена відповідальність за 
результати своєї діяльності; психічні та фізичні навантаження; екстремальність діяльності; організаційні чинни-
ки; необхідність у процесі виконання службових завдань вступати в контакт із правопорушниками; відсутність 
належного психологічного супроводу життєдіяльності правоохоронців.

Ключові слова: професійна деформація особи, об’єктивні фактори, причини соціально-економічного харак-
теру, імідж органів правопорядку, організаційні фактори, професійна корпоративність, екстремальні умови 
служби.

The degree of observance of the principle of legality in society determines a certain level of legal order. Thi sal-
so applies to certain components of the state mechanism,in particular law enforcement agencies. Base down the law 
enforcement role it plays in society, the level of law an dorderinits activities should be much higher than ino the rstruc-
tures.Therefore,it is of great theoretical and practical importance to solve the problem of the causes of professional 
deformation sof the subjects of human rights and law enforcement activities, which cause violations of the law by law 
enforcement agencies. Professional eformation is an inevitable componen to the professional activity of lawen forcement 
officers. Ingeneral, interms of psychological deformity is perceived as a resul toftheimpact of professional activities 
on the personal characteristics of the specialist. With increasing professional experience, law enforcement officers are 
more likely to have professional deformities. Occupational deformities can be caused by objective and subjective fac-
tors. One of the forms of professional deformation of employees can be deviant behavior, which is expressed in legal 
actions, alcohol or drug abuse, gambling addiction, suicidal behavior. The extreme form of professional deformation is 
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professional degradation, which prevents further service in law enforcement agencies. The article considers the factors 
of professional development, examinessocio-economic living conditions, increased legal regulation of labor, multilateral 
social control by state and public bodies, private conflict nature of employee interactions with citizen sasfactors in the 
formation of professional deformation of lawen forcement officers. It was revealed that the key factors in the occurrence 
of professional deviations in law enforcement officers are the detailed legal regulationo factivities; availability of power 
over citizens; professional corporatism; in creased responsibility for the results of their activities; mental and physical 
stress; extremity of activity; organizational factors; the need to come into contact withoffendersin the process of perform-
ing official duties; lack of proper psychological support for law enforcement.

Key words: professional deformation of th eperson, objective factors, reasons of social and economic character, 
image of law enforcement agencies, organizational factors, professional corporatism, extreme conditions of service.

В даний час зберігають актуальність питан-
ня, пов’язані з підвищенням рівня професійної 
компетентності працівників правоохоронних 
органів, залишаються нагальними проблеми, 
що стосуються відповідності працівників, що 
висуваються професійно-етичним вимогам 
та реаліям сучасної дійсності.

Трудова діяльність, як правило, позитивно 
впливає на людину та її особистісні особливості. 
Суб’єкт, який зупиняє свій вибір на тій чи іншій 
професії, на початку «трудового шляху» пови-
нен мати специфічні психологічні якості для 
того, щоб не виявитися професійно непридат-
ним. Надалі закони корпоративності починають 
пред’являти вимоги і нав’язувати індивіду ори-
гінальний професійний стереотип поведінки, 
відхилення якого можуть блокувати професій-
не зростання. Професійний розвиток можливо 
і регресивного характеру. Ознакою негативного 
впливу професії на особистість є поява різних 
професійних деформацій, під якими розумі-
ють будь-яку зміну, викликану професією, що 
настає в організмі і набуває стійкого характеру 
[5, с. 179]. Отже, професійні деформації розгля-
даються як деструктивні зміни особистості про-
цесі виконання діяльності.

Професійні деформації особистості детер-
мінуються багатьма факторами – об’єктивними 
та суб’єктивними.

До об’єктивних факторів можна віднести: 
зміст професійної діяльності та спілкування; 
умови виконання професійних обов’язків; фак-
тори, пов’язані із соціальним макросередови-
щем (наприклад, соціально-економічні умови 
життєдіяльності, підвищена юридична регла-
ментація праці, багатосторонній соціальний 
контроль з боку державних та громадських 
органів, приватний конфліктний характер вза-
ємодій працівника з громадянами) [1; 4; 6].

Нестабільна економіко-політична ситуація 
значно впливає на особливості менталітету жите-

лів нашої країни, що з новою силою виявилося 
в умовах останньої світової економічної кризи [4].

Нестабільне життя породжує велику кіль-
кість людей, у яких спостерігається слабкість 
і розпливчастість їх переваг у виборі між альтер-
нативами (чи альтернативи, що стосуються про-
фесійної діяльності людини або економічних 
виборів в цілому, закономірність залишається 
тією ж самою).Неспокійний характер україн-
ського життя і необхідність постійного перео-
смислення в цілій низці сфер життєдіяльності, 
сприяє збільшенню кількості індивідуумів, що 
уникають прийняття нових зобов’язань і рішень 
і перебувають у так званому дифузному стані, 
або людей, що утвердилися у своїх основних орі-
єнтаціях, за відсутності ознак будь-якого пере-
осмислення своїх зобов’язань та рішень. Люди, 
які у цьому статусі (стосовно зовнішніх змін) 
мають такий прояв егоцентризму: вони пере-
живають відчуття власної невразливості. При 
цьому стані людина відчуває, що щось погане 
може статися з ким завгодно, тільки не з ним.

Таким чином, до об’єктивних причин соці-
ально-економічного характеру відносять наслід-
ки масштабної кризи, що переживає Україна 
з початку 90-х років, яка породила різку поляри-
зацію різних верств населення за рівнем дохо-
дів, низький рівень соціальної захищеності пра-
цівників, дискримінацію у справедливій оплаті 
їх праці [4, с. 206]. Відсутність економічних сти-
мулів призвела до відтоку кваліфікованих спе-
ціалістів, відчутного розмивання професійного 
кадрового ядра. У цій ситуації без справжньо-
го конкурсу почалося спішне комплектування 
правоохоронних органів особами, які не мають 
відповідних професійних навичок та морально-
ділових якостей.

До детермінант, які не залежать від систе-
ми проходження служби в правоохоронних 
органах, відносяться низький рівень взаємодії 
між співробітниками правоохоронних органів 
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та суспільством, його інститутами, складність 
залучення населення до правоохоронної пове-
дінки, низький рейтинг правоохоронних органів 
в очах населення та невисокий рівень суспільної 
довіри, формування засобами масової інформа-
ції негативного образу працівника правоохорон-
них органів [1].

До об’єктивних причин розвитку профе-
сійної особи співробітника правоохоронних 
органів належить негативний імідж органів 
правопорядку. Як свідчить із опитувань громад-
ської думки, образ правоохоронця у свідомості 
українців, як правило, асоціюється з корупці-
єю та зловживаннями службовим становищем. 
Лише 39% з-поміж постраждалих від злочин-
ності протягом останнього року зверталися до 
правоохоронних органів.

Уявлення громадян про те, чому правоохо-
ронні органи погано захищають їхні інтереси, 
мають виражену змістовну домінанту, пов’язану 
з критичною оцінкою «людського матеріалу», 
який формує ці органи. Особисте знайомство 
зі співробітниками правоохоронних органів – 
фактор, що помітно впливає на встановлення 
українських громадян щодо правоохоронних 
органів. Так, у громадян, які стикаються з пра-
воохоронцями, часто складається враження, що 
ті не зацікавлені в допомозі з боку населення [2].

У формуванні негативного іміджу правоохо-
ронних органів «великий внесок» роблять ЗМІ. 
На думку 40% опитаних українських грома-
дян та 10% працівників правоохоронних орга-
нів, засоби масової інформації не об’єктивно 
висвітлюють роботу поліції, прикрашаючи 
реальний стан справ. Переконання у тому, що 
ЗМІ «пом’якшують» дійсність, найчастіше 
висловлювали ті, хто останнім часом ставав 
жертвою злочину. На думку ж 78% опитаних 
нами працівників правоохоронних органів, 
засоби масової інформації також не об’єктивно 
висвітлюють роботу правоохоронних органів, 
очорнюючи їхню роботу. Репортажі ЗМІ на 
кримінальну тему часто викликають у насе-
лення почуття страху, особистої незахищенос-
ті перед злочинним світом, а також обурення 
неефективною роботою органів правопорядку 
та порушення її працівниками прав громадян. 
Громадяни, які отримують уявлення про робо-
ту правоохоронних органів з інтернет-джерел, 
часто налаштовані по відношенню до їх діяль-
ності ще більш критично [2].

Причини професійної деформації, які 
з особливостей діяльності поліції, неоднорід-
ні. З одного боку, це причини, що об’єктивно 
випливають із самої специфіки службової 
діяльності співробітників правоохоронних 
органів. Вони існували в усіх країнах і в усі 
часи і матимуть місце завжди, доки буде існу-
вати цей вид професійної діяльності. З іншого 
боку, різновидом причин цієї групи є причини, 
зумовлені суб’єктивними особливостями розви-
тку та діяльності правоохоронних органів нашій 
країні цьому етапі формування.

Розглянемо докладніше групу чинників, 
зумовлених специфікою діяльності правоохо-
ронних органів, аналізуючи і доповнюючи їх 
показники, представлені у науковій літературі 
[1; 2; 3; 4; 5; 6].

Об’єктивною причиною професійної дефор-
мації є незадовільна якість функціонування 
правоохоронної системи. Неясна й суперечли-
ва правова політика, що полягає в численних 
реорганізаціях, скороченнях особового складу, 
а також невідповідність пропускної спромож-
ності правоохоронної системи характеристикам 
злочинності, що змінюються, дестабілізують 
роботу правоохоронців [3, с. 53].

Детальна правова регламентація діяльності 
працівників правоохоронних органів означає 
необхідність керуватися заздалегідь прописа-
ними правилами (наприклад, наказами, служ-
бовими інструкціями тощо). З одного боку, 
недотримання цих правил може перешкоджати 
успішному виконанню службових обов’язків 
та дотримання принципу законності. З іншого 
боку, необхідність їх точного виконання можуть 
викликати прагнення діяти за шаблоном, не 
вникаючи глибоко у зміст тієї чи іншої правової 
норми, що поряд із позитивним ефектом може 
призводити до зайвої формалізації діяльності, 
елементів бюрократизму та сприяння виникнен-
ню професійної деформації [4].

Детальна правова регламентація діяльності 
працівників правоохоронних органів означає 
необхідність керуватися заздалегідь прописа-
ними правилами (наприклад, наказами, служ-
бовими інструкціями тощо). З одного боку, 
недотримання цих правил може перешкоджати 
успішному виконанню службових обов’язків 
та дотримання принципу законності. З іншого 
боку, необхідність їх точного виконання можуть 
викликати прагнення діяти за шаблоном, не 
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вникаючи глибоко у зміст тієї чи іншої правової 
норми, що поряд із позитивним ефектом може 
призводити до зайвої формалізації діяльності, 
елементів бюрократизму та сприяння виник-
ненню професійної деформації. Слід зазначити, 
що законодавство, яке регулює діяльність пра-
воохоронних органів, потребує вдосконалення.

Особливі владні повноваження надані право-
охоронцям для можливості повніше реалізувати 
свої посадові обов’язки, спрямовані, зокрема, на 
забезпечення безпеки, благополуччя та спокою 
громадян. До подібних владних повноважень 
відносяться, наприклад, можливість застосуван-
ня примусових санкцій, з’ясування докладних 
обставин особистого життя людей, обмеження 
свободи окремих громадян, і навіть застосуван-
ня сили. У результаті співробітників, які реа-
лізують дані повноваження, може виробитися 
схильність до їх надмірного і недостатньо обґрун-
тованого застосування, що часом проявляється 
у зловживанні владними повноваженнями [5].

Професійна корпоративність виникає у від-
повідь на сигнали навколишнього середовища, 
ворожі та загрозливі і без того «тендітні»системі. 
Така корпоративність у своїй основі спирається 
на негативну солідарність, що виникає у відпо-
відь у формі протесту. Інший тип корпоратив-
ності, який умовно можна позначити як мер-
кантильний, проявляється в той момент, коли 
виникає необхідність видобути достатнє фінан-
сування для діяльності системи і відповідно 
потрібно пред’явити владі вагомі аргументи для 
обґрунтування бюджету, що запитується. Корпо-
ративність діяльності правоохоронців може бути 
причиною виникнення психологічної ізоляції 
працівників органів правопорядку та відчуження 
від суспільства. Організаційний тиск проявляєть-
ся у наявності своєрідної «братської субкульту-
ри» серед працівників правоохоронних органів, 
для яких характерна відданість по відношенню 
до колег, приховування їхніх провин. Зміцнен-
ню зазначеної кругової поруки сприяють бага-
то обставин, включаючи ворожість суспільства 
до співробітників як представників влади [2].

Наступний фактор, що сприяє розвитку про-
фесійної деформації співробітників правоохо-
ронних органів, – підвищена відповідальність 
за характер і результати своєї діяльності, коли 
успіхи можуть бути непоміченими, але кожна 
помилка стає об’єктом пильної уваги з боку гро-
мадськості і може бути карана законом.

Співробітник правоохоронних органів вза-
ємодіє з людьми, які звернулися за професійною 
допомогою та покладають на представників 
органів правопорядку свої надії. Усвідомлен-
ня професіоналом важливості прийнятих ним 
рішень та облік можливих негативних наслідків 
цих рішень викликають стан напруги і тривоги. 
У свою чергу кожен успішний крок ставить нові 
завдання та цілі. Через війну ступінь відпові-
дальності співробітника міліції та навантажен-
ня у праці зростають, що створює передумови 
на формування показників професійно дефор-
мованої особистості [2, с. 267].

Психічні та фізичні навантаження породжу-
ються професійним стресом. Стрес – це стан 
людини, неспецифічна реакція на фізіологіч-
ному, психологічному та поведінковому рів-
нях, що виникає у відповідь на несприятливі 
впливи. Робочий стрес виникає через причи-
ни, пов’язані з роботою, – її місця, часу, умов. 
Причини професійного стресу пов’язані з про-
фесією, родом чи видом діяльності. Негативне 
впливом геть суб’єкта особливостей організа-
ції, де він працює, призводить до виникнення 
організаційного стресу [5].

Психічні та фізичні навантаження пов’язані 
з нестабільним графіком роботи, тривалим 
позбавленням сну, різкими коливаннями виму-
шеної активності або, навпаки, монотонністю 
діяльності та тривалими чергуваннями, а також 
роботою у незручний чи понаднормовий час. 
У умовах праці відбувається перенасиченість 
інформацією чи, навпаки, настає сенсорна ізо-
ляція. В результаті організм не встигає адап-
туватися до умов несення служби, що швид-
ко змінюються, що знижує продуктивність 
діяльності, підвищує ймовірність травматиз-
му і подій. У співробітників правоохоронних 
органів часто не буває можливості розслабити-
ся і позбутися втоми, що накопичилася. Стану 
фізичної та розумової перевтоми, які нерідко 
доводиться переживати представникам органів 
правопорядку, поступово призводять до зни-
ження координації дій, помилок у висновках, 
погіршення м’язової та рефлекторної реакції, 
що дезорганізує їхню діяльність і породжує 
почуття власної марності [1].

Служба у правоохоронних органах пов’язана 
з певним ризиком та постійним очікуванням 
небезпеки. Вона характеризується інформа-
ційним дефіцитом на вирішення професійних 
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завдань, невизначеністю і непередбачуваніс-
тю подій. Співробітник правоохоронних орга-
нів, виконуючи службові обов’язки, наражає 
на небезпеку своє здоров’я, а іноді і життя. 
Діяльність підрозділів міліції характеризується 
високою емоційною насиченістю за дефіциту 
позитивних вражень. Негативні емоції співробіт-
никам доводиться придушувати, а емоційна роз-
рядка відстрочена на тривалий період часу [1].

Постійне перебування в екстремальних умо-
вах призводить до психічного та фізичного висна-
ження, викликає збудження та дратівливість, що 
призводить, в одних випадках, до зниження пра-
цездатності, емоційної нестійкості, швидкої пси-
хічної виснажливості, в інших, до агресивних 
дій. Посилюється негативне самосприйняття 
у професійному плані, виникають тенденції зло-
вживання тютюном, кавою, алкоголем [6, с. 37].

Співробітники багатьох служб постійно спіл-
куються з контингентом громадян, що відрізня-
ються один від одного соціальним становищем, 
культурним та інтелектуальним рівнем, життє-
вим досвідом та індивідуальними особливос-
тями. Ці люди можуть перебувати, наприклад, 
у збудженому чи безпорадному стані або в силь-
ній мірі сп’яніння, що нерідко є приводом для 
конфліктів з оточуючими та опору працівникам 
міліції. Часті зіткнення представників поліції 
з подібними явищами не є актом односпрямо-
ваної дії.

Одним із факторів, зумовлених специфікою 
діяльності правоохоронних органів, є необхід-
ність у процесі виконання службових завдань 
вступати в контакт із правопорушниками. Буду-
чи пов’язаним, з діяльністю, що передбачає 
запобігання та припинення злочинних діянь, що 
вчиняються особами кримінальної сфери, спів-
робітник правоохоронних органів зазнає силь-

ного психоемоційного тиску. Так, не лише спів-
робітник правоохоронних органів впливає на 
злочинця, але відбувається і зворотний процес.

Однією з організаційних причин виникнен-
ня професійної деформації представників пра-
воохоронних органів є наявність невизначених 
рольових обов’язків та відсутність точних поса-
дових інструкцій. Нечіткий перелік службо-
вих функцій ставить співробітників у вразливу 
позицію. Якщо вони не втручаються в ситуацію, 
це може бути розцінено як бездіяльність. Якщо 
ж вони виявляють ініціативу, це іноді розумієть-
ся як перевищення повноважень [5].

Організаційною причиною професійної 
деформації є відсутність належного психоло-
гічного супроводу життєдіяльності працівників 
правоохоронних органів: забезпечення психоло-
гічної грамотності, індивідуального та групового 
консультування, реабілітаційної та терапевтич-
ної роботи. Названі заходи могли б значно зни-
зити плинність кадрів у правоохоронних орга-
нів, скоротити кількість суїцидальних спроб, 
порушень законності та службової дисципліни 
представниками охорони порядку, дозволити 
виявляти осіб із ознаками професійної деформа-
ції з метою надання їм психологічної допомоги.

Таким чином, до факторів, що зумовлені 
специфікою діяльності правоохоронних орга-
нів, відносять: детальну правову регламента-
цію діяльності; наявність владних повноважень 
щодо громадян; професійну корпоративність; 
підвищену відповідальність за результати своєї 
діяльності; психічні та фізичні навантаження; 
екстремальність діяльності; організаційні чин-
ники; необхідність у процесі виконання службо-
вих завдань вступати в контакт із правопоруш-
никами; відсутність належного психологічного 
супроводу життєдіяльності правоохоронців.
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ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ 
ПІКЛУВАТИСЯ ПРО СВОЇХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

THE CONCEPT OF THE LEGAL OBLIGATION OF ADULT CHILDREN  
TO CARE FOR THEIR DISABLED PARENTS

У статті з’ясовано характерні риси та сформульовано дефініцію поняття юридичного обов’язку повнолітніх 
дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Відзначається, що в чинному національному законодавстві України одночасно вживається два різних поняття 
в контексті виконання юридичного обов’язку повнолітніх дітей по відношенню до своїх непрацездатних батьків, 
а саме: піклування та утримання. З’ясовано, що під утриманням слід розуміти надання матеріальної допомоги 
повнолітніми дітьми непрацездатним батькам у разі відсутності у останніх фінансових джерел для гідного існу-
вання або наявності витрат, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю батьків, що здійсню-
ється добровільно, примусово чи на договірній основі. Зроблено висновок, що піклування з боку повнолітніх 
дітей є нічим іншим, ніж діяльністю щодо задоволення інтересів та потреб непрацездатних батьків (в тому числі 
матеріальних), а отже ця категорія за своїм обсягом ширша за поняття утримання.

Виокремлено такі характерні ознаки, що притаманні юридичному обов’язку повнолітніх дітей піклуватися 
про своїх непрацездатних батьків: а) є одним із конституційних обов’язків людини і громадянина; б) є мораль-
но-юридичною мірою необхідної (належної) поведінки повнолітніх дітей; в) реалізується в повній мірі за умови 
досягнення дітьми повноліття, здобуття ними освітнього рівня та початку власної трудової діяльності; г) його 
зміст складають комплекс дій з боку повнолітніх дітей по відношенню до непрацездатних батьків; д) метою 
реалізації обов’язку є створення необхідних умов для повноцінного життя непрацездатних батьків, задоволення 
їхніх інтересів та потреб; е) зовнішніми формами вираженням такого обов’язку є увага, турбота, догляд та допо-
мога (фізична, моральна, матеріальна та ін.) непрацездатним або немічним батькам.

Під юридичним обов’язком повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків запропоновано 
розуміти конституційно закріплену морально-юридичну міру належної поведінки повнолітніх дітей, яка являє 
собою комплекс дій, що вчиняються з метою створення необхідних умов для повноцінного життя непрацездат-
них батьків, задоволення їхніх інтересів та потреб, зовнішнім вираженням яких є увага, турбота, догляд та допо-
мога (фізична, моральна, матеріальна тощо).

Ключові слова: юридичний обов’язок, конституційний обов’язок, моральний обов’язок, повнолітні діти, 
непрацездатні батьки, утримання батьків, піклування про батьків.

The article clarifies the characteristics and defines the concept of legal obligation of adult children to care for their 
disabled parents. 

The author emphasizes that the current national legislation of Ukraine simultaneously uses two different concepts in 
the context of the legal obligation of adult children in relation to their disabled parents, namely: care and maintenance. 
It has been established that maintenance should be understood as the provision of financial assistance to adult parents of 
incapacitated parents in the absence of recent financial resources for a decent living or the cost of serious illness, disa-
bility or incapacity of parents, voluntarily, compulsorily or on a contractual basis. It is concluded that the care of adult 
children is nothing but an activity to meet the interests and needs of disabled parents (including material), and therefore 
this category is broader in scope than the concept of maintenance.

The following are characteristic features that are inherent in the legal obligation of adult children to care for their 
disabled parents: a) is one of the constitutional duties of man and citizen; b) is a moral and legal measure of the necessary 
(appropriate) behavior of adult children; c) is fully realized under the condition that children reach the age of majority, 
acquire an educational level and start their own employment; d) its content is a set of actions by adult children in rela-
tion to disabled parents; e) the purpose of the obligation is to create the necessary conditions for the full life of disabled 
parents, to meet their interests and needs; f) external forms of expression of such a duty are attention, care, care and 
assistance (physical, moral, material, etc.) to disabled parents.

Under the legal obligation of adult children to care for their disabled parents, it is proposed to understand the consti-
tutionally enshrined moral and legal measure of proper behavior of adult children, which is a set of actions to create the 
necessary conditions for full life of disabled parents, their interests and needs, whose external expression is attention, 
care and assistance (physical, moral, material, etc.).

Key words: legal duty, constitutional duty, moral duty, adult children, disabled parents, parental support, parental 
care.
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Постановка проблеми. Сучасний стан 
економічного розвитку України, що характе-
ризується кризовими явищами, падінням вну-
трішньо валового продукту, зниженням подат-
кових надходжень до державного бюджету із 
необхідністю негативно позначається на стані 
виконання державою взятих на себе соціаль-
них зобов’язань перед непрацездатними грома-
дянами. У зв’язку з цим особливої значущості 
набуває проблема належного виконання повно-
літніми дітьми, як суб’єктами правовідносин, 
свого конституційного обов’язку піклуватися 
про непрацездатних батьків, що з необхідністю 
вимагає з’ясування його правової природи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Юридичний обов’язок як самостійне явища 
правової дійсності, юридичні обов’язки як еле-
мент правового статусу людини і громадяни-
на, юридичні обов’язки як елемент правовід-
носин досліджували у своїх працях такі вчені: 
Ю.В. Барзилова, Л.Д. Воєводин, М.І. Матузов, 
Б.М. Семенеко,  Л.І. Летнянчин, Ю.М. Тоди-
ка, Р.Р. Каримова, В.В. Надьон, О.П. Черновол, 
Н.Г. Шукліна, Е.А. Юнусов, І.Р. Юрчак та інші. 
Безпосередньо обов’язку повнолітніх дітей 
утримувати своїх непрацездатних батьків при-
свячені роботи таких правників: Г.В. Богданова, 
Є.Ю. Костюченко, О.І. Лук’янчук, Ю.А. Руста-
мова, О.В. Розгон. Однак, поняття юридичного 
обов’язку повнолітніх дітей піклуватися про 
своїх непрацездатних батьків на доктринально-
му рівні допоки нез’ясоване.

Метою статті є з’ясування характерних 
ознак, що притаманні юридичному обов’язку 
повнолітніх дітей піклуватися про своїх непра-
цездатних батьків та формулювання на цій 
основі дефініції поняття.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Принагідно зазначити, що в чинному національ-
ному законодавстві України одночасно вжива-
ється два різних поняття в контексті виконан-
ня юридичного обов’язку повнолітніх дітей по 
відношенню до своїх непрацездатних батьків, а 
саме: піклування та утримання, що потребують 
свого сутнісного осмислення та співставлення.

Так, у ч. 2 ст. 51 Конституції України закрі-
плено двоєдиний юридичний обов’язок батьків 
утримувати дітей до їх повноліття та юридич-
ний обов’язок повнолітніх дітей піклуватися 
про своїх непрацездатних батьків [1]. Водночас 

в ч. 1 ст. 202 Сімейного кодексу України зазна-
чається, що повнолітні дочка, син зобов’язані 
утримувати батьків, які є непрацездатними 
і потребують матеріальної допомоги [2].

В академічному тлумачному словнику укра-
їнської мови термін «утримувати» трактується 
як забезпечувати кого-небудь засобами до існу-
вання [3]. Як зауважує О.І. Лук’янчук, обов’язок 
дітей утримувати батьків полягає у добровіль-
ному або примусовому забезпеченні повноліт-
німи дітьми своїх непрацездатних батьків мате-
ріальними та (або) грошовими ресурсами для 
задоволення їхніх життєво необхідних потреб 
та створення умов для їхньої нормальної життє-
діяльності [4, с. 4].

Аналіз вищезазначеного дає підстави ствер-
джувати, що утримання непрацездатних батьків 
по суті зводиться до їх забезпечення грошовими 
коштами за певних умов.

Так, згідно з ч.1 ст. 202 Сімейного кодексу 
України повнолітні дочка, син зобов’язані утри-
мувати батьків, які є непрацездатними і потребу-
ють матеріальної допомоги. Разом з тим, відпо-
відно до положень ст. 203 дочка, син крім сплати 
аліментів зобов’язані брати участь у додаткових 
витратах на батьків, викликаних тяжкою хворо-
бою, інвалідністю або немічністю [2].

Непрацездатними громадянами, згідно зі 
ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», є особи, які 
досягли встановленого пенсійного віку, або осо-
би з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідніс-
тю, а також особи, які мають право на пенсію 
у зв’язку з втратою годувальника відповідно до 
закону [5]. Відповідно потребують матеріальної 
допомоги ті батьки, які не мають можливос-
ті забезпечити своє гідне існування з причини 
низького розміру пенсії чи її відсутності.

З цього приводу Верховним Судом сформу-
льовано наступну правову позицію: «при вста-
новленні, чи батьки потребують матеріальної 
допомоги, повинні враховуватися будь-які обста-
вини, які свідчать про необхідність в матеріаль-
ній допомозі. При цьому, отримання матір’ю чи 
батьком доходів, які є більшими за прожитковий 
мінімум, автоматично не свідчить, що батько 
(мати) не потребують матеріальної допомоги» [6].

Як зазначається на офіційному сайті 
Мін’юсту, утримання батьків дітьми є відпо-
відною компенсацією за утримання і турботу, 
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надану батьками дитині. Звернута увага на те, 
що: а) обов’язок виплачувати аліменти бать-
кам може бути покладено лише на повнолітніх 
дітей; б) потреба матеріальної допомоги полягає 
в тому, що батьки не мають можливості забезпе-
чити своє гідне існування у зв’язку із відсутністю 
пенсій чи їх низького розміру, а також у зв’язку 
із відсутністю у них інших джерел існування; 
в) непрацездатними визнаються особи, які дося-
гли пенсійного віку та інваліди I, II та III груп [7].

Осмислення зазначеного вище дозволяє ствер-
джувати, що утримання непрацездатних батьків 
фактично зводиться до аліментних виплат з боку 
повнолітніх дітей, які виходячи з норм чинного 
національного законодавства, можуть здійсню-
ватися добровільно, примусово (на підставі 
рішення суду), а також за домовленістю (дого-
вором) між батьками та повнолітніми дітьми. 

Останній із зазначених варіантів можливий 
на підставі ч. 1 ст. 9 Сімейного кодексу Украї-
ни, в якій зазначається, що подружжя, батьки 
дитини, батьки та діти, інші члени сім’ї та роди-
чі, відносини між якими регулює цей Кодекс, 
можуть врегулювати свої відносини за домовле-
ністю (договором) [2].

Таким чином, під утриманням в контексті 
предмету нашого дослідження слід розуміти 
надання матеріальної допомоги повнолітніми 
дітьми непрацездатним батькам у разі відсут-
ності у останніх фінансових джерел для гідно-
го існування або наявності витрат, викликаних 
тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю 
батьків, що здійснюється добровільно, приму-
сово чи на договірній основі.

Термін «піклуватися» в словниках україн-
ської мови інтерпретується наступним чином: 
1) виявляти увагу, турботу про потреби кого-, 
чого-небудь; 2) дбаючи про кого-, що-небудь, 
робити послуги, допомагати, створювати необ-
хідні умови і т. ін.; 3) бути в стані тривоги, триво-
житися, хвилюватися через кого-, що-небудь [8].

В широкому сенсі, зазначається в одному 
з енциклопедичних видань, піклування – це 
постійна турбота про кого-небудь або чим-
небудь. Відповідно турбота інтерпретується як 
старанні клопоти, опіка, занепокоєння про кого-
небудь або про що-небудь, комплекс дій по від-
ношенню до будь-якого об’єкта, націлених на 
його добробут. Піклувальник – особа, що піклу-
ється про інтереси або потреби іншої особи [9].

Принагідно зазначити, що поняття піклу-
вання, як правило, вживається по відношенню 
до неповнолітніх. Піклування, як зазначається 
в Інтернет виданні, це забезпечення особистих 
прав (як майнових, так і немайнових) та інтер-
есів осіб дієздатною особою, яку призначено 
піклувальником. Основне завдання піклуваль-
ника – створювати підопічному всі необхід-
ні побутові умови, дбати про нього, доглядати 
та при необхідності лікувати. Тобто піклуваль-
ник повинен забезпечити підопічному макси-
мально комфортні умови життєдіяльності [10].

Відповідно до затверджених Правил опі-
ки та піклування, піклувальники мають пра-
во управляти майном підопічних на користь 
останніх. Піклувальники над неповнолітніми 
зобов’язані виховувати підопічних у дусі загаль-
ноприйнятих моральних норм, піклуватися про 
їх здоров’я, духовний і фізичний розвиток, 
навчання, готувати їх до праці та самостійного 
життя, захищати їх права та інтереси. Піклу-
вальник повинен раз на рік здійснювати повне 
медичне обстеження підопічних [11].

Як наголошує О.І. Лук’янчук, обов’язок 
піклування та догляду за немічними батька-
ми носить особистий немайновий характер, 
в той час як обов’язок брати участь у додатко-
вих витратах на батьків, викликаних тяжкою 
хворобою, інвалідністю або немічністю поля-
гає в понесенні витрат за товари і послуги, що 
носять матеріальний характер, зокрема на при-
дбання ліків, проведення операційного втручан-
ня, встановлення протезів, спеціальних послуг 
з транспортування та перевезення хворих, 
послуги медичної сестри та санітарки) [12, с. 58].

Проте вважаємо, що вищевказана позиція 
вченої в аспекті розуміння юридичної приро-
ди феномену піклування є дискусійною зважа-
ючи на такі аргументи: 1) виходячи з того, що 
піклування по суті являє собою комплекс дій 
по відношенню до непрацездатних батьків, що 
націлені на їх добробут, вони позаяк вимагають 
від повнолітніх дітей матеріально-фінансових 
витрат, щоправда певна турбота, наприклад 
фізична допомога батькам, може здійснюва-
тися і без них; 2) піклування про непрацездат-
них батьків може носити немайновий характер 
лише до моменту працевлаштування повно-
літніх дітей чи наявності у останніх матеріаль-
но-фінансових ресурсів; 3) піклування з боку 



34

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

повнолітніх дітей є нічим іншим, ніж діяльніс-
тю щодо задоволення інтересів та потреб непра-
цездатних батьків (в тому числі матеріальних), 
а отже ця категорія за своїм обсягом ширша 
за поняття утримання.

Як наголошує О.В. Білоскурська, харак-
терними рисами конституційних обов’язків є: 
а) сприяння примноженню матеріальних, соці-
альних і духовних благ народу, зміцнення закон-
ності і правопорядку; б) забезпечення поєднання 
громадських та особистих інтересів; в) створен-
ня найбільш сприятливих умов життєдіяльності 
суспільства, охорона його економічних ресур-
сів, історичних пам’ятників, їх збереження для 
майбутніх поколінь; г) пов’язаність їх вико-
нання із соціальним благом; д) спрямованість 
на збалансування інтересів окремого індивіда 
з інтересами інших учасників конституційних 
правовідносин [13, с. 9].

Аналіз зазначеного дає підстави стверджува-
ти, що юридичному обов’язку повнолітніх дітей 
піклуватися про своїх непрацездатних батьків, 
як одному з конституційних, притаманні такі 
ознаки: 1) примноження матеріальних і духо-
вних благ тієї частини українського народу, 
котра відноситься до категорії осіб похилого 
віку; 2) створення сприятливих умов для їх жит-
тєдіяльності; 3) спрямованість на задоволен-
ня інтересів окремого індивіда, що відповідає 
інтересам інших учасників правовідносин.

Переконані, що юридичний обов’язок повно-
літніх дітей піклуватися про своїх непрацездат-
них батьків має й моральний контекст.

Як наголошує І.В. Коршунова, моральні 
обов’язки закладаються у ранньому віці. Їх 
обсяг, зміст, засвоєння та виконання залежать 
не лише від особистісно-суб’єктивних факторів 
кожного члена суспільства, а й від соціального 
середовища, в якому відбувається його дорос-
лішання [14, с. 36]. Специфікою морального 
обов’язку, стверджує Т.П. Попович, є те, що 
людина сама усвідомлює його сутність і вико-
нує його за власним бажанням, наслідком неви-
конання якого може бути лише суспільний осуд 
та нерозуміння з боку оточуючих. Тобто у своє-
му первинному вияві, жодних інших наслідків 
таке порушення не несе. Проте у процесі сво-
єї трансформації моральний обов’язок здатен 
модифікуватись у інші види, які передбачають 

загрозу настання певного виду відповідальності 
за порушення передбачених вимог [15, с. 72].

Із викладеного вище випливає, що повно-
літні діти, котрі росли, виховувалися та роз-
вивалися відчуваючи турботу та любов з боку 
батьків, у переважній більшості самі усвідом-
люють необхідність взаємного піклування про 
них без застосування існуючих юридичних 
механізмів примусу. Водночас конституційне 
закріплення такого обов’язку, що знаходить 
своє відображення і в нормах Сімейного кодек-
су України, вказує як на його значущість для 
суспільства, так і є гарантією для тих батьків, 
чиї діти виросли аморальними індивідами. 
А отже, розглядуваний нами обов’язок є по 
суті морально-юридичним.

Важливим видається і питання щодо можли-
вості реалізації розглядуваного нами обов’язку 
в повній мірі, тобто здійснення догляду за бать-
ками та надання їм фізичної, моральної та мате-
ріальної допомоги.

Як зазначає з цього приводу З.В. Ромовська, 
виконання обов’язку піклуватися про батьків 
та надавати їм допомогу не завжди пов’язане 
із грошовими витратами. Допомога може бути 
надана матері, батькові у виконані певної хат-
ньої роботи, роботи на городі, прибудинковій 
території. Батькам-інвалідам може бути потріб-
на інша допомога, викликана каліцтвом, тяжкою 
хворобою [16, с. 264].

І з таким твердженням дійсно можна погоди-
тися. Проте, переконані, що для належної реалі-
зації згаданого обов’язку з боку дітей, останні 
мають не тільки досягти повноліття, але й здо-
бути вищу чи принаймні професійно-технічну 
освіту, а також працевлаштуватися. Більше того, 
згідно з нормами чинного Сімейного кодексу 
України, батьки зобов’язані утримувати своїх 
повнолітніх дітей, які продовжують навчання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 199 СКУ, якщо 
повнолітні дочка, син продовжують навчання 
і у зв’язку з цим потребують матеріальної допо-
моги, батьки зобов’язані утримувати їх до досяг-
нення двадцяти трьох років за умови, що вони 
можуть надавати матеріальну допомогу [17]. 

Таким чином до поки повнолітня дити-
на не завершить навчання та не працевла-
штується виконання обов’язку піклуватися 
про непрацездатних батьків може здійсню-
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ватися лише в частині надання їм фізичної 
та моральної допомоги.

Висновок. Проведене дослідження дозволяє 
виокремити такі характерні ознаки, що прита-
манні юридичному обов’язку повнолітніх дітей 
піклуватися про своїх непрацездатних батьків: 
а) є одним із конституційних обов’язків люди-
ни і громадянина; б) є морально-юридичною 
мірою необхідної (належної) поведінки повно-
літніх дітей; в) реалізується в повній мірі за 
умови досягнення дітьми повноліття, здобуття 
ними освітнього рівня та початку власної трудо-
вої діяльності; г) його зміст складають комплекс 
дій з боку повнолітніх дітей по відношенню 
до непрацездатних батьків; д) метою реаліза-
ції обов’язку є створення необхідних умов для 
повноцінного життя непрацездатних батьків, 

задоволення їхніх інтересів та потреб; е) зовніш-
німи формами вираженням такого обов’язку 
є увага, турбота, догляд та допомога (фізична, 
моральна, матеріальна та ін.) непрацездатним 
або немічним батькам.

Враховуючи все вище зазначене, під юри-
дичним обов’язком повнолітніх дітей піклу-
ватися про своїх непрацездатних батьків слід 
розуміти конституційно закріплену мораль-
но-юридичну міру належної поведінки повно-
літніх дітей, яка являє собою комплекс дій, 
що вчиняються з метою створення необхід-
них умов для повноцінного життя непрацез-
датних батьків, задоволення їхніх інтересів 
та потреб, зовнішнім вираженням яких є увага,  
турбота, догляд та допомога (фізична, мораль-
на, матеріальна тощо).
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СИСТЕМА ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВО:  
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

SYSTEM OF LAW AND LEGISLATION: CORRELATION OF CONCEPTS

У статті досліджується питання співвідношення системи права та законодавства в умовах сучасної правової 
системи України. Зазначається, що традиційно у юридичній науці співвідношення системи права та системи 
законодавства, як сукупності нормативно-правових актів, розглядається як зміст та форма. Однак, норми права, 
як елементи системи права, знаходять свій зовнішній вираз та закріплюються не тільки в нормативно-правових 
актах, а й в інших джерелах (формах) права, які існують в правовій системі тієї чи іншої держави. Для правової 
системи України, в першу чергу, таким джерелом права є нормативно-правові договори (як міжнародні, так і 
внутрішньодержавні). 

Вказується, що уточнення змісту потребує і сам термін «законодавство», який на сьогодні не має свого одно-
значного розуміння у юридичній науці та практиці. Обґрунтовано, що законодавство України, як специфічна 
основна форма зовнішнього виразу норм права національної правової системи, є ієрархічною сукупністю норма-
тивно-правових актів суб’єктів публічно владних повноважень, зокрема, і законів про ратифікацію міжнародних 
договорів, невід’ємною частиною яких є текст відповідного міжнародного договору. При цьому, звертається 
увага, що в Україні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, є тільки одним із різновидів 
міжнародних договорів. Також, в національній правовій системі України мають місце і внутрішньодержавні 
нормативно-правові договори (адміністративний договір, колективний договір тощо).

Зазначено, в умовах сучасної правової системи України юридична наука має вивчати питання співвідношення 
системи права та системи джерел права як змісту та форми. Система джерел права включає в себе законодавство 
як підсистему нормативно-правових актів публічно-владних суб’єктів, корпоративну підсистему (як сукупність 
корпоративних нормативно-правових актів суб’єктів громадянського суспільства), а також нормативно-договір-
ну, прецедентну, звичаєву підсистеми тощо. Кожна із названих підсистем, зокрема, законодавство, є тільки одні-
єю із форм виразу системи права поряд із іншими формами; тільки однією із форм, яка організовує та виражає 
зміст системи права. 

Ключові слова: система права, норма права, система джерел права, законодавство, нормативно-правовий 
акт, закон, нормативно-правовий договір.

In the article the question of correlation the system of law and the legislation in the modern legal system of Ukraine is 
studied. It is noted that traditionally in legal science the correlation the system of law and the legislation, as a set of nor-
mative-legal acts, is considered as the content and form. However, norms of law, as elements of the system of law, find 
their external expression and are enshrined not only in normative-legal acts but also in other sources (forms) of law that 
exist in the legal system of a state. For the legal system of Ukraine, first of all, such a source of law are normative-legal 
contracts (both international and domestic).

It is pointed out that the very term «legislation» needs to be clarified, which currently has no unambiguous under-
standing in legal science and practice. It is substantiated that the legislation of Ukraine, as a specific basic form of exter-
nal expression of the norms of law of the national legal system, is a hierarchical set of normative-legal acts of subjects 
of public authority, in particular, and legislative acts on ratification of international contracts, an integral part of which is 
the text of the relevant international contract. At the same time, it is noted that in Ukraine international contracts ratified 
by the Verkhovna Rada of Ukraine are only one of the types of international contracts. Also, in the national legal system 
of Ukraine there are domestic normative-legal contracts (administrative contract, collective contract, etc.).

It is noted that in the modern legal system of Ukraine, legal science should study the correlation the system of law 
and the system of sources of law as content and form. The system of sources of law includes legislation as a subsystem 
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of normative-legal acts of public authorities, corporate subsystem (as a set of corporate normative-legal acts of civil 
society), as well as normative-contractual, precedent, customary subsystems, etc. Each of these subsystems, in particu-
lar, legislation, is only one form of expression of the system of law, along with other forms; only one of the forms that 
organizes and expresses the content of the system of law.

Key words: system of law, norm of law, system of sources of law, legislation, normative-legal act, legislative act, 
normative-legal contract.

Постановка проблеми. До навчальних 
посібників та підручників з теорії права прак-
тично завжди включається тема «Система права 
та система законодавства» в якій, зокрема, роз-
глядається питання їх співвідношення.  Тради-
ційно зазначається, що їх співвідношення (чи 
скоріше взаємозалежність) є співвідношенням 
змісту та форми, де змістом виступає систе-
ма права, а формою – система законодавства. 
При цьому, під системою права розуміється 
його внутрішня будова, що дістає свого вияву 
у поділі права на відносно самостійні, пов’язані 
між собою структурні елементи (норми права, 
інститути права, галузі права, підсистеми пра-
ва), які у своїй сукупності утворюють цілісну 
органічну єдність. Відповідно, поняття «систе-
ма законодавства» визначається як узгоджена 
сукупність нормативно-правових актів, які при-
йняті та діють у межах юрисдикції певної дер-
жави [1, с. 234-243].

Разом з тим, норми права, як елементи сис-
теми права, знаходять свій зовнішній вираз 
та закріплюються не тільки в нормативно-пра-
вових актах, а й в інших джерелах (формах) пра-
ва, які існують в правовій системі тієї чи іншої 
держави. Тобто, законодавство є формою не 
всіх норм права системи права, є й інші джерела 
(форми) права. Зокрема, для правової системи 
України, в першу чергу, таким джерелом права 
є нормативно-правові договори (як міжнарод-
ні, так і внутрішньодержавні). У зв’язку з цим, 
потребує уточнення питання співвідношення 
системи права з системою джерел права взагалі, 
та законодавством зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням, в якому пропонуються 
нові підходи до питання співвідношення сис-
теми права та законодавства є дисертаційна 
робота Н.С. Хомюк. На її думку використання 
у юридичній науці та практиці поняття «систе-
ма законодавства», яку трактують як сукупність 
нормативно-правових актів певної держави, 
не відображає сучасних реалій. Далі дослід-
ниця зазначає, що незважаючи на використан-

ня у сучасній юридичній літературі терміну 
«система джерел права», все ж часто і дотепер 
застосовують термін «система законодавства», 
а в юридичній практиці його використання 
є усталеним. Для радянської системи регла-
ментації це визначення відповідало її реаліям, 
оскільки в ній нормативно-правовий акт був 
основним і чи не єдиним джерелом права. Про-
те сьогодення потребує іншого бачення системи 
нормативно-правового регулювання суспільних 
відносин. Відповідно, система права і система 
джерел права співвідносяться як зміст та фор-
ма. Система джерел права є поліструктурним 
утворенням і може включати в себе підсистему 
нормативно-правових актів (система законодав-
ства, система підзаконних нормативно-право-
вих актів), підсистему нормативно-правових 
договорів, прецедентну, звичаєву підсистеми 
тощо [2, с. 33, 59-61].

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження питання співвідношення системи права 
та законодавства з врахуванням сучасної систе-
ми джерел права України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
При дослідженні питання співвідношення сис-
теми права та законодавства, перш за все, необ-
хідно уточнити сам термін «законодавство», 
який на сьогодні не має свого однозначного 
розуміння у юридичній науці та практиці. Зокре-
ма, О.Р. Дашковська зазначає, що якщо узагаль-
нити представлені в юридичній літературі під-
ходи до визначення поняття законодавства, то 
можна виокремити такі: 1) під законодавством 
розуміють всі джерела норм права, встановлені 
або визнані державою; 2) під законодавством 
розуміють всі нормативно-правові акти дер-
жави; 3) під законодавством розуміють тільки 
акти вищих органів державної влади (парла-
мента, президента і уряду); 4) під законодав-
ством у вузькому сенсі слова розуміють сукуп-
ність діючих в країні законів [3, с. 34]. До цього 
можна додати ще один варіант визначення 
поняття законодавства України як ієрархічної 
системи нормативно-правових актів та міжна-
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родних договорів України (наприклад, проект 
Закону про правотворчу діяльність № 5707 від 
25.06.2021 р.).

У всіх наведених варіантах поняття «зако-
нодавство» визначається як сукупність (систе-
ма) різних джерел права (законів, підзаконних 
нормативно–правових актів, міжнародних дого-
ворів тощо), а основна дискусія відбувається 
навколо питання: які саме нормативно–правові 
акти або й інші джерела права включати до цьо-
го поняття, а які ні.

Якщо законодавство ототожнювати з усією 
сукупністю джерел права певної держави, то 
в цьому випадку поняття законодавства втра-
чає сенс. Логічно тоді використовувати поняття 
«система джерел права», зокрема, як і пропонує 
Н.С. Хомюк [4, с. 36–37]. Або, С.В. Серьогін 
пише, що поняття законодавства навіть у най-
ширшому значенні не охоплює такі джерела 
норм права, як звичай, релігійні канонічні тек-
сти та судові прецеденти. За таких обставин 
доцільно запровадити в національну правову 
доктрину спеціальний термін для позначення 
поняття, яке б охоплювало всю систему джерел 
норм права, яким, на думку автора, може бути 
слово «праводавство» [5, с. 112–113].

Очевидно, шо законодавство необхідно ото-
тожнювати лише з певним видом джерел права. 
Н.М. Пархоменко зазначає, що найпоширені-
шим є поділ джерел права на нормативно-пра-
вові акти, правові прецеденти, правові звичаї, 
нормативно-правові договори. Рідше джерела-
ми права називають релігійні норми, правову 
доктрину, принципи права [6, с. 122, 150-151].

Оскільки, термін «законодавство» походить 
від слова «закон», а «закон» належить до нор-
мативно-правових актів та є основним з них, 
то термін «законодавство» слід позв’язувати 
саме з нормативно-правовими актами. Необхід-
но взяти до уваги і словотвірне значення слова 
«законодавство», відзначивши, що воно є спіль-
нокореневим зі словом «закон», а отже ці слова 
пов’язані спільним лексичним значенням. При 
цьому іменник «законодавство» є збірним імен-
ником, тобто іменником, що виражає сукупність 
(множинність) однакових або подібних предме-
тів, що сприймаються як одне ціле. Словотвір-
не значення у збірних іменниках виражається 
відповідними суфіксами, зокрема і суфіксом 
-ств(о) [7, с. 183]. Виходячи з цього, законодав-

ство є «збірним» поняттям – сукупністю (мно-
жинністю) законів.

Проте поняття «закон» також на сьогодні 
не має однозначного розуміння у юридичній 
науці та практиці та розглядається у широкому 
та вузькому значенні. У «широкому» розумін-
ні законами називають всі нормативно-право-
ві акти, а у вузькому, власному його розумін-
ні – нормативно-правові акти вищої юридичної 
сили [8, с. 58-59]. Наприклад, в Рішенні Консти-
туційного Суду від 11.07.1997 р. № 3-зп (справа 
щодо конституційності тлумачення Верховною 
Радою України статті 98 Конституції України) 
зазначено, що аналіз тексту Конституції Укра-
їни свідчить про те, що термін «закон» вжива-
ється в ній як у широкому, так і вузькому зна-
ченнях. Отже, виходячи з цього, в сукупності 
джерел права можна виокремити законодавство 
як сукупність нормативно-правових актів.

Разом з тим, відповідно до ст. 9 Конституції 
України чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодав-
ства України. Тут слід зазначити наступне: згід-
но ст.ст. 8, 9 Закону України «Про міжнародні 
договори України» від 29.06.2004 р. Верховна 
Рада України дає згоду на обов’язковість між-
народного договору за допомогою ратифіка-
ції. Ратифікація міжнародних договорів Укра-
їни здійснюється шляхом прийняття закону 
про ратифікацію, невід’ємною частиною якого 
є текст міжнародного договору. Відповідно, 
міжнародний договір, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України шля-
хом прийняття закону України про його рати-
фікацію, є складовою частиною цього закону, 
а отже і національного законодавства України 
як сукупності всіх нормативно-правових актів. 
Зазначене, ще раз підтверджує, правильність 
розуміння поняття «законодавство» як ієрар-
хічної сукупності нормативно-правових актів, 
в тому числі і законів про ратифікацію міжна-
родних договорів, невід’ємною частиною яких 
є текст відповідного міжнародного договору.

Однак, слід зазначити, що сьогодні в Укра-
їни нормативно-правовий договір як джерело 
(форма) права має досить широке застосування, 
і міжнародні договори України, ратифіковані 
Верховною Радою України шляхом прийняття 
закону про ратифікацію, є тільки одним із різно-
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видів міжнародних договорів України (ст. 3 Зако-
ну України «Про міжнародні договори України» 
визначає види міжнародних договорів України). 
Також, в національній правовій системі України 
мають місце і внутрішньодержавні нормативно-
правові договори. Наприклад, в останні роки 
набула поширення дискусія щодо можливості 
розгляду у ролі джерела права адміністратив-
ного договору [9, с. 159-160], визначення якого 
міститься в п. 16 ст. 4 Кодексу адміністративно-
го судочинства України. Колективний договір 
у трудовому праві є найпоширенішим на сьо-
годні внутрішнім нормативно-правовим дого-
вором. Ці нормативно-правові договори скла-
дають окрему підсистему нормативно-правових 
договорів, в якій знаходять свій зовнішній вираз 
норми права. Отже, нормативно-договірна під-
система є однією із форм виразу системи права 
в національній правовій системі.

Відповідно, в сучасних умовах в теорії права 
необхідно досліджувати не питання співвідно-
шення системи права та законодавства (системи 
законодавства), а більш загальне питання спів-
відношення системи права і системи джерел 
права. Кожна з підсистем системи права існую-
ча в тій чи іншій державі, зокрема і законодав-
ство як сукупність нормативно-правових актів, 
є тільки однією із форм виразу системи права 
в національній правовій системі.

Також, якщо законодавство розглядати як 
сукупність нормативно-правових актів, то вини-
кає питання про те чи всі нормативно-правові 
акти, які є в правовій системі певної держави, 
охоплюються поняттям законодавства, або існує 
певний критерій на підставі якого одні норма-
тивно-правові акти включаються до законодав-
ства, тобто є «законодавчими», а інші ні (є «неза-
конодавчими»).

Першим «законодавчим» критерієм є те, що 
в державі є два суб’єкти нормотворчості, які 
приймають нормативно-правові акти – публіч-
на влада та громадянське суспільство. Поняттям 
законодавство, на нашу думку, охоплюються 
нормативно-правові акти публічної влади. Нор-
мативно-правові акти суб’єктів громадянського 
суспільства – це сфера корпоративної нормот-
ворчості, яка формує корпоративну підсистему 
(сукупність корпоративних нормативно-право-
вих актів) в системі джерел права. О.К. Петров-
ська зазначає, що нині юридичною наукою 

і практикою визнається важлива роль недержав-
ного регулювання у створенні та функціонуванні 
внутрішньо узгодженої правової системи. Кор-
порації та інші недержавні об’єднання, які здо-
були на певному етапі державно-правового роз-
витку сферу автономного регулювання, в межах 
якої вони є вільними від державного втручання, 
самостійно визначають напрями своєї діяльнос-
ті, виробляють норми своєї поведінки. Такі нор-
ми отримують формальне закріплення у корпо-
ративних актах, кількість і різноплановість яких 
є дуже широкими, оскільки кожне недержавне 
утворення у процесі своєї щоденної діяльності 
створює, змінює і припиняє дію тих чи інших 
корпоративних норм. Це дає змогу говорити про 
те, що з’явилась особлива діяльність зі створен-
ня корпоративних актів – корпоративна нормот-
ворчість [10, с. 18].

Якщо розглядати законодавство, як сукуп-
ність нормативно-правових актів органів 
та посадових осіб публічної влади, то різні 
нормативно-правові акти походять від різних 
суб’єктів нормотворчості, а отже володіють 
різною силою (юридичною силою), що зале-
жить, в першу чергу, від їх правового статусу, 
а отже і обсягу владних повноважень. Зокрема, 
Я.М. Магазинер писав, що у будь-якій державі 
різні органи влади мають різну силу авторитету, 
тобто право підпорядковувати своїм велінням як 
громадян держави, так і посадових осіб. Таким 
чином, створюється ієрархія влади та ієрархія 
актів, що виходять від неї та є різними за своєю 
юридичною силою [11, с. 74–76].

Отже, другим «законодавчим» критерієм 
є юридична сила того чи іншого норматив-
но-правового акта органів або посадових осіб 
публічної влади, що залежить від правового ста-
тусу суб’єктів нормотворчості (меж їх компе-
тенції). На верхніх сходинках ієрархії розміщу-
ються нормативно-правові акти, що мають вищу 
юридичну силу. Найвищу юридичну силу має 
основний закон держави (конституція) і консти-
туційні закони, які доповнюють її положення. 
Наступними є закони – нормативно-правові акти 
вищої юридичної сили, що приймаються відпо-
відно до особливої процедури парламентом або 
безпосередньо народом і регулюють найважли-
віші суспільні відносини. На нижчих сходинках 
ієрархії розміщуються підзаконні нормативно-
правові акти, що за своєю юридичною силою 
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поступаються законам, приймаються уповно-
важеними на це суб’єктами нормотворчості на 
основі та на виконання законів і не повинні їм 
суперечити. До них належать, зокрема, поста-
нови парламенту, укази президента, постанови 
уряду, накази міністерств тощо, які мають нор-
мативний характер.

Відповідно, поняття законодавство можна 
визначити на різних ієрархічних рівнях. На пер-
шому вищому ієрархічному рівні законодавство 
можна розглядати як сукупність законодавчих 
актів (нормативно-правових актів вищої юри-
дичної сили). На другому ієрархічному рівні 
законодавство можна визначити як сукупність 
нормативно-правових актів вищих органів 
публічної влади (парламенту, президента, уря-
ду). На третьому ієрархічному рівні законодав-
ство може бути визначено як сукупність норма-
тивно-правових актів вищих органів публічної 
влади та центральних органів виконавчої влади. 
На наступних нижчих ієрархічних рівнях до 
законодавства можуть включатися нормативно-
правові акти місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування (тобто, 
нормативно-правові акти, які діють не на тери-
торії всієї держави, а на території відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць). 

На нашу думку, саме такий підхід може бути 
покладений і в основу вирішення дискусії щодо 
розуміння поняття «законодавство», оскіль-
ки критерій «законодавчого» в цьому випадку 
є чітко визначеним – це юридична сила того чи 
іншого нормативно-правового акта, що визна-
чається правовим статусом публічно-владного 
суб’єкта нормотворчості. Однак, для того щоб 
поняття законодавство набуло однозначного 
розуміння в юридичній науці та практиці, воно 
повинно мати свою офіційну дефініцію в спеці-
альному законодавчому акті (наприклад, в зако-
ні про нормативно-правові акти або про право-
творчу діяльність).

Таким чином, система джерел права вклю-
чає в себе законодавство як підсистему норма-

тивно-правових актів публічної влади, а також 
корпоративну, нормативно–договірну, преце-
дентну, звичаєву, підсистеми тощо. Кожна із 
названих підсистем є однією із форм виразу 
системи права.

Висновки. Виходячи з вищезазначеного, 
в сучасній правовій реальності в межах теорії 
права необхідно піднімати та вивчати питання 
співвідношення не системи права та система 
законодавства, а більш загальне питання спів-
відношення системи права та системи джерел 
(форм) права. Система права та система джерел 
(форм) права співвідносяться як зміст та форма. 
Система джерел права включає в себе законо-
давство як підсистему нормативно-правових 
актів публічно-владних суб’єктів, корпоратив-
ну підсистему (як сукупність корпоративних 
нормативно-правових актів суб’єктів громадян-
ського суспільства (тих, які не мають публічно-
владних повноважень), а також нормативно–
договірну, прецедентну, звичаєву підсистеми 
тощо. В правовій системі певної держави кожна 
із названих підсистем, зокрема, законодавство, 
є тільки однією із форм виразу системи пра-
ва поряд із іншими формами; тільки однією із 
форм, яка організовує та виражає зміст права. 
При цьому, питання взаємодії та співвідношен-
ня названих підсистем системи джерел (форм) 
права на сьогодні є практично не дослідженим 
у юридичній науці.

Щодо поняття законодавства України як спе-
цифічної основної форми зовнішнього виразу 
норм права національної правової системи, то 
останнє є ієрархічною сукупністю норматив-
но-правових актів суб’єктів публічно владних 
повноважень та міжнародних договорів, рати-
фікованих Верховною Радою України. По іншо-
му, законодавство України є ієрархічною сукуп-
ністю нормативно-правових актів суб’єктів 
публічно владних повноважень, зокрема, і зако-
нів про ратифікацію міжнародних договорів, 
невід’ємною частиною яких є текст відповідно-
го міжнародного договору.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ  
ІМПІЧМЕНТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

FEATURES OF THE DOMESTIC MODEL OF THE IMPEACHMENT 
INSTITUTION OF THE HEAD OF STATE

Основним призначенням статті є розкриття змісту актуальних питань закріплення інституту імпічменту 
у національній доктрині, а також особливостей процедури реалізації імпічменту як виду конституційної від-
повідальності глави держави. Автором підкреслено, що важливість надання характеристики імпічменту про-
являється насамперед у аспекті його розгляду як одного із найбільш розповсюджених конституційних способів 
дострокового припинення повноважень глави держави. Висвітлення тематики імпічменту у розрізі даної статті 
вбачається важливим із огляду на відносну недослідженість даного питання у вітчизняній юридичній науці.

Під час наукового дослідження автором було застосовано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, 
які стали опорою проведеного аналізу і базисом для трансформування загальних положень доктрини і законо-
давства у логічні причинно-наслідкові зв’язки, які характеризують ті чи інші правові явища тематики імпічменту. 

 У статті досліджено питання визначення особливостей інституту імпічменту глави держави та його роль 
в конституційному праві. Надано термінологічне та сутнісне визначення імпічменту, опираючись на наукові 
доробки вітчизняних дослідників. Проведено загальний огляд стадій процедури імпічменту. 

Також автором було розглянуто дискусійні питання застосування законодавства про імпічмент глави держави 
та встановлено зв’язок між політичними передумовами його застосування.

Особлива увага була приділена аналізу практики застосування спеціальної процедури усунення глави держа-
ви з поста із використанням як нормативно-правової бази України, так і з використанням загальнотеоретичних 
підходів стосовно імпічменту. 

Результатом здійсненого дослідження у рамках даної статті було викладено думку, що існування дієвого меха-
нізму імпічменту є незамінним при здійсненні руху України по траєкторії євроінтеграційних процесів. У зв’язку 
із цим, опрацьована проблематика дозволить в подальшому продовжити висвітлення конституційних проблем, 
які виникають при реалізації процедури імпічменту глави держави в Україні та забезпечить наукову основу для 
пошуку оптимальних рішень щодо удосконалення його моделі на українських теренах.

Ключові слова: імпічмент, інститут імпічменту, процедура імпічменту, глава держави, конституційна 
відповідальність, усунення з поста, система стримувань і противаг.

The article examines the issue of determining the features of the institution of impeachment of the head of state and 
its role in the constitutional law of Ukraine. The characteristic features of the impeachment procedure are analyzed. 
The author has explored topical issues of the application of legislation on the impeachment of the head of state.

The main purpose of the article is to reveal the content of topical issues of the institution of impeachment in the 
national doctrine, as well as the features of the procedure of impeachment as a type of constitutional responsibility of 
the head of state. The author emphasizes that the importance of characterizing impeachment is manifested primarily in 
the aspect of its consideration as one of the most common constitutional ways of early termination of powers of the head 
of state. Coverage of the topic of impeachment in the context of this article is considered important given the lack of 
research on this issue in domestic jurisprudence.

During the research, the author used general and special research methods, which became the basis of both the study 
and transforming the general provisions of doctrine and law into logical causal relationships that characterize certain 
legal phenomena of impeachment.
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The article examines the issue of determining the features of the institution of impeachment of the head of state and 
its role in constitutional law. The terminological and essential definition of impeachment is given, based on the scientific 
achievements of domestic researchers. An overview of the stages of the impeachment procedure is made.

The author also considered the problematic issues of application of the legislation on the impeachment of the head of 
state and established the connection between the political preconditions for its application.

Particular attention was paid to the analysis of the practice of applying a special procedure for removing the head 
of state from post using both the legal framework of Ukraine and the general theoretical approaches to impeachment.

The result of the research conducted within the framework of this article was the opinion that the need for an effec-
tive impeachment mechanism is indispensable in Ukraine's European integration processes. In this regard, the discussed 
issues will allow to continue clarifying the constitutional problems that arise during the impeachment of the head of state 
in Ukraine and will provide a scientific basis for finding optimal solutions to improve its model in Ukraine.

Key words: impeachment, institution of impeachment, impeachment procedure, head of state, constitutional 
responsibility, removal from office, system of checks and balances. 

Постановка проблеми. Суть імпічменту 
і практика його застосування досі залишають-
ся питанням малодослідженим в основному 
з тієї причини, що незважаючи на більш як 
п’ятисотрічну історію існування даного право-
вого явища, на нинішній момент його навряд чи 
можна вважати поширеним інструментом усу-
нення з посади чи поста вищих посадових осіб 
органів державної влади. 

У цьому аспекті сама поодинокість випад-
ків усунення глави держави з поста в порядку 
імпічменту свідчить, що в системі стримувань 
і противаг інститут імпічменту часто виступає 
не у якості засобу притягнення глави держави 
до конституційної відповідальності, а як потен-
ційна можливість такого притягнення. 

Але разом із тим, тематика імпічменту не 
тільки не втрачає своєї актуальності, а й наби-
рає суттєвих обертів на шляху його удоско-
налення, запровадження більш ефективної 
його моделі. На наше переконання, ефективне 
використання інструменту можливого усунен-
ня з посади глави держави може свідчити про 
рівень розвитку конституціоналізму у державі 
в цілому. Однак те, що в Україні ще жодно-
го разу не було усунуто Президента з поста 
у порядку імпічменту, не говорить про доско-
налу роботу кожного із представників. Це рад-
ше говорить про складність доведення цієї про-
цедури до кінця, адже вона є багатоступеневою 
і фактично необмеженою у часі. Разом із цим 
правова наука потребує додаткових досліджень 
стосовно інституту імпічменту глави держави 
для його подальшого удосконалення, оскільки 
імпічмент донині вважається найбільш відо-
мим конституційним способом дострокового 
припинення повноважень глави держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Правові дослідження щодо інституту імпічмен-
ту глави держави не є численними у вітчизняній 
юридичній науці. Говорячи про вчених, най-
більший вклад яких був внесений у розвиток 
інституту імпічменту в Україні, слід відмітити 
В.М. Шаповала, Т.О. Цимбалістого, Ю.М. Тоди-
ку, С.В. Балан, М.В. Беляєву, С.В. Болдирєва, 
А.А. Коваленко, І.А. Кресіну, Г.М. Малкіну, 
Р.В. Мартинюк, Л.Р. Наливайко, Н.Г. та інших.

Метою наукової статті є висвітлення акту-
альних питань, пов’язаних з інститутом імпіч-
менту в Україні як видом конституційної відпо-
відальності глави держави.

Виклад основного матеріалу. Ступаючи на 
шлях з’ясування особливостей правової приро-
ди інституту імпічменту, перш за все слід звер-
нутися до термінологічних визначень імпічмен-
ту як такого.

Так, П. П. Шляхтун зазначає, що імпічмент 
у загальному розумінні – це конституційно 
встановлений порядок притягнення парламен-
том до відповідальності вищих посадових осіб 
держави (президента, міністрів, суддів тощо) за 
порушення ними законів [1, с. 172].

Характеристика сутнісної основи імпічмен-
ту була надана і Н.В. Плахотнюком. Вчений 
схиляється до розгляду імпічменту у якості як 
дострокового припинення повноважень прези-
дента, так і виду відповідальності глави держа-
ви. При цьому зауважуючи, що відсутність чітко 
розробленого механізму застосування останньої 
приводить до неможливості її практичного здій-
снення [2, с. 12]. Схожі міркування були вислов-
лені Ю.Г. Барабашем [3, с. 195-196].

Незважаючи на певного роду скептицизм 
у відношенні потенційного застосування імпіч-
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менту, українські дослідники нерідко зазнача-
ють, що даний інститут має насамперед запо-
біжне значення, бо притягнення президента 
до конституційної відповідальності в порядку 
імпічменту трапляється у політичній практиці 
держав порівняно рідко [4, с. 5]. Про це ж ствер-
джує й А.О. Мішин, який обґрунтовано звертає 
нашу увагу на те, що «ефективність імпічмен-
ту в межах системи стримувань і противаг слід 
оцінювати не з точки зору його застосування, а 
з погляду можливості його використання у кри-
тичних ситуаціях» [5, с. 89].

Особливе науково-теоретичне значення для 
аналізу вітчизняної моделі імпічменту Прези-
дента України має детальне дослідження стадій 
процедури, які урегульовані як у Основному 
Законі [6] нашої держави, так і у спеціальному 
Законі України «Про особливу процедуру усу-
нення Президента України з поста (імпічмент)» 
(далі – Закон) [7]. Відповідно до статті 3 Зако-
ну, питання про усунення президента з поста 
у порядку імпічменту ініціює більшість від кон-
ституційного складу Верховної Ради України, 
тобто не менш ніж 226 народних депутатів. Піс-
ля цього свій початок бере розслідування, яке 
має свої специфічні особливості, якщо порівню-
вати його із досудовим розслідуванням у рамках 
кримінального провадження. Так, розслідуван-
ня проводить спеціальна тимчасова слідча комі-
сія. Під час здійснення своєї діяльності комісія 
керується законами України, зокрема спеціаль-
ним законом, який встановлює особливості її 
повноважень (ст. 4 – 14 Закону).

За результатами своєї роботи комісія надає 
відповідні висновки та пропозиції, які роз-
глядають на засіданні парламенту і якщо такі 
висновки є достатньо переконливими для 
парламентаріїв, то Верховною Радою Укра-
їни приймається рішення про звинувачення 
президента (що також відрізняється від обви-
нувачення у порядку кримінального судочин-
ства). За цим слідує перевірка Конституційним 
Судом України додержання конституційної 
процедури, а також підготовка рішення Верхо-
вним Судом і передача його до Верховної Ради  
України (ст. 20 Закону). Надалі рішення про 
усунення президента з поста у порядку імпіч-
менту має бути підтверджено голосами народ-
них депутатів окремо у рамках винесення кін-
цевого рішення.

Про усунення Президента України Верхо-
вною Радою з поста в порядку імпічменту Голо-
ва Верховної Ради України офіційно повідомляє 
Президента України, Прем’єр-міністра України, 
Голову Конституційного Суду України, Голову 
Верховного Суду та негайно оприлюднює від-
повідний акт Верховної Ради через засоби масо-
вої інформації. Однак, якщо Верховною Радою 
України постанова про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту не була 
прийнята, то головуючий на пленарному засі-
данні має оголосити про припинення процедури 
імпічменту, а також принести вибачення від іме-
ні усього складу парламенту Президенту Украї-
ни (ст. 21-22 Закону).

Дана стадія є заключною і визначальною. 
Саме під час ухвалення відповідного рішення 
процедуру імпічменту можна вважати завер-
шеною. Із огляду на це, особливості вітчиз-
няної моделі інституту імпічменту можна 
розглядати крізь призму функціонування інсти-
туту парламентського розслідування. В даному 
випадку великої актуальності набирає проти-
стояння політичної та правової систем, де при 
прийнятті будь-яких рішень вкрай необхідним 
є дотримання балансу між державною владою 
та суб’єктами політичного процесу, які здійсню-
ють свої повноваження під час застосування 
спеціальної парламентської процедури.

Як бачимо, процедура імпічменту є багато-
ступеневою і може бути реалізована лише за 
умов сильної консолідації парламентаріїв, що 
підкріплюється Конституційним Судом України 
та Верховним Судом. Окрім цього, процедура має 
шанс на застосування за умов невеликої фракції 
президента у парламенті. Зважаючи на політичні 
реалії України, варто сказати, що це є не завжди 
можливим. Це пов’язано із приблизно одночас-
ним приходом до влади як очільника держави, 
так і парламенту. В умовах, коли відповідні 
вибори проводяться із різницею у півроку, у кра-
їні так чи інакше спостерігається превалювання 
однієї політичної сили, яка має великі шанси до 
утримання своїх владних позицій до закінчення 
президентської каденції. Враховуючи вказане, 
підтримання імпічменту президента представ-
никами парламенту у достатній кількості набра-
них голосів є політично складним завданням.

На підтвердження останньої тези слід 
звернутися до факту, що в Україні досі ще 
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жодного разу не було ініційовано питання 
усунення Президента України у порядку імпіч-
менту (не беручи до уваги епізод самоусунення 
у 2014 році) [8]. Можна сказати, що з одного 
боку це говорить про законність дій та ухвале-
них рішень кожного із президентів нашої дер-
жави, адже підставою для запуску імпічменту 
за національним законодавством може бути 
тільки вчинення державної зради або іншого 
злочину. З іншого боку, подібна практика неза-
стосування імпічменту може сигналізувати 
і про недосконалість самої процедури, закрі-
пленої у чинних нормативно-правових актах.

Станом на сьогодні спеціальним законом 
детально прописано процедуру імпічменту на 
виконання відповідних положень Конституції 
України. Встановлено і підстави та порядок 
ініціювання імпічменту, урегульовано порядок 
утворення спеціальної тимчасової слідчої комі-
сії, а також спеціальних прокурорів і слідчих, 
прописано порядок ухвалення рішення про зви-
нувачення президента та ухвалення кінцевого 
рішення. Але навіть підсумовуючи положення 
національного законодавства, які регулюють 
процедуру імпічменту, варто зазначити, що неве-
ликий потенціал її реалізації полягає не стільки 
у недосконалій правовій базі приписів, скільки 
у відсутності на це реального запиту суспіль-
ства та відповідного політичного середовища. 

Тобто формально процедура імпічменту 
є врегульованою вітчизняним законодавством 
достатньою мірою для того, аби реалізувати 
положення по глави держави з поста. У цьому 
сенсі згаданий раніше складний порядок засто-
сування імпічменту та законодавчо врегульова-

на процедура можуть обумовлюватися не тільки 
мірою юридичної відповідальності, яка покла-
дається на президента, а й необхідністю ство-
рення системи гарантій від необґрунтованого 
застосування процедури.

Висновки і пропозиції. Науковці в галузі 
конституційного права постійно наголошують 
на необхідності зміни реалізації механізму про-
цедури імпічменту глави держави в Україні. 
При цьому дослідники зазначають, що інститут 
імпічменту, по-перше, має нести насамперед 
запобіжне значення, бо притягнення до відпо-
відальності в порядку імпічменту трапляється 
у політичній практиці демократично розвине-
них держав порівняно рідко, по-друге, виступа-
ти ефективним елементом системи стримувань 
і противаг у функціонуванні вітчизняного меха-
нізму державної влади.

За загальною традицією, інститут імпіч-
менту через відносну рідкість застосування 
виконує у демократичних країнах радше пре-
вентивну функцію, проте важливо підкресли-
ти, що вітчизняна модель інституту імпічменту 
при необхідності має виступати ефективним 
засобом забезпечення функціонування системи 
стримувань і противаг.

Окреслені питання набувають особливої 
важливості в умовах сьогодення саме з причин 
курсу, який обрала Україна, адже наразі націо-
нальне законодавство має гармонійно зміню-
ватись та адаптуватись до стандартів європей-
ського. А існування дієвого механізму усунення 
глави держави у порядку імпічменту є одним із 
головних елементів побудови насправді демо-
кратичного та правового суспільства. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ПРАВА  
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

CONSTITUTIONAL AND LEGAL QUALIFICATION  
OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL

У статті здійснено спробу надання конституційно-правової кваліфікації права на справедливий суд в юри-
дичній доктрині. Акцентовано увагу, що сьогодні, гостро постає питання про теоретико-правовий підхід до 
розуміння і кваліфікації конституційного права на справедливий суд. Констатовано, що справедливим судовий 
розглядом вважається розгляд, якщо він: був публічним; проходив у розумні строки; проводився незалежним та 
неупередженим судом; проводився судом, створеним на підставі закону, однак таке визначення викликає без-
ліч питань, оскільки не є конкретною категорію. Доведено, що у правовому аспекті справедливість виступає як 
формальна рівність, однаковість вимог, законів, правил, норм, за допомогою чого індивіди визнаються рівними 
суб’єктами права. Наголошено, що не маючи в основі правових норм ідеї справедливості, яка виступає в якості 
критерію порівнянності поведінки людей, правове регулювання є вкрай важким, однак з іншого боку в класово-
му суспільстві неможливою є реалізація пануючого ідеалу справедливості без правового регулювання. Узагаль-
нивши думки історичних діячів, філософів, вчених-юристів, сформовано поняття справедливості через призму 
конституційного права, як рівність суб’єктів права з точки зору законодавчих і нормативних актів. Зазначено, 
що на сьогоднішній день право на справедливий суд є складним для вивчення в плані розуміння його правової 
природи, що підтверджується неоднозначністю наукових підходів до розуміння права на справедливий судовий 
розгляд. Визначено, що незважаючи на велику кількість досліджень, все ще відсутнє єдине і повне уявлення про 
юридичну кваліфікацію права на справедливий суд. Виходячи з визначення поняття справедливості через при-
зму конституційного права, справедливий судовий розгляд визначено як процес діяльності суду, здійснення пра-
восуддя з урахуванням реалізації рівних прав і обов’язків сторін за їх участю, на основі сформованих принципів 
судочинства, закріплених конституційним чином. Обґрунтовано, що фундаментальність і загальний характер 
права на справедливий суд дозволяють віднести його до числа загальновизнаних принципів права, які не під-
лягають обмеженню ні за яких обставин, що дозволяє віднести право на справедливий суд до числа загально-
визнаних принципів конституційного права. Аргументовано, що сучасна правова оцінка права на справедливий 
суд є недосконалою і потребує впорядкування. Визначено, що очевидною є необхідність закріплення права на 
справедливий суд безпосереднім чином в Конституції України, в національних правових актах, і докладного 
розкриття змісту, що дозволить підвищити рівень правового регулювання процесуальних відносин в державі.

Ключові слова: право на справедливий суд, справедливий судовий розгляд, справедливість, конституція, 
судова система, конституційне право, судочинство, правосуддя, судовий процес, правотворчість. 

The article attempts to provide a constitutional and legal qualification of the right to a fair trial in legal doctrine. It is 
emphasized that today the question of a theoretical and legal approach to understanding and qualifying the constitution-
al right to a fair trial is acute. It is stated that a fair trial is considered a trial if it was: public; held within a reasonable 
time; conducted by an independent and impartial court; conducted by a court established on the basis of law, but this 
definition raises many questions, since it is not a specific category. It is proved that in the legal aspect, justice acts as a 
formal equality, uniformity of requirements, laws, rules, norms, with the help of which individuals are recognized as 
equal subjects of law. It is noted that without the idea of justice at the heart of legal norms, which acts as a criterion for 
comparability of people's behavior, Legal Regulation is extremely difficult, but on the other hand, in a class society, it 
is impossible to realize the prevailing ideal of justice without legal regulation. Summarizing the opinions of historical 
figures, philosophers, and legal scholars, the concept of justice is formed through the prism of constitutional law, as 
equality of subjects of law from the point of view of legislative and regulatory acts. It is noted that today the right to a 
fair trial is difficult to study in terms of understanding its legal nature, which is confirmed by the ambiguity of scientific 
approaches to understanding the right to a fair trial. It is determined that despite a large number of studies, there is still 
no unified and complete understanding of the legal qualification of the right to a fair trial. Based on the definition of the 
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Постановка проблеми. Справедливість 
є засобом забезпечення соціальної цінності 
норм права. Не маючи в основі правових норм 
ідеї справедливості, яка виступає в якості кри-
терію порівнянності поведінки людей, правове 
регулювання є вкрай важким. Однак з іншого 
боку в класовому суспільстві неможливою є реа-
лізація пануючого ідеалу справедливості без 
правового регулювання, і це історичний факт. 
Якщо держава через створені нею установи не 
забезпечує справжнього захисту прав, і свобод, 
то вони, як свідчить історичний досвід, пере-
творюються на нездійсненну обіцянку, деклара-
цію про наміри. Ця очевидна обставина змушує 
багато країн, що дотримуються демократичних 
принципів і засад, звертати пильну увагу на 
матеріальні, інституційні, процесуальні та інші 
гарантії конституційно-правового характеру 
щодо реалізації національних, а також міжна-
родних правових установок. У цьому аспекті 
першорядна роль відводиться праву на справед-
ливий суд, що відноситься до першого поколін-
ня прав, та яке закріплено відразу декількома 
базовими міжнародними юридичними докумен-
тами, що підкреслює його як основне і невід-
чужуване. Право на справедливий суд є дієвою 
гарантією забезпечення захисту ти прав і свобод 
людини в Європейському суді з прав людини. 
Широке застосування даного права обумовле-
но його закріпленням у Європейській конвенції 
Про захист прав людини та основних свобод. 
Забезпечення реалізації права на справедливий 
суд одночасно є гарантією захисту будь-якого 
іншого права. Кожна держава, яка взяла на себе 
зобов’язання за міжнародними договорами 
забезпечувати для своїх громадян право на спра-
ведливий суд розгляд, має не лише конституцій-
ний обов’язок закріпити і гарантувати це пра-
во в законодавстві, а й усунути всі перешкоди 
на шляху його реалізації. Порушення права на 

справедливий суд найчастіше ставали предме-
том розгляду Європейського суду з прав люди-
ни, а отже, проблема реалізації даної міжнарод-
но-правової норми існує для багатьох держав. 
Міжнародні механізми судового захисту здатні 
ефективно діяти лише як доповнення до вну-
трішньодержавної системи права, а тому дуже 
важливо забезпечити здійснення справедливо-
го правосуддя в національних судових органах 
конституційно-правовим чином. Усе вищезазна-
чене і зумовило вибір теми цього дослідження. 

Метою статті є надання конституційно-пра-
вової кваліфікації праву на справедливий суд 
в юридичній доктрині.

Аналіз наукових публікацій. Питанням 
дослідження права на справедливий суд в сфері 
конституційного права присвячено увагу таких 
вчених як: Авдюгін Р., Антонюк О., Аракелян М., 
Банникова Н., Барабаш Ю., Біляєвська О., Бойко В.,  
Бонтлаб В., Грибанов В., Єлісейкін П., Жилін Г., 
Жуковський А., Колодій А., Крашенніков П., 
Колісник В., Маляренко Т., Партико Т., Рабино-
вич П., Самович Ю., Тимченко Г., Тодика Ю., 
Хавронюк М., Шевчук З. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Правотвор-
чість відіграє найважливішу роль у швидко 
мінливій і багатоманітній правовій галузі жит-
тя будь-якого суспільства, через те, що являєт-
ся джерелом права, в якому вона отримує жит-
тя, формується, видозмінюється з урахуванням 
потреб суспільства і отримує можливість 
в цьому суспільстві функціонувати. Право-
творчість як найперший етап існування права 
дає йому імпульси, що згодом впливають на 
розвиток права і безпосередньо в правовому, 
і в політичному, і в економічному і будь-якому 
іншому напрямку. Внаслідок цього можна без 
труднощів пояснити величезний інтерес сус-
пільства до правотворчості, адже це дає мож-
ливість створювати нові акти права для того, 

concept of justice through the prism of constitutional law, fair trial is defined as the process of activity of the court, the 
administration of justice, taking into account the implementation of equal rights and obligations of the parties with their 
participation, on the basis of the established principles of judicial proceedings, enshrined in the constitutional way. It is 
proved that the fundamental nature and general nature of the right to a fair trial make it possible to classify it as one of 
the generally recognized principles of law that are not subject to restriction under any circumstances, which makes it 
possible to classify the right to a fair trial as one of the generally recognized principles of constitutional law. It is argued 
that the modern legal assessment of the right to a fair trial is imperfect and requires streamlining. It is determined that 
the need to consolidate the right to a fair trial directly in the Constitution of Ukraine, in national legal acts, and detailed 
disclosure of the content is obvious, which will increase the level of legal regulation of procedural relations in the state.

Key words: right to a fair trial, fair trial, justice, constitution, judicial system, constitutional law, judicial proceedings, 
judicial process, law making.
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щоб висловити, зокрема, необхідні заходи, 
політичний курс правлячої партії, держави 
і суспільства в цілому.

Кожна держава бере за основу те, що будь-
який нормативно-правовий акт являє собою 
втілення справедливості, а отже, питання забез-
печення справедливості норм права набуває 
важливого соціального значення.

При розробці конкретних законів ідеї спра-
ведливості піддаються деталізації і фіксуються 
в нормах права. Справедливість, яка закріплена 
нормативно, міцно утверджується у всіх сферах 
суспільних відносин, які в ідеалі зобов’язані 
вводити справедливість у регульовані ними сус-
пільні відносини.

Право на справедливий суд розгляд регламен-
товано в ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основних свобод (далі – ЄКПЛ) [6], яку Укра-
їна ратифікувала відповідним Законом «Про 
ратифікацію Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року, Першо-
го протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 
Конвенції» від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР.  
Однак закріплення такого права в ЄКПЛ не роз-
криває понятійне визначення даного права. 

В першу чергу необхідно відзначити, що ст. 6 
ЄКПЛ закріплює право на справедливий судовий 
розгляд з точки зору цивільного і кримінально-
го судочинства, що є, вельми обмежувальним за 
значенням, оскільки існують і інші види судочин-
ства [6]. Так при застосуванні даного положен-
ня ЄКПЛ в правозастосовній практиці України 
залишається незрозумілим питання, застосу-
вання закріпленого і регламентованого ЄКПЛ 
права на справедливий суд в господарському 
та адміністративному судочинстві. Однак, все 
ж на першому місці стоїть питання визначен-
ня поняття права на справедливий суд з позиції 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 6 ЄКПЛ, можна 
сформувати наступне визначення поняття права 
на справедливий судовий розгляд. Так справед-
ливим судовий розглядом вважається розгляд, 
якщо він:

– був публічним;
– проходив у розумні строки;
– проводився незалежним та неупередженим 

судом;
– проводився судом, створеним на підставі 

закону [2].

Однак таке визначення викликає безліч 
питань, оскільки не є належним чином сформу-
льованим і являє собою розпливчасту категорію.

Для того щоб дати визначення поняттю пра-
ва на справедливий суд необхідно з’ясувати, що 
являє собою поняття «справедливий».

Поняття справедливість виникає в історії 
з моментом розвитку філософської думки. Спо-
чатку справедливість була лише категорією 
філософською. Так Аристотель визначав спра-
ведливість як загальний моральний знаменник 
всіх соціально впорядкованих відносин між 
людьми. Він зазначав: «справедливою по від-
ношенню до іншого є, власне кажучи, рівність» 
[1, c. 89]. Сформульоване Аристотелем поло-
ження про справедливість через призму рівності 
є морально-правовою підставою справедливості.

Соціальний філософ, Дж. Ролз у своїй видат-
ній праці «Теорія справедливості» описує спра-
ведливість як першу чесноту суспільних інститу-
тів, подібну істині – головну чесноту думки. [13] 

Так протягом всієї історії філософії про-
ходить думка про те, що справедливість – це 
моральна категорія, яка сприяє загальному благу.

Згадаймо вчення Аристотеля про чесноти. 
Аристотель зазначав, що справедливість теж 
чеснота, але особливого роду: вона – «доско-
нала чеснота», «найбільша з чеснот», якщо 
не сказати «чеснота в цілому» – говорив він. За 
Аристотелем справедливість нібито управляє 
іншими чеснотами, стоїть на вершині [1, c. 120].

Однак поняття справедливість також висту-
пає в етичному і правовому аспекті. В етично-
му аспекті справедливість виступає як рівність 
в гідності бути щасливими і володіти необхід-
ними для цього благами. Тому всяка соціальна 
практика справедливості передбачає певний, 
кожного разу конкретний і історично різнома-
нітний, набір благ, до яких всі громадяни спо-
чатку, завдячуючи самому факту власного існу-
вання мають рівний доступ. Тут точкою відліку 
і вихідною нормативною підставою справедли-
вості виявляється взаємність золотого правила 
моральності [15].

У правовому аспекті справедливість висту-
пає як формальна рівність, однаковість вимог, 
законів, правил, норм, за допомогою чого інди-
віди визнаються рівними суб’єктами права.

З усього різноманіття визначень понят-
тя «справедливість» нас цікавить, визначення 
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справедливості через призму права. У вітчизня-
ній юридичній літературі нерідко відзначається, 
що справедливість і право мають багато спіль-
ного в походженні, сутності, функціях і смисло-
вому вираженні.

Категорії, що підпадають під призму «право-
ві», в своїй основі завжди прагнуть бути справед-
ливими. В свою чергу терміни «право» і «спра-
ведливість» є близькими за змістом значеннями. 
Однак не можна ставити знак рівності між цими 
двома, на вигляд тотожними поняттями, оскіль-
ки правові категорії не завжди є справедливими, 
а справедливість розглядається і бере участь 
в різних суспільних відносинах, не обмежую-
чись тільки правовим середовищем. Справед-
ливість значною мірою залишається явищем 
моралі, соціальним та етичним критерієм права.

Все ж слід зазначити, що дані категорії є взаємо- 
пов’язаними, а в якості факту підтвердження 
впливу справедливості на норми права виступає 
воля законодавця при здійсненні законотворчої 
діяльності, на яку впливає почуття справедли-
вості по відношенню до всіх членів суспільства. 
Правотворча діяльність передбачає оцінку нових 
правових норм при впровадженні їх у суспільні 
відносини з точки зору справедливості [17, c. 62].

Ідея справедливості, до якої, в кінцевому 
рахунку, звертається будь-яка система оцінок, 
пронизує всі взаємини людей. Самостійно або 
в сукупності з іншими факторами поведінки спра-
ведливість виступає в якості мети вчинків людей.

Виходячи з наведених вище положень, мож-
на зробити висновок про те, що справедливість 
є засобом забезпечення соціальної цінності 
норм права. Не маючи в основі правових норм 
ідеї справедливості, яка виступає в якості кри-
терію порівнянності поведінки людей, правове 
регулювання є вкрай важким. Однак з іншо-
го боку в класовому суспільстві неможливою 
є реалізація пануючого ідеалу справедливос-
ті без правового регулювання, і це історичний 
факт. Аргументом даного твердження виступає 
афоризм Б. Паскаля: «справедливість, що не 
підтримується силою, є немічною» [14].

Всі суспільні категорії, які знаходять своє 
відображення в праві, розглядаються панівним 
класом як справедливе і таке, що відповідає його 
інтересам. Однак, без відсутності примусового 
характеру в нормах права, ідея справедливості 
не може бути втілена панівним класом.

Узагальнивши думки історичних діячів, 
філософів, вчених-юристів, можна сформувати 
поняття справедливості через призму права, як 
рівність суб’єктів права з точки зору законодав-
чих і нормативних актів.

Визначивши поняття «справедливість» вини-
кає питання, що собою являє справедливий 
судовий розгляд, як він реалізується, і які існу-
ють критерії визначення даного поняття.

Виходячи з визначення поняття справедли-
вості через призму права, справедливий судовий 
розгляд можна визначити як процес діяльнос-
ті суду, здійснення правосуддя з урахуванням 
реалізації рівних прав і обов’язків сторін за їх 
участю, на основі сформованих принципів судо-
чинства. Дійсно одним з основних критеріїв 
визначення поняття справедливого судового 
розгляду необхідно відзначити рівність сторін, 
оскільки саме поняття справедливість говорить 
нам про це.

Справедливе – означає рівність по відношен-
ню до інших індивідів, тому і судовий розгляд 
має бути рівним для всіх учасників процесу. 
В даному випадку слід говорити про рівне зако-
нодавче закріплення прав і обов’язків сторін під 
час судового процесу, а також про надання рів-
ної можливості для реалізації цих прав [10].

Так ЄСПЛ зазначає: «...суди на підставі 
доступних їм доказів зобов’язані з’ясувати, чи 
були сторони належним чином сповіщені про 
майбутні слухання, оскільки вони повинні бути 
повідомлені про судове засідання таким чином, 
щоб у них була можливість бути присутніми на 
ньому в разі, якщо вони вирішать скористатися 
своїм правом на особисту присутність в суді, що 
передбачено законодавством» [8].

Проаналізувавши рішення національних 
судів ЄСПЛ дійшов висновку, що в них відсут-
ня вказівка на те, що сторони були належним 
чином сповіщені про майбутнє судове засідання, 
на підставі чого ЄСПЛ вказує: «розгляд судами 
скарг заявників по суті без спроби з’ясувати, чи 
знали заявники або чи повинні були знати про 
дату і час слухань, позбавило їх можливості 
бути присутніми в суді і ефективно представ-
ляти свої інтереси в їхніх справах в порушення 
статті 6 Конвенції» [9].

Так ЄСПЛ було виявлено, що мало місце пору-
шення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ щодо всіх заявників, в час-
тині «порушення принципу змагальності сторін 
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через незабезпечення особистої участі заявників 
у судових засіданнях при розгляді їх справ» [8].

Крім критерію рівності справедливий судо-
вий розгляд передбачає справедливість з точки 
зору самого процесу. Такі критерії як неупе-
редженість і незалежність суду повинні в пер-
шу чергу стояти перед судовими органами при 
розгляді кожної конкретної справи. Тобто при 
прийнятті рішення суд повинен керуватися всі-
ма інформаційними та матеріальними даними, 
отриманими в ході процесу від його учасників, 
для прийняття справедливого рішення.

Безумовно, виділяючи наступний критерій 
справедливого судового розгляду, не можна не 
врахувати позицію ЄСПЛ і закріплені положен-
ня про справедливий суд в ЄКПЛ. Ґрунтуючись 
на цьому, слід зазначити, що справедливість 
судового розгляду неможлива без розумного 
терміну судочинства. Хоча така правова кате-
горія є не зовсім однозначною по відношенню 
до даного питання. Зокрема, якщо простежити 
динаміку звернення до ЄСПЛ з питання пору-
шення ст. 6 ЄКПЛ, то слід зазначити, що питання 
розумності строків судочинства набагато часті-
ше виступають критерієм порушення, закріпле-
ного ЄКПЛ права. Таким чином, застосування 
даного критерію для визначення справедливості 
судового розгляду має право на життя.

У 2010-х роках порівняно з попередніми 
періодами відзначено значне збільшення чис-
ла прийнятих ЄСПЛ рішень про відхилення до 
стадії розгляду скарг проти України, поданих 
на порушення основних положень ЄКПЛ. При 
цьому багато з рішень виносилися з приводу 
порушення права на справедливий судовий роз-
гляд. Результатом цього стало прийняття Закону 
України: «Про забезпечення права на справед-
ливий суд» від 12.02.2015 р. № 192-VIII [11], дія 
якого в першу чергу як раз і була спрямована 
на конституційно-правове унормування сис-
теми права у відповідності із вимогами ЄКПЛ 
та Конституції України [7].

Сьогодні, також гостро постає питання про 
теоретико-правовий підхід до розуміння і ква-
ліфікації конституційного права на справедли-
вий  суд.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день 
право на справедливий суд є складним для 
вивчення в плані розуміння його правової при-
роди. Даний факт підтверджується неоднознач-

ністю наукових підходів до розуміння права на 
справедливий судовий розгляд. Незважаючи на 
велику кількість досліджень, все ще відсутнє 
єдине і повне уявлення про юридичну кваліфі-
кацію права на справедливий суд.

Деякі вчені-процесуалісти відзначають, що 
право на справедливий суд включає в себе скла-
дові компоненти, які перелічені в ЄКПЛ, а також 
і інші сформовані під впливом практики ЄСПЛ 
гарантії, до яких можна віднести наступні: 

– право на доступ до правосуддя; 
– право на суд, створений на підставі закону; 
– право на незалежний і неупереджений суд; 
– право на рівність сторін; 
– право на публічний судовий розгляд; 
– право на отримання вмотивованого судово-

го рішення; 
– право на оскарження судового рішення; 

право на виконання судового рішення; 
– право на розгляд справи в розумний 

строк [5]. 
Така думка може охарактеризувати право на 

справедливий суд як сукупність закріплених 
в тих чи інших нормативно-правових джерелах 
певних прав і гарантій, що надаються кожно-
му в разі спору про його громадянські права 
та обов’язки, спрямованих на забезпечення 
справедливого і неупередженого розгляду 
справи по суті.

Схожої позиції дотримується Т. Гарда-
шук [3], яка стверджує, що право на справед-
ливий судовий розгляд, закріплюється в таких 
авторитетних міжнародних актах, як Загальна 
декларація прав людини [4], Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права людини [10], 
Європейська конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод [6], та займає особли-
ве місце в ряду основних прав людини.

Інші процесуалісти відзначають, що право 
на справедливий суд включає не тільки суто 
правовий припис, а й моральні, корпоративні 
та інші соціальні норми. Більш того, право на 
справедливий суд інтерпретується і охороняєть-
ся Конституційним судом України в якості кон-
ституційної цінності, і, одночасно, таке право 
є гарантією захисту конституційних прав і сво-
бод особистості, а також забезпечує визнання їх 
конституційними цінностями [16, c. 118]. Інши-
ми словами, назване право є універсальним кон-
ституційно-правовим регулятором правосуддя.
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В процесі дослідження теми про правову 
оцінку права на справедливий суд важливою 
є думка О. Прокопенка, який визначає, що фун-
даментальність і загальний характер права на 
справедливий суд дозволяють віднести його до 
числа загальновизнаних принципів права, що 
не підлягають обмеженню ні за яких обставин 
[12, c. 73]. Сказане дозволяє віднести право на 
справедливий суд до числа загальновизнаних 
принципів конституційного права.

Такої ж точки зору дотримується Є. Шиш-
кіна: «народившись еволюційним шляхом 
в результаті історичного розвитку цивілістич-
ного процесу, право на судовий захист отрима-
ло закріплення на міжнародному рівні в якості 
права на справедливий судовий розгляд (ст. 6 
ЄКПЛ). Акумульовані в ньому цінності повер-
таються в національний процес в новій іпоста-
сі – у вигляді загальновизнаного принципу між-
народного права в галузі правосуддя» [18].

Все перераховане вище дозволяє стверджу-
вати, що сучасна правова оцінка розглянутого 
конституційного права на справедливий суд 
є недосконалою і потребує впорядкування. 
Стає очевидною необхідність його закріплен-
ня безпосереднім чином в Конституції Украї-
ни, в національних правових актах і докладно-
го розкриття змісту, що дозволить підвищити 
рівень правового регулювання процесуальних 
відносин в державі.

Висновки. Справедливим судовий роз-
глядом вважається розгляд, якщо він: був 
публічним; проходив у розумні строки; про-

водився незалежним та неупередженим судом; 
проводився судом, створеним на підставі зако-
ну, однак таке визначення викликає безліч 
питань, оскільки не є конкретною категорію. 
У правовому аспекті справедливість виступає 
як формальна рівність, однаковість вимог, зако-
нів, правил, норм, за допомогою чого індивіди 
визнаються рівними суб’єктами права. Не маю-
чи в основі правових норм ідеї справедливості, 
яка виступає в якості критерію порівнянності 
поведінки людей, правове регулювання є вкрай 
важким. Однак з іншого боку в класовому сус-
пільстві неможливою є реалізація пануючого 
ідеалу справедливості без правового регулю-
вання. Узагальнивши думки історичних діячів, 
філософів, вчених-юристів, можна сформувати 
поняття справедливості через призму права, як 
рівність суб’єктів права з точки зору законо-
давчих і нормативних актів. Виходячи з визна-
чення поняття справедливості через призму 
права, справедливий судовий розгляд можливо 
визначити як процес діяльності суду, здійснен-
ня правосуддя з урахуванням реалізації рівних 
прав і обов’язків сторін за їх участю, на основі 
сформованих принципів судочинства. Сучас-
на правова оцінка права на справедливий суд 
є недосконалою і потребує впорядкування. 
Стає очевидною необхідність його закріплен-
ня безпосереднім чином в Конституції Украї-
ни, в національних правових актах і докладно-
го розкриття змісту, що дозволить підвищити 
рівень правового регулювання процесуальних 
відносин в державі.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

PROBLEMATIC ISSUES OF THE MODERN TERMINOLOGICAL  
SYSTEM OF CIVIL LAW

 Стаття присвячена дослідженню сучасних термінів у вітчизняному цивільному праві та причин їх появи, 
виявленню проблемних аспектів, що виникають у вчених та правозастосовників, пов'язані з визначенням та 
аналізом змісту нових термінів. 

Проведений аналіз деяких сучасних термінів у цивільному праві свідчить про наявність низки причин їх 
поширення: по-перше, внутрішнє зростання та розвиток вітчизняного цивільного законодавства; по-друге, акти-
візація інтеграційних процесів у світі, поява нових технологій та запровадження інновацій у всіх сферах життє-
діяльності; по-третє, помилкове і хибне розуміння сенсу лексичної одиниці, особливо іншомовного походження, 
внаслідок чого змінюється значення, звужується чи розширюється сфера застосування визначень чи положень 
документа, невдале та недоречне вживання слів і термінів або уживання не властивих українській мові чи каль-
кованих слів. Виявлені причини появи нових і запозичених термінів та понять у цивільному праві вимагають 
диференційованого наукового підходу до їх вивчення, щоб уникнути помилкового та хибного розуміння сенсу та 
їх суттєвих властивостей. Будь-яке запозичення іншомовних термінів має носити системний характер, оскільки 
нова лексична одиниця стає повноцінним елементом наукового термінологічного апарату, чинного законодав-
ства та юридичної практики, при цьому не слід знижувати рівень комфортності її застосування для опису право-
вого явища. Запозичення нових термінів необхідні: по-перше, за відсутності подібної категорії у вітчизняному 
праві, що номінує правове явище; по-друге, коли існує справжня потреба одноманітного підходу до визначення 
змісту тієї чи іншої категорії, що несе правове навантаження. Наголошується на тому, що цивілістична терміно-
логія як прояв української юридичної термінології поєднує в собі найбільш вдалі й точні терміни, що позначають 
найважливіші поняття цивільного права, які набувають статусу нормативно-правових, а потім використовуються 
у всіх сферах цивільно-правової діяльності, у всіх видах нормативно-правових актів.

Ключові слова: цивільне право, термінологічна система, термін, юридична термінологія, цивілістична тер-
мінологія, іншомовний досвід, запозичення.

The article is devoted to the study of modern terms in domestic civil law and the reasons for their appearance, to iden-
tify problematic aspects that arise in scientists and law enforcement officers related to the definition and analysis of the 
content of new terms. The analysis of some modern terms in civil law shows a number of reasons for their spread: first, 
the internal growth and development of domestic civil law; secondly, the intensification of integration processes in the 
world, the emergence of new technologies and the introduction of innovations in all spheres of life; third, misunderstand-
ing and misunderstanding of the meaning of a lexical unit, especially of foreign origin, which changes the meaning, nar-
rows or expands the scope of definitions or provisions of the document, unsuccessful and inappropriate use of words and 
terms or use of non-Ukrainian language or tracing words. The identified reasons for the emergence of new and borrowed 
terms and concepts in civil law require a differentiated scientific approach to their study to avoid misunderstandings 
and misunderstandings of meaning and their essential properties. Any borrowing of foreign terms should be systemic in 
nature, as the new lexical unit becomes a full-fledged element of the scientific terminology, current legislation and legal 
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practice, while not reducing the comfort of its use to describe the legal phenomenon. Borrowing new terms is necessary:   
first, in the absence of such a category in domestic law, which nominates a legal phenomenon; secondly, when there is a 
real need for a uniform approach to determining the content of a category that carries a legal burden. It is emphasized that 
civil terminology as a manifestation of Ukrainian legal terminology combines the most successful and accurate terms 
that denote the most important concepts of civil law, which acquire the status of normative-legal, and then used in all 
spheres of civil law, in all types of normative-legal acts.

Key words: civil law, terminological system, term, legal terminology, civil terminology, foreign language experience, 
borrowing.

Постановка проблеми. Наше сьогодення 
пов’язане з активізацією інтеграційних про-
цесів у світі для вироблення єдиних правових 
стандартів, що відповідають сучасним потре-
бам глобального суспільного розвитку, стрім-
кого інформаційного потоку, вимагають впо-
рядкування та нормування власної юридичної 
термінологічної системи. Як слушно відзначає 
Т. Кондратюк-Антонова, термінологічні назви 
у сфері юриспруденції, як і в усіх інших сферах, 
здійснюють одну з основних своїх функцій – 
пізнавально-інформативну, пов’язану з реєстра-
цією та збереженням нагромаджених людством 
знань. Терміни не тільки називають, а й логічно, 
точно і вичерпно у певний час розвитку науко-
во-пізнавального процесу визначають відпо-
відні поняття. Системна організація юридич-
них термінів виявляється як у плані змісту, так 
і в плані вираження, але при визначальній ролі 
змісту. Юридична термінологія як основний 
та найбільш інформативний пласт лексики мови 
законодавства, сприяє точному і виразному 
формулюванню правових розпоряджень, досяг-
ненню максимальної лаконічності юридичного 
тексту, являє собою його ядро, основний смис-
ловий фундамент [8, с.96]. 

Варто погодитись з думкою В. Чернєй, що 
мова в юриспруденції постає ключовим засо-
бом правотворчої та правозастосовної діяль-
ності, правової комунікації, пізнання і передачі 
юридичної інформації в суспільстві, а також 
об’єктом юридичного регулювання. Професій-
на діяльність фахівців у галузі юриспруденції 
пов’язана з необхідністю мовно-термінологіч-
ного опрацювання текстів нормативно-правових 
та індивідуальних актів, розв’язання проблем 
вибору і правильного розуміння юридичних 
термінів, точних мовних засобів, застосування 
та інтерпретації правових понять, норм, статей 
[14, с. 10–11]. 

Схожу думку висловлює й Н. Артикуца, 
наголошуючи, що мова, її лексичні та грама-

тико-стилістичні ресурси, що реалізуються 
в законодавчих текстах є важливим елементом 
законотворчої діяльності взагалі та законодав-
чої техніки зокрема. На думку цієї авторки, 
мова є тим першоелементом, з якого виро-
бляється (об’єктивується) право як система 
загальнообов’язкових соціальних норм. Саме 
у мовно-словесних знаках і конструкціях репре-
зентуються правові поняття й категорії, право-
ві норми та приписи. У сучасному суспільстві 
правові норми не можуть існувати інакше, ніж 
у словесній (мовнознаковій) формі. Ось чому 
мова, її ресурси й можливості є об’єктом пиль-
ної уваги з боку законодавця, який викорис-
товує їх не просто як будівельний матеріал, а 
складний поліфункціональний інструмент вер-
бально-правової регламентації суспільних від-
носин, забезпечення законності та правопоряд-
ку в державі, дотримання конституційних прав 
і свобод людини [3, с. 1].

Формування реальної ринкової економіки 
та євроінтеграційної спрямованості україн-
ського суспільства, пов’язаний з цим значний 
розвиток цивільного законодавства та вітчиз-
няної приватноправової науки, наявність норм-
моделей міжнародних актів та актів інших країн 
і, поряд з цим, неунормованість вживання юри-
дичних термінів-інтернаціоналізмів та іншомов-
них юридичних термінів у процесі перекладу 
правничих текстів призводить до терміноло-
гічної неусталеності, зокрема й у правильно-
му застосуванні таких термінів. Це актуалізує 
дослідження термінологічної системи вітчиз-
няного цивільного права та виявлення про-
блемних питань з метою вирішення нагальних 
потреб щодо забезпечення галузі цивільного 
права унормованою, опрацьованою на сучасних 
науково-теоретичних і методологічних засадах 
термінологією.

Метою статті є розгляд окремих проблем-
них питань сучасної термінологічної системи 
цивільного права України



55

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

Юридичні терміни були неодноразово 
об’єктом уваги українських дослідників, таких 
як Н. В. Артикуца, Н. П. Яцишин, М. І. Любчен-
ко, А. В. Просяна, І. М.Сушинська, П. Г. Дави-
дов, М. Б. Вербенєц, І. М. Гумовська та ін. 

Виклад основного матеріалу. Під понят-
тям юридична термінологія розуміється про-
шарок лексики, яка обслуговує правознавство, 
пов’язана з юриспруденцією як наукою, як 
фахом, як галуззю професійної діяльності. Осо-
бливість юридичної термінології порівняно 
з іншими термінологічними системами виявля-
ється у своєрідностях словотворчих моделей, 
у характерному для неї співвідношенні іншо-
мовних та національних елементів, у специфіці 
її становлення і розвитку [4, с. 10]. 

Юридичний термін (від лат. terminus − 
межа, кордон) − слово або словосполучення, 
що виражає поняття із правової сфери сус-
пільного життя і має визначення (дефініцію) 
в юридичній літературі (законодавчих актах, 
юридичних словниках, науково-правових пра-
цях). Юридичний термін співвідноситься із 
правовим поняттям як першоелементом право-
вого знання і слугує його знаковою (мовною) 
моделлю, репрезентованою у звуковій та літер-
ній формах [17, с. 471].

Термін, що твориться й функціює в право-
знавстві, не обов’язково фіксується в законах, 
проте має власне науковий характер (нормот-
ворчість, правосвідомість, правова система, 
диспозиція правової норми). У науковій літера-
турі, яка відображає процес творення правово-
го знання, такий юридичний термін може мати 
кілька наукових формулювань, які представля-
ють різні наукові підходи й школи, різні аспекти 
потрактування того самого правового поняття 
[16, с. 120–123].

З розвитком суспільства та держави 
з'являються нові об'єкти для правового регу-
лювання, які спричиняють виникнення пев-
них нормативних установлень, а отже, пра-
возастосовники потребують зовсім іншої 
термінологічної опори з єдиного розуміння 
й використання правового явища. Безсумнів-
но, неможливо втрутитися у виникнення нових 
термінів і потік їх наукового осмислення, але 
повинен мати місце ретельний аналіз термінів 
і категорій, які несуть правове навантаження 
у вітчизняних нормативних актах. Об'єктивна 

зміна легальної терміносистеми повинна відо-
бражатися і в назвах та цілях цивілістичних 
досліджень [5, с. 319–321].

Варто відмітити, що причини появи нових 
термінів різні, тому й підходи до їх дослідження 
повинні бути диференційовані.

Так, однією з причин є внутрішній розвиток 
вітчизняного цивільного законодавства, розвиток 
цивільного обороту та поява в ньому невідомих 
на момент створення Цивільного кодексу Украї-
ни об’єктів. Безліч понять у цивілістиці утвори-
лося у зв'язку з тим, що ми «наздоганяємо» най-
більш розвинені правопорядки, у тому числі за 
допомогою запозичень із чужоземного досвіду.

Коли запозичується нова лексична одиниця, 
що дозволяє нам уточнити явище, дію, межі 
застосування вже відомого поняття, визна-
чити права та обов'язки суб'єктів, побудувати 
правовідношення, диференціювати правовий 
режим тощо, нам необхідно її використовувати 
після відповідного аналізу та надання їй ясно-
сті  [1, с. 30]. Незважаючи на відсутність якогось 
регістру юридичних термінів, нові категорії 
повинні бути гранично зрозумілі для всієї юри-
дичної спільноти з метою одноманітного засто-
сування [6, с. 342].

З цього приводу Є. Комісарова пише, що 
«наукові категорії складають структурні еле-
менти (одиниці) змістовної частини юридич-
ної науки Звідси виявляється методологічний 
аспект проблематики наукових понять. Він 
у вихідній значущості тих завдань, які наукові 
поняття виконують. Таких завдань чотири: від-
бивати заявлений предмет дослідження у необ-
хідному логічному обсязі та змісті; виступати 
в ролі інструментарію для поглибленого розу-
міння цивільно-правових явищ у логіко-гно-
сеологічному контексті на понятійному рівні; 
брати участь у моделюванні цивільно-правової 
дійсності та її прогнозуванні» [7,   с. 203]

Формування юридичної термінологічної 
системи так чи інакше було пов’язане з появою 
запозичених термінів. При цьому термін іншо-
мовного походження може не мати аналогів 
у вітчизняному праві або мати, але використо-
вуватися в іншому значенні.

К. Арсланов робить висновок, що вітчизня-
ний законодавець у своїй реформі цивільного 
законодавства має слідувати не самим конструк-
ціям та моделям чужоземного права, а багато-
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віковому правовому досвіду, напрацьованому 
провідними правопорядками Західної Європи, 
оскільки з ними в нас існує тісний історичний 
зв'язок. При цьому не слід відкидати і досвід 
англо-американського права, оскільки він дозво-
ляє впорядкувати існуючі правові інститути 
та привести їх у відповідність із загальносвіто-
вими тенденціями у розвитку права. Будь-який 
облік чужоземного правового досвіду має бути 
узгоджений з правовими основами вітчизняно-
го цивільного права, його окремих інститутів 
та спрямований на задоволення потреб сучас-
ного правового регулювання. У цьому поляга-
тиме поєднання національної правової традиції 
та сучасного раціоналізму [2, с. 87].

Не применшуючи важливості історичного 
правового досвіду та правової спадщини Укра-
їни для становлення та розвитку вітчизняного 
цивільного права, слід уточнити те, що сьогодні 
глобально змінилися способи взаємодії, кому-
нікації. Тенденція розвитку у бік англо-амери-
канського правового досвіду, яка намітилася 
ще у середині 1990-х років, привела до того що 
термінологія англо-американського права міцно 
укріпилася у вітчизняному законодавстві. 

Певною проблемою при цьому є те, що при 
адаптації запозичених термінів у вітчизняно-
му праві часом відбувається трансформація їх 
сутності. Механічне перенесення іншомовних 
формулювань не завжди виявляється успішним, 
оскільки їх початкове призначення і правова при-
рода, та ще й з урахуванням правових традицій, 
законодавчої техніки тощо, можуть дуже відріз-
нятися від того, що мало і має місце в нас у країні.

Тому до запозичення іншомовних термінів 
потрібно підходити розумно, особливо якщо 
на батьківщині щодо них відсутньою є єдність 
у підходах та розумінні.

Своєрідним різновидом запозичень є інтер-
національні терміни, що вживаються в багатьох 
мовах світу й мають спільне джерело походжен-
ня. Наприклад, з латинської мови взято такі тер-
міни, як алібі, архів, агент, адвокат, референдум, 
акцепт, юриспруденція; із грецької мови – дак-
тилоскопія, амністія; із французької мови запо-
зичено терміни – анкета, арбітраж, пас-
порт тощо. Скопійовані засобами рідної мови 
іншомовні терміни права є кальками (демокра-
тія → народовладдя, інтернаціональний → між-
народний). Значний сегмент у терміноапараті 

юридичної науки формують власне українські 
лексеми: допит, злочин, свідок, позивач, позов, 
відповідач, очевидець тощо [16, с. 120–123].

Переклад міжнародних документів з іншо-
мовних оригіналів також вимагає не лише осо-
бливо обережного ставлення до передачі змісту 
документа, а й ретельного добору українських 
відповідників до іншомовних юридичних тер-
мінів. Застосовуючи на цьому етапі зіставний 
лінгвістичний метод, можна уникнути помилок 
у перекладі, внаслідок яких змінюється значен-
ня, звужується чи розширюється сфера засто-
сування визначень чи положень документа, що 
сприятиме визначенню ступеня відповідності 
положень як проектів, так і чинних нормативно-
правових актів України міжнародним нормам 
та стандартам права [11, с. 93].

Технологічний прогрес, компьютерізація, 
цифровізація економіки, поява нових форм сус-
пільних відносин сприяють появі нових термінів, 
таких, наприклад, як «цифрове право», «цифро-
вий актив», «крипто валюта», «електронна фор-
ма», «електронний підпис» тощо, що вимагає їх 
включення у нормативний матеріал. Занепокоєн-
ня цією проблемою викликано великою кількіс-
тю вільного використання вченими-юристами 
нових лексичних одиниць, часом без ураху-
вання досягнень наукових досліджень загаль-
ної теорії права, правил наступності та запо-
зичення чужоземного правового досвіду тощо. 

Наприклад, намагаючись дати наукову оцін-
ку явищу «криптовалюта», вчені пов'язували її 
з такими категоріями, як об'єкт цивільних прав, 
інше майно, майнове право, специфічний товар, 
розрахункова грошова одиниця, бездокументар-
ний цінний папір та ін. Поки що не вирішене 
у теоретичному та нормативному плані питан-
ня породжує проблему правозастосування, що 
демонструє нам справа відомого програміста 
П. Дурова. Блокчейн-платформа Telegram Open 
Network (TON) замислювалася Павлом Дуровим 
як глобальна екосистема з власною криптова-
лютою (Gram), якою можна оплачувати товари 
та послуги. На вимогу Комісії з цінних паперів 
та ринків США (SEC) була запроваджена тимча-
сова судова заборона емісії криптовалюти. Пре-
тензія SEC полягала у тому, що Gram – цінний 
папір, а отже, емітент повинен розкрити інфор-
мацію про свою діяльність та про інвесторів, як 
вимагає американське законодавство [13]. 
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По суті, фіатні гроші існували і раніше, але 
змінилися та ускладнилися технології. Тому, на 
погляд, А. Демієвої, цифрові гроші – це засіб 
розрахунків, але з невідомим емітентом, емісію 
яких не здійснює та чи інша суверенна держава 
[5, с. 319–331].

Однією з проблем є помилкове і хибне розу-
міння сенсу лексичної одиниці, яка потребує 
уточнень. Специфіка процесу правотворчості 
полягає в тому, що він відображає нормативні 
потреби суспільного життя, певне нормативне 
ставлення до реальної об'єктивності, опосеред-
коване інститутами суспільної влади. Вказа-
на обставина обумовлює те, що цей тип, спо-
сіб мислення, «юридичний спосіб мислення», 
породжує і використовує спеціальні (юридичні) 
поняття, за допомогою яких і виражаються пев-
ні нормативні потреби [5, с. 319–331]. 

Отже, як цілком справедливо відзначають 
А. Урматова, Г. Риспаєва, юридичні поняття 
є різновидом соціальних понять, специфіка 
яких визначається специфікою самого право-
вого мислення як нормативного способу, мето-
ду освоєння дійсності, що відображає соціаль-
ні потреби [12, с. 323]. Процес вдосконалення 
понятійного апарату передбачає насамперед вве-
дення в ужиток нових, раніше не маючих анало-
гів правових термінів, покликаних відображати 
мінливі явища об'єктивної дійсності, загальні 
закономірності їх розвитку в умовах сучасного 
суспільства [15, с. 36]. 

В. Туранін, розмірковуючи про проблему 
досягнення точності використання юридич-

ної термінології у вітчизняному законодавстві, 
робить висновок про те, що особам, які прово-
дять експертизу законопроектів, та депутатам, 
які беруть участь у їх прийнятті, особливу увагу 
необхідно звертати на можливі термінологічні 
«підміни» суті правових норм та адекватно реа-
гувати на дані факти [10, с. 52].

Як слушно зазначає О. Кузнєцова, в епоху 
законодавчих змін важливо зберегти та зміц-
нити систему правових термінів, усунути наяв-
ні термінологічні колізії, гармонізувати старі 
і нововведені терміни [9, с. 16].

Висновки. Проведене дослідження дозво-
ляє стверджувати, що виявлені причини появи, 
поширення нових та запозичених понять, тер-
мінів і конструкцій у цивільному праві вимага-
ють диференційованого наукового підходу до 
їх вивчення, щоб уникнути помилкового і нео-
днозначного розуміння їх сенсу та суттєвих 
властивостей, забезпечити їх якість і відповідне 
закріплення на рівні цивільного законодавства. 
Будь-яке запозичення іноземних категорій має 
мати системний характер, оскільки вони стають 
повноцінним елементом наукового терміноло-
гічного апарату, чинного законодавства та пра-
возастосовної практики, при цьому не слід зни-
жувати рівень комфортності їх використання 
для опису правового явища. Запозичення нових 
термінів необхідні: по-перше, за відсутності 
схожої лексичної одиниці у вітчизняному праві; 
по-друге, коли існує дійсна потреба одноманіт-
ного підходу до визначення змісту правового 
явища [5, с. 319–331].
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ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE CIVIL PROCESS

Стаття присвячена дослідженню перспектив запровадження технології блокчейн у цивілістичному процесі. 
Звертається увага на підвищення відкритості, доступності та ефективності правосуддя за допомого поступового 
запровадження та успішного використання у цивілістичному процесі сучасних інформаційних технологій. Важ-
ливим кроком уперед стало ухвалення 4 грудня 2018 році першого європейського акту Європейською комісією 
з ефективності правосуддя (CEPEJ) Ради Європи, який встановлює етичні принципи щодо використання штуч-
ного інтелекту в судових системах. 

У статті досліджено технологію блокчейн. Яка може стати центральним засобом захисту цифрових докумен-
тів та надати можливість використовувати cучасні електронні технології задля забезпечення правового захисту. 
Доведено, що найбільш прогресивним вирішенням питання забезпечення інформаційної безпеки у сфері право-
суддя в цілому та у цивілістичному процесі зокрема є, на даний момент – технологія блокчейн. Запропоновано 
під терміном «блокчейн» вважати інформаційну систему, що здатна забезпечити зберігання даних із захистом їх 
від фальсифікації та втрати, а також передачу та перетворення даних усередині системи із збереженням їх досто-
вірності. Виявлено, що такий захист даних досягається за допомогою: запису їх у ланцюжок криптографічних 
взаємопов’язаних блоків, децентралізованого зберігання копій ланцюжків та синхронізації ланцюжків за допо-
могою алгоритму. Основним принципом функціонування цієї технології є прозорість операцій, що здійснюють-
ся з неможливістю їх зміни особами, які не мають до неї санкціонованого доступу.

Також у статті береться за приклад досвід Китайської Народної Республіки, яка у цьому напрямку активно 
впроваджує інноваційні інформаційно-телекомунікаційні технології у процес вирішення спорів. 

Під час дослідження зроблено висновок, що застосування технології блокчейн дозволить створити захище-
ну  інформаційну судову систему. Важлива перевага зберігання даних при застосуванні технології блокчейн – 
висока надійність, що виключає можливість втрати чи знищення. А використання сучасних сертифікованих алго-
ритмів криптографічного захисту дозволить надати юридичну значущість електронним даним цивілістичного 
процесу. Робиться висновок, що соціальний прогрес не встигає розвиватися так само швидко, як і інформаційні 
технології. Ось чому нормативно-правова база визнається недостатньо підготовленою та перед законодавцем 
стоїть завдання розвивати правові відносини у цій сфері. Нормативно-правова основа допоможе в регулюванні 
відносин, пов’язаних із застосуванням технологій блокчейн у цивілістичному процесі.

Ключові слова: технологія блокчейн, штучний інтелект, цифрові технології, інформаційні технології, елек-
тронні технології, цивілістичний процес, судова система, правосуддя.

The article is devoted to the study of prospects for the introduction of blockchain technology in the civil process. 
Attention is paid to increasing the openness, accessibility and efficiency of justice through the gradual introduction and 
successful use of modern information technology in the civil process. An important step forward was the adoption on 
December 4, 2018 of the first European act of the European Commission on the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the 
Council of Europe, which establishes ethical principles for the use of artificial intelligence in the judiciary.

The article investigates blockchain technology. Which can become a central means of protecting digital documents 
and provide an opportunity to use modern electronic technology to ensure legal protection. It is proved that the most pro-
gressive solution to the issue of information security in the field of justice in general and in the civil process in particular 
is, at the moment - blockchain technology. It is proposed to consider the term "blockchain" as an information system 
capable of storing data with protection against falsification and loss, as well as the transfer and conversion of data within 
the system while maintaining their authenticity. It was found that such data protection is achieved by: writing them into 
a chain of cryptographic interconnected blocks, decentralized storage of copies of chains and synchronization of chains 
using an algorithm. The main principle of operation of this technology is the transparency of operations carried out with 
the impossibility of their change by persons who do not have authorized access to it.

The article also takes as an example the experience of the People’s Republic of China, which in this direction is 
actively implementing innovative information and telecommunications technologies in the dispute resolution process.
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The study concluded that the use of blockchain technology will create a secure information court system. An impor-
tant advantage of data storage when using blockchain technology is high reliability, which eliminates the possibility of 
loss or destruction. And the use of modern certified cryptographic protection algorithms will give legal significance to 
electronic data of the civil process. It is concluded that social progress does not have time to develop as fast as informa-
tion technology. That is why the legal framework is considered insufficiently prepared and the legislator is faced with 
the task of developing legal relations in this area. The legal framework will help regulate relations related to the use of 
blockchain technologies in the civil process.

Key words: blockchain technology, artificial intelligence, digital technologies, information technologies, electronic 
technologies, civil process, judicial system, justice.

Постановка проблеми.  У сучасному світі 
неможливо розглядати взаємодію суспільних 
відносин ізольовано від технологій. Станов-
лення та розвиток інформаційного суспільства 
істотно змінили ставлення до інформації, до 
інформаційних ресурсів та доступу до інфор-
мації, що призвело до посилення ролі інфор-
маційних технологій, які у свою чергу стали 
невід’ємною частиною різних сфер діяльності 
суспільства, включаючи також сферу правосуд-
дя. Водночас масове впровадження цифрових 
технологій поставило у науково-правовому полі 
низку концептуальних проблем, наприклад, 
пов’язаних із забезпеченням надійного захис-
ту при збереженні та передачі даних за допо-
могою електронного судового документообігу, 
ефективних механізмів захисту від несанкціо-
нованого доступу до електронних документів. 
Незважаючи на наявність у вітчизняній та зару-
біжній доктрині цивільного процесу низки вель-
ми ґрунтовних досліджень, дана проблематика 
висвітлена в науці недостатньо і зазначена про-
блема не знайшла вирішення. Вважаємо акту-
альним напрямком досліджень запровадження 
блокчейн технології у цивілістичному процесі 
як надійної гарантії безпеки всіх персональних 
даних та електронних матеріалів судової справи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відносно нещодавно привернула до себе ува-
гу науковців правників технологія блокчейн. 
Так І.В. Давидова досліджувала перспекти-
ви розвитку в Україні технології блокчейн. 
Н.Д. Гетьманцева та Н.М. Процьків серед 
нових контурів цивільного права в епоху циф-
рових технологій виділили також і технологію 
блокчейн. Р.І. Радейко досліджував особливос-
ті впровадження технології блокчейн у сфе-
рі публічних відносин України. А.М. Демчук 
та Н.О. Чечель дослідити поняття блокчейн 
і сфери його застосування. Але, на сьогодніш-
ній день питання застосування технології блок-

чейн у цивілістичному процесі науковцями не 
досліджено. Дана тематика є малодослідже-
ною серед науковців. Безумовно, це пов’язано 
з тим, що правові дослідження на цю тему 
тільки-но почали проводитися і необхідний 
теоретико-правовий багаж ще не проведений. 

Метою статті – є теоретично-прикладний 
аналіз застосування технології блокчейн у циві-
лістичному процесі.

Виклад основного матеріалу. Впроваджен-
ня та успішне використання у цивілістичному 
процесі автоматизованих систем та баз даних: 
а саме Єдиної судової інформаційно-телеко-
мунікаційної системи (ЄСІТС), її підсистеми 
«Електронний кабінет», «Електронний суд» 
та підсистеми відеоконференцзв’язку – спри-
яють підвищенню відкритості, доступності 
та ефективності правосуддя.

Всеосяжний і дедалі маштабний вплив циф-
рових технологій на життя сучасного суспільства 
є очевидним. Перспективність впровадження 
цифрових технологій, у тому числі із викорис-
танням технологій штучного інтелекту у циві-
лістичний процес було усвідомлено країною.

Так у сфері правосуддя забезпечується 
подальший розвиток вже існуючих технології. 
Розвиток та впровадження технологій штучного 
інтелекту у судові системи провідних країн сві-
ту сприяли виникненню необхідності виробити 
єдині принципи і правила їх використання [2].

Існуючі підходи щодо застосування електро-
нних технологій у діловодстві суду не дозволя-
ють гарантувати безпеку як самих документів, 
так і їх змісту протягом усього судового спору. 
Завжди існує ризик втрати, зміни чи пошкоджен-
ня внаслідок несанкціонованого доступу до 
електронних документів та матеріалів цивільної 
справи. Тому в даний час існує потреба в забез-
печенні інформаційної захищеності документо-
ваних даних протягом усього розгляду судової 
справи, а не лише його кінцевого результату.
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Відповідно до Концепції розвитку штучно-
го інтелекту в Україні застосування технологій 
штучного інтелекту в забезпеченні інформацій-
ної безпеки є одним із факторів, що сприятиме 
забезпеченню національних інтересів. Зокрема, 
у сфері інформаційної безпеки слід забезпечи-
ти створення захищеного національного інфор-
маційного простору за допомогою технологій 
штучного інтелекту [2].

Європейська комісія з ефективності право-
суддя (CEPEJ) Ради Європи 4 грудня 2018 році 
ухвалила перший європейський акт, який вста-
новлює етичні принципи щодо використання 
штучного інтелекту в судових системах. Хар-
тія заклала систему базових принципів, якими 
можуть керуватися органи виконавчої влади, 
законодавці та представники судових органів, 
якщо йдеться про використання технологій 
штучного інтелекту, що динамічно розвивають-
ся в національних судових системах [3]. 

Враховуючи переваги, пов’язані з кібербез-
пекою електронних баз даних судових установ, 
блокчейн також може стати центральним засо-
бом захисту цифрових документів та надати 
можливість використовувати cучасні електронні 
технології задля забезпечення правового захисту.

Найбільш прогресивним вирішенням питан-
ня забезпечення інформаційної безпеки у сфері 
правосуддя в цілому та у цивілістичному процесі 
зокрема є, на даний момент – технологія блокчейн.

Блокчейн – це розподілений публічний 
реєстр, заснований на сучасних криптографіч-
них алгоритмах, що містить базу даних про всі 
раніше здійснені операції, який носить децен-
тралізований характер, і що міститься в публіч-
них джерелах мережі. Це структурована систе-
ма з певними правилами побудови ланцюжків 
транзакцій і доступу до інформації [4, с. 38].

Демчук А.М., Чечель Н.О. відзначають, що 
технологія блокчейн являє собою децентралі-
зовану базу (реєстр) даних, записи в якій і їх 
порядок неможливо змінити, тому що в осно-
ві побудови системи лежать криптографічні 
алгоритми, що захищають від фальсифікацій 
даних [7, с. 34]. 

На думку Давидової І.В. блокчейн працює 
зі складною системою шифрування (ключів). 
Кожен блок має свій унікальний ключ. Немож-
ливість «розірвати ланцюг», тобто внести прав-
ки у блок або додати блок між іншими – забез-

печується тим, що коди (хеши) попереднього 
і наступного блоків пов’язані між собою і вне-
сення змін в один блок одразу робить його та усі 
інші блоки, які йдуть за ним, недійсними, що 
автоматично висвічується на екрані [4, с. 38–39].

Блокчейн дозволяє автоматизувати транзак-
ції, не використовуючи при цьому третю сторо-
ну; є розподіленою системою консенсусу і дові-
ри; являє собою інфраструктуру, що забезпечує 
підтвердження автентичності. Всі операції здій-
снюються в одному середовищі і їх можна 
з легкістю відстежити, перевіривши відповідні 
адреси, має ознаку незмінності і стійкості відо-
мостей, що означає неможливість змінити або 
видалити записи, забезпечує доступ до реєстру 
будь-якого суб’єкта [5, с. 20].

Технологія блокчейн являє собою набір алго-
ритмів, що дозволяють побудувати мережу яку 
не зможуть підробити учасники та створити 
систему захищеного обміну даними [7, с. 35].

Практика використання технології блокчейн 
у сферах, що передбачають реєстрацію, збе-
рігання та обробку даних, демонструє значні 
переваги в порівнянні з традиційними інфор-
маційними технологіями. Блокчейн забезпечує 
високоефективні механізми захисту цілісності 
та доступності інформації і дозволяє створюва-
ти повністю децентралізовані системи [6, с. 116].

Технологія блокчейн – це інформаційна сис-
тема, що забезпечує зберігання даних із захис-
том їх від фальсифікації та втрати, а також пере-
дачу та перетворення даних усередині системи 
із збереженням їх достовірності. Захист даних 
досягається за допомогою: запису їх у ланцю-
жок криптографічних взаємопов’язаних блоків, 
децентралізованого зберігання копій ланцюжків 
та синхронізації ланцюжків за допомогою алго-
ритму. Тобто блокчейн називається також і сам 
ланцюжок блоків. По своїй конструкції блок-
чейн може служити як відкрита розподілена 
система, яка контрольованим і постійним спо-
собом фіксує угоди між двома сторонами.

Отже, блокчейн можна визначити як базу 
даних з певними правилами побудови ланцюж-
ків транзакцій та доступу до інформації, що 
виключає шахрайство. Основним принципом 
функціонування цієї технології є прозорість 
операцій, що здійснюються з неможливістю їх 
зміни особами, які не мають до неї санкціонова-
ного доступу.
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З технічної сторони ланцюжки блоків запису-
ються таким чином, що на кожному комп’ютері 
підключеному до системи, зберігається копія 
всієї інформації, яка завантажується автоматич-
но без волі користувача в момент приєднання до 
системи. Отже, при спробі комп’ютерної атаки 
або попадання вірусу до одного з користувачів 
це не зможе призвести до знищення всього реє-
стру, залишиться хоча копія, яка згодом відно-
вить знову весь ланцюжок. Так, у ході здійснен-
ня різних операцій в систему пов’язаних між 
собою блоків виробляється новий код, який вбу-
довується в наявний ланцюжок. А отже у разі, 
наприклад, хакерської атаки чи несанкціонова-
ного доступу до електронних матеріалів судової 
справи ланцюжок не руйнується, а просто відки-
дає цей елемент. Дане «відторгнення» свідчить 
про те, що цей блок є невірним і містить у собі 
спроби зламати систему, що говорить про дуже 
високий рівень захищеності системи та досто-
вірності внесеної інформації.

Досягнення в технологіях можна викорис-
товувати для покращення, уточнення та опти-
мізації наших традиційних способів роботи 
у судах. Більшість суддів і юристів, коли дума-
ють про технології, розмірковують про рутинні, 
повторювані й часто застарілі методи виконання 
завдання у судах і уявляють, що завдяки сучас-
ним інформаційним технологіям можна підви-
щити ефективність і полегшити життя [8, с. 34]. 
Так, з 2018 року інтернет-суди в Пекіні та Гуанч-
жоу ведуть в режимі онлайн подачу документів, 
подання доказів (за допомогою блокчейн для 
підтвердження автентичності доказів), судовий 
розгляд і винесення рішень [8, с. 171].

Протягом останніх п’яти років китайські 
суди стали лідерами світу у своїх зусиллях 
щодо впровадження автоматизованого аналізу 
та моніторингу судів, стандартизації процесу 
прийняття рішень та спостереженнями за тен-
денціями в суспільстві [10].

Китайська Народна Республіка у цьому 
напрямку активно впроваджує інноваційні 
інформаційно-телекомунікаційні технології 
у процес вирішення спорів. Так у Китаї судова 
система перейняла мислення технологічної ком-
панії та швидкими темпами просуває застосуван-
ня електронних технологій у судових розглядах.

Китайські суди по всій країні почали співп-
рацювати з гігантськими технологічними 

компаніями для створення власних блокчейн-
платформ, у тому числі «Судовий блокчейн» 
у Ханчжоу (вересень 2018 р.), «Balance Chain» 
у Пекіні (березень 2019 р.) та «Internet Legal 
Chain» у Гуанчжоу (квітень 2019 р.). У листопа-
ді 2019 року оголошено про свою власну блок-
чейн-платформу для зберігання електронних 
файлів, «Єдину платформу судового блокчей-
ну народного суду», яка націлена на охоплення 
юрисдикцій по всій країні [9, с. 39].

Всі судові блокчейн-платформи Китаю 
об’єднані блокчейн, де об’єкти можуть стати 
членами (вузлами) мережі лише після попере-
днього схвалення свого хоста, на відміну від 
повністю децентралізованої системи публічно-
го блокчейну (наприклад, блокчейну Біткойн 
та блокчейну Ефіріуму), яка відкрита для всіх. 
Блокчейн технології нині налічують 27 учас-
ників, у тому числі 21 представницький суд із 
різних регіонів на всіх рівнях (від місцевих 
судів до судів міського рівня, обласних судів) 
та інші юридичні особи, такі як нотаріальні 
контори та центри судової експертизи. Кожен із 
цих членів містить електронну копію блокчей-
на та оснащений високошвидкісними сервера-
ми, пристроями зберігання даних та виділеною 
внутрішньою локальною мережею. Усі учасни-
ки застосовують ті самі правила для введення, 
збереження та вилучення електронних доказів 
з метою збереження тільки надійних та фіксо-
ваних даних. Технологічна компанія, що співп-
рацює, надає критично важливі технології, такі 
як електронний підпис, позначки розташуван-
ня та часу, а також шифрування та дешифру-
вання даних. Портали кінцевих користувачів, 
такі як програми для смартфонів та веб-сайти, 
дозволяють будь-кому розміщувати електронні 
файли [9, с. 39, 40].

Отже, приклад Китаю підкреслює спорід-
неність між централізацією влади та зростаю-
чим державним інтересом у вирішенні судо-
вих справ незначної складності за допомогою 
алгоритмів штучного інтелекту, які вважаються 
надійними та неупередженими. А технологія 
блокчейн дозволяє судовій системі Китаю бути 
захищеною.

Розвиток цифрових інформаційних техноло-
гій достатньою мірою впливає і на цивілістичний 
процес в Україні. Так вже сьогодні У судах функ-
ціонує Єдина судова інформаційно-комунікацій-



63

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

на система. Позовні та інші заяви, скарги та інші 
передбачені законом процесуальні документи, 
що подаються до суду і можуть бути предметом 
судового розгляду, в порядку їх надходження 
підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиній 
судовій інформаційно-комунікаційній системі 
в день надходження документів. Єдина судова 
інформаційно-комунікаційна система відпо-
відно до закону забезпечує обмін документами 
(надсилання та отримання документів) в елек-
тронній формі між судами, між судом та учасни-
ками судового процесу, між учасниками судово-
го процесу, а також фіксування судового процесу 
і участь учасників судового процесу у судово-
му засіданні в режимі відеоконференції [1]. 

Відповідно до існуючих вимог звернення 
до суду за захистом своїх порушених, невизна-
них або оспорюваних прав, свобод чи законних 
інтересів може бути у вигляді поданного елек-
тронного документа, підписаного кваліфікова-
ним електронним підписом через електронний 
кабінет підсистеми «Електронний суд». Після 
розгляду судової справи рішення суду вноситься 
до Єдиного державного реєстру судових рішень 
у формі електронного документа, який підпису-
ється суддею (суддями, якщо судовий акт при-
йнятий судом колегіально) також кваліфікова-
ним електронним підписом. Процес здійснення 
електронного діловодства суду, опрацювання 
вхідних документів, надсилання елетронних 
судових повісток учасникам справи є складною 
системою, що включає сукупність різнорідних 
даних, оброблюваних з використанням інфор-
маційних систем, де на різних етапах їх оброб-
ки є людський фактор, що істотно впливає на 
достовірність, законність і незворотність дій. 

За допомогою технології блокчейн  сторо-
ни та інші учасники процесу можуть побачити 
в своєму персональному електронному кабіне-
ті електронного суду не лише всі процесуаль-
ні документи, які реєструє суд – як зі сторони 
позивача, так і зі сторони відповідача – проти-
лежної сторони, так і всі процесуальні докумен-
ти суду – це і ухвали, і рішення суду, особливо 
тоді, коли суд проголосив лише вступну та резо-
лютивну частину рішення, а повний текст про-
голошено пізніше, і тоді коли хтось не був при-
сутнім у судовому засіданні або не дочекався 
його проголошення, наприклад, через перерву 
у суді або наступного дня зранку.

Набір різноманітних джерел даних та елек-
тронних документів та участь у процесах різ-
них сторін висувають високі вимоги до якості 
інформації. Саме тому запропонований підхід 
щодо застосування технології блокчейн дозво-
лить створити захищену  інформаційну судову 
систему. Важлива перевага зберігання даних 
при застосуванні технології блокчейн – висока 
надійність, що виключає можливість втрати чи 
знищення. А використання сучасних сертифі-
кованих алгоритмів криптографічного захисту 
дозволить надати юридичну значущість елек-
тронним даним цивілістичного процесу.

Технологія блокчейн спочатку визначає 
неможливість додавання фальшивого блоку або 
вилучення існуючого, оскільки це відразу буде 
видно у всій системі. Таким чином, не можна до 
структури додати те, чого там бути не повинно. 
При видаленні блоку система так само реагує змі-
ну глобальної структури. Тому спроби несанк-
ціонованого втручання практично виключені.

Очевидно, що потрібно ще багато інтелек-
туальних, матеріальних, фінансових, часових 
витрат, перш ніж інноваційні пропозиції реалі-
зуються в практичній діяльності судової систе-
ми України. Проте цілком ясно, що українське 
судочинства в цілому, та цивілістичний процес 
зокрема має відповідати сучасним реаліям, імп-
лементація в її діяльність новітніх інформацій-
них та комунікаційних технологій – життєва 
необхідність.

Висновки. Соціальний прогрес не встигає 
розвиватися так само швидко, як і інформаційні 
технології. Ось чому нормативно-правова база 
визнається недостатньо підготовленою та перед 
законодавцем стоїть завдання розвивати право-
ві відносини у цій сфері. Нормативно-право-
ва основа допоможе в регулюванні відносин, 
пов’язаних із застосуванням технологій блок-
чейн у цивілістичному процесі.

На відміну від традиційних баз даних, реє-
стри на основі технології блокчейн не мають 
центрального сховища даних або функцій адмі-
ністрування, а це означає, що їх за своєю приро-
дою складно зламати: такій особі доведеться зла-
мати всі копії одночасно, щоб досягти результату.

Необхідно зазначити, що на даному етапі 
неприпустим є швидке впровадження та безза-
стережного дотримання досвіду використання 
таких інформаційних технологій як блокчейн 
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цивілістичному процесі іноземних держав. Тому 
важливим є детально опрацювати всі практичні 
аспекти функціонування цих систем, щоб нові 
рішення позитивно вплинули на кібербезпеку 
цивілістичного процесу України.

Окрім цього також потребує суттєвого доо-
працювання концепція підготовки кваліфікова-
них спеціалістів, здатних забезпечити правове 
регулювання у сфері функціонування електро-
нного суду та документообігу на базі техноло-

гії блокчейн, вирішення завдання забезпечення 
високого ступеня захищеності електронних 
копій матеріалів судових справ. 

Перспективи подальших наукових дослі-
джень, на наш погляд, полягають у подальшому 
науковому дослідженні питань, що стосуються 
перспектив розвитку цивілістичного процесу із 
застосуванням сучасних електронних техноло-
гій, штучного інтелекту, «блокчейн» як важли-
вої складової кібербезпеки електронного суду.
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ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА ВИКОНАВЦЕМ ЗАПОВІТУ: 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

PROTECTION OF INHERITED PROPERTY BY THE EXECUTOR  
OF THE WILL: CURRENT ISSUES

Статтю присвячено розгляду чинного законодавства, нотаріальної та судової практики та рекомендації, разом 
з науковою літературою щодо охорони спадкового майна виконавцем заповіту. Досліджено правове регулюван-
ня та практичне здійснення охорони спадкового майна належить до найбільш складних питань у нотаріальній 
діяльності. Розглянуто в даному дослідженні, що на момент відкриття спадщини, до прийняття її спадкоємцями, 
вона знаходиться в невизначеному стані, так як не має власника. Разом з тим, може виникнути необхідність охо-
рони майна, утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належно-
му стані. Крім того, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна передбачає охоронні дії, спрямовані на попе-
редження розкрадання майна сторонніми особами, приховування майна з метою зменшення податку з доходів 
фізичних осіб при отриманні спадщини або з метою нанесення кредиторові шкоди, юридичного закріплення або 
упорядкування майнових прав та обов’язків спадкодавця; організацію охоронних заходів відносно спадкового 
майна, що знаходиться не за місцем відкриття спадщини.

Також в даній статті розглядається особливий спосіб охорони спадкового майна, а саме йде мова про управ-
ління спадковим майном. Особливість його обумовлюється саме об'єктом та полягає у обов'язковому поєднанні 
двох цілей – забезпечити збереження переданого до управління спадкового майна та отримати прибуток від 
управління таким майном.

До заходів щодо охорони спадкового майна відносяться будь-які заходи, що направлені на збереження цього 
майна в належному стані. Це не тільки складання опису спадкового майна, оцінка спадщини, повідомлення 
компетентних органів про наявність у складі спадщини майна з особливим правовим статусом, зберігання цього 
майна, а також виклик усіх осіб, що будуть залучені до спадкування.

Також акцентується увага на охороні спадкового майна. Триває охорона спадкового майна саме до моменту 
прийняття спадщини спадкоємцями, а у випадку якщо її не прийнято – до закінчення строку, саме такі умови 
установлені цивільним законодавством України.

Ключові слова: спадок, заповіт, прийняття спадщини, спадкодавець, спадкоємець, спадкування, відкриття 
спадщини, спадкова маса, відказоодержувач, відкриття спадщини.

The article is devoted to the review of current legislation, notarial and judicial practice and recommendations, togeth-
er with the scientific literature on the protection of inherited property by the executor of the will. The legal regulation 
and practical implementation of the protection of inherited property is one of the most difficult issues in notarial activity. 
It is considered in this study that at the time of opening the inheritance, before its acceptance by the heirs, it is in an 
uncertain state, as it has no owner. In addition, taking measures to protect inherited property includes protective meas-
ures aimed at preventing theft of property by third parties, concealment of property in order to reduce personal income 
tax on inheritance or to harm the creditor, legal consolidation or regulation of property rights and obligations. Languages   
of the testator; organization of protective measures against hereditary property that is not located at the place of discov-
ery of the inheritance. However, it may be necessary to protect property, maintain, care for, and perform other factual or 
legal actions to maintain it in good condition.

Also in this article the special way of protection of hereditary property is considered, namely it is a question  
of management of hereditary property. Its peculiarity is determined by the object and consists in the obligatory combi-
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Факт смерті є підставою для відкриття спад-
щини та зумовлює «перехід прав та обов'язків 
від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), 
до інших осіб (спадкоємців)» (ст. 1216 ЦК Укра-
їни). Це означає, що законодавче регулювання 
спадкових відносин, повинно забезпечувати не 
тільки реалізацію права на спадкування, але 
й гарантувати механізм збереження спадкової 
маси для спадкоємців. Однією із таких юридич-
них конструкцій, що закріплена законодавцем 
в ЦК України, є такий спеціальний інститут 
спадкового права, як інститут «охорони спадко-
вого майна» (ст. 1283 ЦК України) [1, с. 49].

Важливе значення має інститут охорони 
спадкових прав, який дає можливість відповід-
но до чинного законодавства забезпечити захист 
прав та інтересів суб'єктів спадкового права. 
Слід зазначити, що є два основні способи охоро-
ни спадкових прав: позасудовими (нотаріальни-
ми) та судовий. Зокрема, нотаріальні контори за 
місцем відкриття спадщини, а у відповідній міс-
цевості, де немає нотаріуса – відповідні органи 
місцевого самоврядування, можуть вживати 
заходів з охорони спадкового майна та управлін-
ня спадковим майном, про які було зазначено.

Охорона спадкового майна здійснюється 
в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів 
та кредиторів спадкодавця з метою збережен-
ня його до прийняття спадщини спадкоємцями. 
Охорона спадкового майна триває до закінчення 
строку, встановленого для прийняття спадщини 
[2, с. 16].

Важливим способом охорони спадкових 
прав є звернення до суду. Зокрема, Конституція 
України у ст. 55 зазначає, що права та свободи 
людини і громадянина захищаються судом. Від-
повідно до п. 3 Постанови Пленуму ВСУ «Про 
практику розгляду судами України справ про 
спадкування» від 24 червня 1983 р. № 4 у поряд-
ку позовного провадження розглядаються заяви 

по спорах про спадкове майно, в тому числі 
заяви про продовження строку прийняття спад-
щини; в порядку окремого провадження розгля-
даються скарги на нотаріальні дії або відмову 
в їх вчиненні, заяви про встановлення факту 
прийняття спадщини, факту належності запові-
ту, перебування на утриманні, якщо при цьому 
немає спору про спадщину.

Систему дій щодо охорони спадкового майна 
можна охарактеризувати як генеральний комп-
лексний інститут, який включає до свого складу 
такі субінститути: опис спадкового майна, дору-
чення щодо охорони спадкового майна, дого-
вір зберігання та договір довірчого управління 
спадковим майном, охорону обмежено оборо-
тоздатних речей тощо [3, с. 112].

Вжиття заходів щодо охорони спадкового 
майна здійснюється нотаріусом після отриман-
ня документів, що підтверджують факт смерті 
спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, 
але не пізніше наступного дня з дати надхо-
дження таких документів. Нотаріус за місцем 
відкриття спадщини за заявою заінтересова-
них осіб або з власної ініціативи вживає заходів 
щодо охорони спадкового майна.

Нотаріус, який одержав від спадкоємців пові-
домлення про відкриття спадщини, зобов'язаний 
повідомити про це спадкоємців, місце прожи-
вання або роботи яких йому відоме. Нотаріус 
може також зробити виклик спадкоємців шля-
хом публічного оголошення або повідомлення 
про це у пресі. У разі призначення спадкодавцем 
виконавця заповіту заходи щодо повідомлення 
спадкоємців про відкриття спадщини вжива-
ються виконавцем заповіту.

Завдяки охоронній функції відбувається 
перехід найбільш значущих суспільних інтер-
есів і потреб на рівень охорони та захисту прав 
і свобод суб'єктів правових відносин, забезпе-
чення правових вимог, а також реалізація від-

nation of two purposes – to ensure the preservation of the inherited property transferred to the management and to make 
a profit from the management of such property.

Measures for the protection of hereditary property include any measures aimed at maintaining this property in good 
condition. This includes not only compiling a description of inherited property, assessing the inheritance, notifying the 
competent authorities of the presence of inherited property with a special legal status, storage of this property, as well as 
calling all persons who will be involved in the inheritance.

Emphasis is also placed on the protection of hereditary property. The protection of inherited property continues until 
the moment of acceptance of the inheritance by the heirs, and if it is not accepted – until the expiration of the term, such 
conditions are established by the civil legislation of Ukraine.

Key words: inheritance, will, acceptance of inheritance, testator, heir, inheritance, discovery of inheritance, 
hereditary mass, testator, discovery of inheritance.
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повідних приписів у правовій поведінці. Саме 
у цій функції об'єднуються інструментальна 
цінність, соціальна справедливість, соціальна 
ефективність, адже вона визначається ступе-
нем охорони національних інтересів, правового 
порядку, узгодженого скоординованого впливу 
на пріоритетні правові сфери, які й забезпечу-
ють захист прав і свобод громадян [4, с. 104].

Охорона спадкового майна триває до при-
йняття спадщини спадкоємцями, а якщо її не 
прийнято – до закінчення строку, установлено-
го цивільним законодавством України для при-
йняття спадщини. Охорона спадкового майна 
може тривати після спливу шести місяців з дня 
відкриття спадщини, якщо до нотаріуса надій-
де заява про згоду на прийняття спадщини від 
осіб, для яких право спадкування виникає у разі 
неприйняття спадщини іншими спадкоємцями, 
на підставі частини третьої статті 1270 Цивіль-
ного кодексу України і якщо до спливу вста-
новленого законом шестимісячного строку для 
прийняття спадщини лишилося менше трьох 
місяців [5, с. 216].

На підставі заяви заінтересованої особи про 
відкриття спадщини та договору на управління 
спадщиною нотаріус заводить спадкову справу.

Заходи охорони спадкового майна припиняє 
нотаріус або посадова особа органу місцевого 
самоврядування, які їх вживали. Про припи-
нення охорони спадкового майна нотаріус за 
місцем відкриття спадщини попередньо повідо-
мляє спадкоємців та виконавця заповіту. З при-
пиненням заходів до охорони спадкового майна 
повноваження виконавця заповіту тривають до 
повного здійснення волі спадкодавця, яка вира-
жена в заповіті.

Нотаріус до закінчення строку про прийняття 
спадщини може видати спадкоємцеві дозвіл на 
одержання частини вкладу спадкодавця у бан-
ку (фінансовій установі) на покриття витрат 
з догляду за спадкодавцем під час його хворо-
би, а також на його поховання; на утримання 
осіб, які перебували на утриманні спадкодавця; 
витрат, пов'язаних з повідомленням спадкоємців 
про відкриття спадщини; інших витрат, викли-
каних обставинами, які мають істотне значення.

В подібних випадках нотаріус або орган 
місцевого самоврядування за місцем відкриття 
спадщини укладає договір на управління спад-
щиною з третьою особою. Як свідчить аналіз 

п. 9 Порядку вчинення нотаріальних дій нотарі-
усами України такий договір може бути укладе-
ний лише за наявності наступних умов [6]:

1) відсутності спадкоємців або виконавця 
заповіту. За наявності хоча б одного спадкоємця 
або виконавця заповіту вони здійснюють управ-
ління самостійно або шляхом оформлення дого-
вірних відносин з управителем спадщиною;

2) подання заяви особою, що заінтересована 
у вжитті заходів щодо управління спадщиною.

Після виявлення спадкового майна й скла-
дення його опису воно передається на зберіган-
ня спадкоємцям або іншим особам. Якщо до 
складу спадщини входить майно, яке потребує 
управління (жилий будинок, квартира, худоба 
тощо), а також якщо кредиторами померлого 
було пред'явлено позов до того, як спадщину 
було прийнято спадкоємцями, нотаріальна кон-
тора призначає хранителя майна, а в населе-
них пунктах, у яких немає нотаріальної конто-
ри, відповідна рада призначає над цим майном 
опікуна згідно зі ст. 559 ЦК України, ч. 2 ст. 61 
Закону України «Про нотаріат». При цьому від-
повідно до ст. 62 Закону України «Про нотаріат» 
хранителі, опікуни та інші особи, яким пере-
дано на зберігання спадкове майно, якщо вони 
не є спадкоємцями, мають право отримати від 
спадкоємців винагороду за зберігання спадко-
вого майна в розмірі, передбаченому чинним 
законодавством України. Вказані особи також 
мають право на відшкодування необхідних 
витрат щодо зберігання й управління спадковим 
майном за вирахуванням фактично одержаної 
вигоди від використання цього майна [7, с. 96].

Слід закцентувати увагу на законодавчому 
положенні про те, що обов'язковою умовою для 
укладення нотаріусом договору на управління 
спадщиною є відсутність спадкоємців або вико-
навця заповіту. Враховуючи відсутність законо-
давчого регулювання цього договору, а також 
відповідного повноваження нотаріуса у Законі 
«Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріаль-
них дій нотаріусами України на сьогодні інсти-
тут управління спадщиною на підставі договору, 
що укладається нотаріусом, не застосовується.

Заходи щодо управління спадковим майном 
може здійснювати один із спадкоємців до явки 
інших. У такому випадку, за змістом ст. 62 Зако-
ну України «Про нотаріат» спадкоємець позбав-
ляється права вимагати відшкодування витрат, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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понесених ним у зв'язку з охороною та управ-
лінням цим майном, а також права вимагати 
сплати винагороди за рахунок спадщини.

Договір на управління спадщиною – новий 
вид договору, що був невідомий раніше в юри-
дичній практиці. Метою укладання цього дого-
вору є забезпечення збереження спадкового май-
на до прийняття спадщини спадкоємцями або 
до визнання спадщини відумерлою за рішенням 
суду [8, с. 18].

Із сутності вищевикладеного в статті, під час 
спадкування права та обов'язки переходять від 
спадкодавця до спадкоємця (спадкоємців). Цю 
процедуру має бути належним чином оформ-
лено, що дасть можливість у повному обсязі 
захистити права та охоронювані законом інтер-
еси спадкоємців.

Окрім Цивільного Кодексу України, питан-
ням оформлення та охорони спадкових прав при-
свячено цілу низка нормативно-правових актів: 
Закон України «Про нотаріат», Постанова Кабі-
нету міністрів України «Про порядок посвід-
чення заповітів і доручень, прирівнюваних до 
нотаріально посвідчених», накази Міністерства 
юстицій «Про затвердження Положення про 
єдиний реєстр заповітів та спадкових справ», 
«Про затвердження форм книги для реєстрації 
заповітів, прирівнюваних до нотаріально посвід-
чених, посвідчувальних написів на заповітах 
і дорученнях, прирівнюваних до нотаріально 
посвідчених, та зразків цих документів» тощо.

Отже, спадкові права оформляються шляхом 
видачі нотаріусом свідоцтва про право на спад-
щину, яке буває двох видів: свідоцтво про право 
на спадщину за законом та свідоцтво про право 
на спадщину за заповітом. Нотаріус, видаючи 
свідоцтво про право на спадщину за законом, 
перевіряє факт смерті спадкодавця, час і міс-
це відкриття спадщини, наявність підстав для 
закликання до спадкоємства за законом осіб, 
які подали заяву про видачу свідоцтва, та склад 
спадкового майна.

Видаючи свідоцтво про право на спадщи-
ну за заповітом, нотаріус перевіряє факт смер-
ті спадкодавця, наявність заповіту, час і місце 
відкриття спадщини, склад спадкового майна. 
Нотаріус також перевіряє коло осіб, які мають 
право на обов'язкову частку в спадщині.

Якщо спадщина приймається кількома осо-
бами, то кожному із них видається свідоцтво із 

зазначенням їх частки. Проте відсутність свідо-
цтва про право на спадщину не позбавляє спад-
коємця права на спадщину. Однак ЦК зобов'язує 
спадкоємців звернутися за свідоцтвом про пра-
во на спадщину на нерухоме майно.

За загальним правилом, свідоцтво про право 
на спадщину видається після закінчення 6 міся-
ців із часу відкриття спадщини. Якщо заповіт 
складено на користь зачатої, але ще не народже-
ної дитини, свідоцтво може бути видано лише 
після народження дитини. До закінчення строку 
на прийняття спадщини нотаріус може вида-
ти спадкоємцеві дозвіл на одержання частини 
вкладу спадкодавця у банку (фінансовій устано-
ві), якщо це зумовлено обставинами, що мають 
істотне значення.

Цивільне законодавство передбачає держав-
ну реєстрацію права на спадщину в разі, якщо 
до спадкового майна входить нерухоме майно, – 
право власності спадкоємця на таке майно вини-
кає з моменту державної реєстрації.

На практиці можуть бути випадки, коли необ-
хідно внести зміни до свідоцтва про право на 
спадщину. Для цього має бути згода усіх спад-
коємців, які прийняли спадщину, або відповідне 
рішення суду про внесення змін до свідоцтва.

Свідоцтво про право на спадщину може 
бути визнано недійсним за рішенням суду, якщо 
буде встановлено, що особа, якій воно видане, 
не мала права на спадкування, а також в інших 
випадках, передбачених законом.

Новелою в цивільному законодавстві є мож-
ливість укладення спадкового договору, який 
є специфічним засобом оформлення спадкових 
прав. Зокрема, за спадковим договором одна 
сторона (набувач) зобов'язується виконувати 
розпорядження другої сторони (відчужувача) 
і в разі його смерті набуває право власності на 
майно відчужувача. Спадковий договір уклада-
ється у письмовій формі та підлягає нотаріаль-
ному посвідченню. На майно, визначене в спад-
ковому договорі, нотаріус, який його посвідчив, 
накладає заборону на відчуження. Після смерті 
відчужувача набувач за спадковим договором 
набуває право власності на майно, яке зазначено 
в договорі, та вправі отримати на це майно від-
повідний правовстановлюючий документ.

Вжиття заходів щодо охорони спадкового 
майна здійснюється нотаріусом після отриман-
ня документів, що підтверджують факт смерті 



69

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, 
але не пізніше наступного дня з дати надхо-
дження таких документів.

На підтвердження факту смерті нотаріусу 
надається свідоцтво про смерть, з якого виготов-
ляється копія та проставляється відмітка «згідно 
з оригіналом». Зазначена копія долучається до 
спадкової справи. У разі відсутності свідоцтва 
про смерть нотаріус робить запит до органу 
реєстрації актів цивільного стану для отриман-
ня копії актового запису про реєстрацію смерті 

та повного витягу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян щодо актового запи-
су про смерть.

На підтвердження місця відкриття спадщини 
нотаріусу подається довідка житлово-експлуата-
ційної організації, правління житлово-будівель-
ного кооперативу, відповідного органу місцево-
го самоврядування, будинкова книга з записом 
про місце проживання спадкодавця тощо. Якщо 
надати такі документи неможливо, нотаріус 
робить запит до адресного довідкового бюро.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

ON THE ISSUE OF THE ESSENCE OF THE PRINCIPLE OF THE RULE  
OF LAW IN CIVIL PROCEEDINGS IN UKRAINE

У статті авторами досліджується сутність принципу верховенства права у цивільному судочинстві України та 
його реалізація на стадіях звернення особи з позовом, відкриття провадження у справі та підготовки справи до 
розгляду по суті. Зміст принципу верховенства права авторами розглядається на основі аналізу підходів до його 
розуміння вітчизняних науковців, позиції Конституційного Суду України та положень висловлених Венеціан-
ською комісією у прийнятих нею документах. Положення чинного Цивільного процесуального кодексу України, 
що регламентують підготовку цивільної справи до судового розгляду аналізуються з позицій складових принци-
пу верховенства права, які розкриваються у Контрольному списку по верховенству права прийнятому Венеціан-
ською комісією на 106-му пленарному засіданні 11-12 березня 2016 р. 

Розкриваючи зміст законності, як складової принципу верховенства права, автори вказують на можливість 
застосування судом під час розгляду справи норм Конституції України, як норми прямої дії, у разі, коли суд при-
ходить до висновку про суперечність Конституції України закону чи іншого нормативного акту, які підлягали б 
застосуванню у даних правовідносинах.

Аналізуючи правову визначеність, як складову принципу верховенства права, в контексті цивільного судо-
чинства авторами звертається увага на принцип  res judicata, який передбачає необхідність дотримання остаточ-
ного рішення, якщо немає достатньо вагомих причин для його перегляду.

Реалізація принципу попередження зловживання повноваженнями як складового елементу верховенства пра-
ва в контексті початкових стадій цивільного судочинства авторами розглядається через забезпечення учасникам 
справи права на оскарження постановлених судом ухвал. 

Рівність всіх перед законом та відсутність дискримінації, як складові  верховенства права, закріплені в ряді 
норм Цивільного процесуального кодексу України та реалізуються на стадії підготовки справи до розгляду шля-
хом надання учасникам справи права викладення своїх вимог, заперечень, аргументів та міркувань у заявах по 
суті спору тощо.

В частині реалізації принципу доступності правосуддя авторами вказується на доцільності запровадження 
спрощеного механізму звернення до суду у малозначних справах.

Ключові слова: верховенство права, цивільне судочинство, підготовче провадження, відкриття проваджен-
ня у справі, законність, правова визначеність, доступ до правосуддя.

In the article, the authors explore the essence of the principle of the rule of law in civil proceedings and its imple-
mentation at the stages of filing a claim, opening proceedings and preparing the case for consideration on the merits. 
The content of the rule of law principle is considered by the authors based on the analysis of approaches to understand-
ing domestic scientists, the position of the Constitutional Court of Ukraine and the provisions expressed by the Venice 
Commission in its adopted documents. The provisions of the current Civil Procedure Code of Ukraine, which regulate 
the preparation of a civil case for trial, are analyzed from the standpoint of the components of the rule of law principle, 
which are disclosed in the Rule of Law Checklist adopted by the Venice Commission at the 106th plenary session on 
March 11-12, 2016.

Revealing the content of legality as a component of the principle of the rule of law, the authors point to the possibil-
ity for the court to apply, when considering a case, the norms of the Constitution of Ukraine as norms of direct action 
if the court concludes that a law or other normative act that would be applicable in these legal relations contradicts the 
Constitution of Ukraine.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
неможливо уявити існування правової держа-
ви без реалізації принципу верховенства пра-
ва у всіх сферах життя суспільства. Однією 
з найважливіших функцій державної влади 
є правосуддя, що спрямована на розгляд і вирі-
шення спорів щодо прав та законних інтересів 
фізичних, юридичних осіб та держави, а також 
застосування передбачених законом санкцій 
до осіб винних у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень. Стаття 129 Конституції України 
зобов’язує суддю при здійсненні правосуддя 
керуватись верховенством права, що свідчить 
про основоположний характер даного принци-
пу у вітчизняній судовій системі. Принцип вер-
ховенства права належить до основних засад 
цивільного судочинства відповідно до п. 1 
ч. 3 ст. 2 ЦПК України, також ч. 1 ст. 10 ЦПК 
України закріплено обов’язок суду щодо необ-
хідності керуватись принципом верховенства 
права при розгляді справ. Реалізація досліджу-
ваного принципу створює умови для виконан-
ня завдань цивільного судочинства визначе-
них у ст. 2 ЦПК України, щодо забезпечення 
справедливого, неупередженого та своєчасного 
розгляду і вирішення цивільних справ з метою 
ефективного захисту порушених, невизнаних 
або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави. 

Поряд з тим, нормативне закріплення 
у цивільному процесуальному законодавстві 
даний принцип отримав лише з внесенням 
масштабних змін до ЦПК України у 2017 р., що 
дало новий поштовх для досліджень сутнос-
ті даного принципу та його реалізації у сфері 
цивільного судочинства.

Стан опрацювання проблематики. Питан-
ня визначення змісту принципу верховенства 
права, реалізація його у сфері судочинства були 
предметом наукових пошуків ряду дослідни-
ків, серед яких: Г.П. Тимченко, Т.А. Цувіна, 
О.В. Петришин, С.П. Погребняк, Д.Д. Луспеник, 
М.М. Ясинок, О. Л. Копиленко, О.В. Дем’янова, 
М.П. Курило та інші.

Аналіз норм чинного ЦПК України дозволяє 
зробити висновок про підвищення ролі стадії 
підготовчого провадження у цивільному судо-
чинстві, оскільки на даній стадії здійснюється 
чітке визначення вимог та заперечень сторін, 
формується доказова база, остаточно визна-
чається коло учасників справи та вчиняється 
ряд інших процесуальних дій спрямованих на 
подальше вирішення справи у відповідності до 
завдань цивільного судочинства.   

Метою статті є дослідження принципу вер-
ховенства права у цивільному судочинстві Укра-
їни та реалізації його на стадії підготовки спра-
ви до розгляду.

Виклад основного матеріалу. Виконан-
ня визначеного завдання доцільно почати із 
з’ясування сутності принципу верховенства 
права та його складових елементів. В цій части-
ні, як слушно зазначає Г.П. Тимченко, проблема 
полягає у відсутності єдності точок зору на еле-
менти даного принципу та наявності надширо-
кої сфери його реалізації [11, с. 234].

Конституційний Суд України у своєму рішен-
ні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 р. вка-
зує, що нормативною основою принципу верхо-
венства права є положення ч. 1 ст. 8 Конституції 
України, яка передбачає панування права у сус-
пільстві. На державу покладається обов’язок 
імплементувати його до правотворчої та пра-

Analyzing legal certainty as a component of the principle of the rule of law, in the context of civil proceedings, the 
authors draw attention to the principle of res judicata, which provides for the need to comply with the final decision if 
there are not enough good reasons for its revision.

The implementation of the principle of preventing abuse of power as an integral element of the rule of law, in the 
context of the initial stages of civil proceedings, is considered by the authors by providing the participants in the case 
with the right to appeal against court rulings.

The equality of all before the law and the absence of discrimination as components of the rule of law are enshrined 
in a number of norms of the Civil Procedure Code of Ukraine and are implemented at the stage of preparing a case for 
consideration by providing the participants in the case with the right to present their claims, objections, arguments and 
reasoning in statements on the merits of the dispute, etc. d.

In terms of the implementation of the principle of accessibility of justice, the authors point out the expediency of 
introducing a simplified mechanism for applying to the court in minor cases.

Key words: rule of law, civil proceedings, preparatory proceedings, opening proceedings, legality, legal certainty, 
access to justice.
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возастосовної діяльності, насамперед до норм 
законів, зміст яких повинен бути проникнутий 
ідеями соціальної справедливості, свободи, рів-
ності тощо. Важливим проявом принципу вер-
ховенства права є поширення його не тільки на 
норми законодавства, а й на інші соціальні регу-
лятори – норми моралі, традиції, звичаї що були 
легітимовані суспільством. Зазначені елементи 
права спрямовані на досягнення ідеології спра-
ведливості. Принцип верховенства права перед-
бачає судовий контроль що стосується питання 
втручання до сфери прав кожної людини. Тому 
здійснення правосуддя на засадах верховенства 
права судом забезпечує захист прав та свобод 
людини і громадянина, прав та законних інтер-
есів юридичних осіб, інтересів суспільства 
та держави гарантованих Конституцією Украї-
ни, законами України [10]. 

О.В. Петришин, розглядаючи принцип вер-
ховенства права, вказує на доцільність його роз-
гляду у двох аспектах: по-перше, у широкому 
значенні як принцип правової організації дер-
жавної влади в суспільстві, у сенсі «верховен-
ства права над державою»; по-друге, у вузькому 
розумінні, а саме у контексті співвідношення 
однорідних правових категорій – права й закону 
в системі регулювання суспільних відносин, їх 
ролі та місця в забезпеченні правопорядку, тоб-
то у сенсі «верховенства права над законом». 
Саме на такий підхід орієнтує ст. 8 Конституції 
України, що закріплює визнання та дію принци-
пу верховенства права [6, с. 24-25].

Науковець наголошує також на доречності 
включення даного принципу до сфери цивільно-
го процесуального законодавства з огляду на такі 
його змістовні правові положення, як: а) непри-
пустимість свавільного втручання у сферу осо-
бистого життя людини; б) неприпустимість 
позбавлення права власності, крім випадків, 
установлених Конституцією України й законом; 
в) свобода договору; г) свобода підприємницької 
діяльності, не забороненої законом; ґ) судовий 
захист цивільного права й інтересу; д) справед-
ливість, добросовісність і розумність [6, с. 31].

С.П. Погребняк виділяє формальне та мате-
ріальне верховенство права. Він підкреслює, що 
формальне верховенство права означає перед-
бачуваність дій держави. Це проявляється через 
режим законності. Матеріальне верховенство 
передбачає наявність однозначних стандартів 

що виражають характерні риси чинного законо-
давства. У даному випадку верховенство права 
становить собою панування права певного зміс-
ту. Дослідник відносить до таких стандартів 
основні права людини та принципи природного 
права, такі як свобода, рівність, справедливість 
тощо. Тому верховенство права передбачає 
«імлементацію» до правотворчої та правозасто-
совної діяльності держави ідей соціальної спра-
ведливості, свободи, рівності тощо [7, с. 30].

Важливе значення для розуміння принципу 
верховенства права має доповідь Венеціанської 
Комісії під назвою «Верховенство права», схва-
лена 25-26 березня 2011 р. У пункті 16 частини 
ІІ доповіді зазначається, що принцип верховен-
ства права необхідно розуміти як невід’ємну 
частину демократичного суспільства. Тому осо-
би які наділені владними повноваженнями ухва-
лювати рішення, повинні ставитися до кожного 
з повагою, на основі рівності та розумності, від-
повідно до закону. Кожна особа повинна мати 
можливість оскаржити незаконність рішень 
у незалежному та незаангажованому суді відпо-
відно до справедливих процедур [1]. 

У пункті 21 частини ІІІ вказаної доповіді 
наголошується на недостатності попередньо-
го огляду документів, які містять посилання на 
поняття верховенства права для формулюван-
ня його ключових вимог та визначення даного 
поняття. Водночас наголошується, що до складу 
поняття верховенства права можуть бути вклю-
чені такі конкретні вимоги, як: заборона свавіл-
ля, право на звернення з вимогою про віднов-
лення права до незалежних суддів в доступних 
судах, юридична визначеність і рівність усіх 
перед приписами права [1].

Детальніше зміст верховенства права роз-
кривається у Контрольному списку по верховен-
ству права прийнятому Венеціанською комісією 
на 106-му пленарному засіданні 11-12 березня 
2016 р., де складовими принципу верховенства 
права визначено: законність, правову визначе-
ність, попередження зловживання повноважен-
нями, рівність перед законом та відсутність дис-
кримінації, доступ до правосуддя [2].

Саме з цих позицій, на нашу думку,  доціль-
но проаналізувати положення чинного Цивіль-
ного процесуального кодексу України, що 
регламентують підготовку цивільної справи до 
судового розгляду. 
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Розкриваючи зміст законності, як складової 
принципу верховенства права, Венеціанська 
комісія ставить питання щодо наявності в дер-
жаві писаної Конституції та відповідності їй 
законодавства держави [2]. 

Саме такий підхід у значній мірі реалізова-
ний вітчизняним законодавцем у ст. 10 ЦПК 
України. Встановлюючи у ч. 1 вказаної статті 
обов’язок суду керуватись принципом верхо-
венства права при розгляді справ, в чч. 2-10 
визначено порядок застосування судом законо-
давства при вирішенні цивільних справ. В цій 
частині на особливу увагу заслуговує положен-
ня ч. 6 ст. 10 ЦПК України, що передбачає право 
суду застосувати норми Конституції України, як 
норми прямої дії, у разі коли суд приходить до 
висновку про суперечність Конституції України 
закону чи іншого нормативного акту, які підля-
гали б застосуванню у даних правовідносинах, 
а також встановлює порядок ініціювання відпо-
відним судом подання щодо вирішення питання 
про конституційність такого закону чи іншого 
нормативного акту. Варто відзначити, що оста-
точне вирішення питання про те, яка правова 
норма підлягає застосуванню до спірних право-
відносин, відповідно до ст. 264 ЦПК України, 
здійснюється на стадії ухвалення рішення суду 
по суті спору. У рамках підготовки справи до 
розгляду судом не здійснюється вирішення спір-
них вимог по суті, натомість суд вирішує ряд 
процесуальних питань шляхом постановлення 
ухвал. Такі ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 258 
ЦПК України, є видом судових рішень і пови-
нні відповідати вимогам верховенства права, 
законності та обґрунтованості встановленим 
ч. 1 ст. 263 ЦПК України. 

На реалізацію законності, як складової прин-
ципу верховенства права спрямовані також 
положення ч. 8 ст. ЦПК України, що передбача-
ють пріоритет дії міжнародного договору у разі, 
якщо його положення суперечать національним 
правовим актам.

Аналізуючи правову визначеність, як скла-
дову принципу верховенства права, в контексті 
цивільного судочинства варто звернути увагу на 
принцип  res judicata, який передбачає необхід-
ність дотримання остаточного рішення, якщо 
немає достатньо вагомих причин для його пере-
гляду. У значній мірі, недопущення повторного 
перегляду справ, за якими вже було ухвалено 

рішення, здійснюється на початкових стадіях 
процесу. Так, згідно ч. 1 ст. 186 ЦПК Украї-
ни, суддя відмовляє у відкритті провадження 
у справі за наявності наступних підстав: є таке, 
що набрало законної сили, рішення чи ухвала 
суду про закриття провадження у справі між 
тими самими сторонами, про той самий предмет 
і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що 
набрав законної сили, за тими самими вимогами; 
є рішення третейського суду, прийняте в межах 
його компетенції, щодо спору між тими самими 
сторонами, про той самий предмет і з тих самих 
підстав, за винятком випадків, коли суд відмо-
вив у видачі виконавчого листа на примусове 
виконання рішення третейського суду або ска-
сував рішення третейського суду і розгляд спра-
ви в тому самому третейському суді виявився 
неможливим; є рішення суду іноземної держа-
ви, визнане в Україні в установленому законом 
порядку, щодо спору між тими самими сторона-
ми, про той самий предмет і з тих самих підстав.

У разі встановлення аналогічних підстав піс-
ля відкриття провадження у справі, в тому чис-
лі на стадії підготовки справи до розгляду, суд 
закриває провадження на підставі пп. 3, 6 ч. 1 
ст. 255 ЦПК України.  Наслідком постановлення 
ухвали про закриття провадження у справі, від-
повідно до ч. 2 ст. 256 ЦПК України, є немож-
ливість повторного звернення до суду з приво-
ду спору між тими самими сторонами, про той 
самий предмет і з тих самих підстав.

Такий підхід вітчизняного законодавця 
повністю узгоджується з практикою Європей-
ського Суду з прав людини, зокрема у рішенні 
по справі «Христов проти України» Суд вказав: 
«принцип юридичної визначеності вимагає пова-
ги до принципу res judicata тобто поваги до оста-
точного рішення суду.  Згідно з цим принципом 
жодна сторона не  має  права вимагати  перегля-
ду  остаточного  та  обов'язкового  до  виконання 
рішення суду лише з однією метою – домогти-
ся  повторного  розгляду та  винесення  нового 
рішення у справі» [9].

Таким чином, забезпечення принципу res 
judicata здійснюється, як правило, на попере-
дніх стадіях судового розгляду. 

Розглядаючи принцип попередження зловжи-
вання повноваженнями як складовий елемент 
верховенства права варто відзначити, що у зга-
даному вище Контрольному списку по верхо-
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венству права він розглядається, у першу чергу, 
через призму обмеження дискреційних повно-
важень органів виконавчої влади. 

В контексті ж цивільного судочинства реа-
лізацію даного принципу доцільно, на нашу 
думку, розглядати через забезпечення учасни-
кам справи права на апеляційне та касаційне 
оскарження судових рішень. Таке право поши-
рюється як на рішення по суті справи, так і на 
ухвали, в тому числі постановлені під час підго-
товки справи до розгляду, зокрема: пов’язані із 
забезпеченням позову та забезпеченням доказів; 
повернення заяви позивачеві (заявникові); від-
мови у відкритті провадження у справі; передачі 
справи на розгляд іншого суду; відмови понови-
ти або продовжити пропущений процесуальний 
строк; призначення експертизи тощо. 

Отже, можливість апеляційного оскарження 
ухвал постановлених у процесі підготовки справи 
до розгляду є ефективним механізмом поперед-
ження порушень прав та інтересів учасників спра-
ви ще до ухвалення судом рішення по суті спору.

Серед складових верховенства права Вене-
ціанською комісією виділяється рівність всіх 
перед законом та відсутність дискримінації [2].

Розвиваючи положення статей 21 та 55 Кон-
ституції України законодавець у статті 4 ЦПК 
України гарантує право кожної особи звернутися 
до суду за захистом своїх порушених, невизна-
них або оспорюваних прав, свобод чи законних 
інтересів. Повага до честі і гідності та рівність 
усіх учасників судового процесу перед законом 
та судом є однією з основних засад цивільного 
судочинства відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 2 ЦПК 
України. Цей принцип знаходить втілення 
у визначеному ст. 6 ЦПК України обов’язку суду 
поважати честь і гідність усіх учасників судово-
го процесу і здійснювати правосуддя на засадах 
їх рівності перед законом і судом незалежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця 
проживання, мовних та інших ознак України. 
Рівність процесуальних прав сторін закріпле-
на також у ч. 1 ст. 49 ЦПК України. Відповідні 
загальні засади цивільного судочинства реалізу-
ються і на стадії підготовки справи до розгля-
ду, про що свідчить надання сторонам та третім 
особам права щодо викладення своїх вимог, 
заперечень, аргументів та міркувань у заявах 

по суті спору; можливості щодо застосування 
заходів забезпечення позову та вжиття заходів 
зустрічного забезпечення тощо. 

Характеризуючи доступ до правосуддя, як 
складову верховенства права. Венеціанська 
комісія торкається досить широкого кола питань 
[2]. В контексті стадії підготовки справи до роз-
гляду в цивільному судочинстві варто звернути 
увагу на такі аспекти доступності правосуддя, 
як: прозорість розподілу справ між суддями, під-
стави для відводу складу суду, а також питання 
доступності правової допомоги та розумна фор-
малізованість процесу, що не створює зайвих 
перешкод для звернення до суду.

Варто відзначити, що визначений ст. 14 та 33 
ЦПК України автоматизований порядок розпо-
ділу справ засобами Єдиної судової інформацій-
но-комунікаційної системи є досить прозорим 
та забезпечує неупередженість при визначенні 
судді чи складу суду для розгляду конкретної 
справи. З метою запобігання маніпулюванням 
автоматизованим розподілом справ, п. 6 ч. 4 
ст. 185 ЦПК України передбачено повернення 
всіх позовних заяв поданих до цього самого 
суду іншого позову (позовів) до цього самого 
відповідача (відповідачів) з тим самим пред-
метом та з однакових підстав без повернення 
суми судового збору сплаченого за їх подання. 
Наслідком незаконного втручання в роботу Єди-
ної судової інформаційно-комунікаційної систе-
ми є притягнення винної особи до криміналь-
ної відповідальності за ст. 3761 Кримінального 
кодексу України.

В контексті доступності правосуддя, як 
складової верховенства права, Венеціанською 
комісією розглядається питання незалежності 
суддів, зокрема наявності в законодавстві норм, 
що виключають можливість необґрунтовано-
го відводу судді. Не поглиблюючись у наукову 
дискусію щодо підстав відводу суддів та поряд-
ку розгляду таких клопотань, зазначимо, що 
у вітчизняній процесуальній науці та практиці 
неодноразово наголошувалось на складності 
практичної реалізації учасниками справи відво-
ду судді. Крім того, заявлення учасником спра-
ви необґрунтованого відводу може розглядатись 
суддею як втручання в його діяльність щодо 
здійснення правосуддя та звернення його з від-
повідним повідомленням, на підставі ч. 4 ст. 48 
Закону України «Про судоустрій і статус суд-
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дів», до Вищої ради правосуддя та до Генераль-
ного прокурора [3]. Викладене дозволяє зроби-
ти висновок про достатню захищеність суддів 
від необґрунтованого відводу.

Ініціювання судового розгляду спору проце-
суальне законодавство пов’язує із зверненням 
зацікавленої особи до суду. Оскільки, у значній 
кількості випадків, особа не може самостійно 
виконати всі процесуальні вимоги щодо такого 
звернення, Венеціанська комісія наголошує на 
необхідності створення умов для доступу кож-
ного до правової допомоги.

Стаття 59 Конституції України встановлює 
право кожного на професійну правничу допомо-
гу, для надання якої, згідно ст. 1312 Конституції, 
діє адвокатура. Відповідно до  Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» правова 
допомога у безоплатному порядку може надава-
тись особам визначеним у ст. 14 вказаного Зако-
ну за умови їх звернення та надання документів, 
що підтверджують право такої особи на без-
оплатну правову допомогу. Інші особи можуть 
залучити адвоката на договірних засадах з опла-
тою його послуг власним коштом з можливістю 
в подальшому компенсувати витрати на правову 
допомогу за рахунок протилежної сторони. 

Виконання особою, що має право на без-
оплатну правову допомогу, формальних вимог 
пов’язаних з її отриманням або укладання дого-
вору з адвокатом та оплата його послуг особою, 
яка такого права не має, безумовно є доцільною 
у справах із значними позовними вимогами. 
Поряд з тим, у малозначних справах відповід-
ні витрати часу та коштів, разом з необхідністю 

сплати судового збору, можуть бути вищими ніж 
розмір вимог з якими особа звертається до суду чи 
проти яких заперечує. В таких випадках судовий 
захист для особи фактично стає недоступним.

У зв’язку з викладеним доцільним, на нашу 
думку, є запровадження до цивільного проце-
суального законодавства спрощеного порядку 
звернення до суду у малозначних справах. Від-
повідний порядок отримав апробацію у рамках 
адміністративного судочинства. Так, відповідно 
до ч. 3 ст. 160 КАС України позовна заява може 
бути складена шляхом заповнення бланка позо-
ву, наданого судом, частина 4 цієї статті вста-
новлює право позивача на отримання допомо-
ги службовця апарату адміністративного суду 
в оформленні позовної заяви. Запровадження 
подібного порядку звернення у малозначних 
справах в цивільному судочинстві сприятиме 
доступності правосуддя та більш повній реалі-
зації принципу верховенства права.

Висновки. Таким чином, проведений аналіз 
норм цивільного процесуального законодавства, 
що регламентують порядок звернення до суду 
з позовом, відкриття провадження у справі, під-
готовку справи до судового розгляду дає підстави 
для висновку про наявність законодавчих переду-
мов для реалізації принципу верховенства права 
на відповідних стадіях цивільного судочинства. 
Водночас, доцільним є подальше вдосконалення 
процесуального законодавства в частині підви-
щення доступності правосуддя. Виправданими, 
зважаючи на основоположний характер прин-
ципу верховенства  права, є подальші досліджен-
ня його реалізації у сфері цивільного судочинства. 
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ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ ТА СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ: 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ

GAPS IN LEGISLATION AND JUDICIAL LAWMAKING –  
THE RELATIONSHIP OF CONCEPTS

У статті проведено дослідження причин виникнення законодавчих прогалин, які мають місце під час зако-
нотворчого процесу та розкрито їх зміст. Автори  звертають увагу на те, що законодавчі прогалини є по суті 
об’єктивною закономірністю, яка супроводжує законотворчий процес у всіх країнах світу і Україна в цьому 
сенсі не є виключенням. Неточність, неповнота, суперечливість норм права унеможливлюють точність юридич-
ної кваліфікації при урегулюванні спірних відносин у сфері цивільного судочинства. Безумовно, що подолання 
таких законодавчих неузгодженостей шляхом право тлумачення привносить в процес урегулювання спірних від-
носин ту чи іншу частку правової новизни, яка в основному спрямована на розширення змістовно-правової суті 
окремих слів чи словосполучень. В той же час при відсутності норм права, а відтак і неможливості урегулювати 
спірні відносини цивільно-правового спрямування, перед судом виникає правова проблема, яка полягає в тому: 
як урегулювати спірні відносини не порушуючи при цьому принципів природно-приватного права, принципів 
моралі та суспільних цінностей, які сформувалися в суспільстві.

З урахуванням даних обставин, автори роботи розглядають різні підстави щодо виникнення законодавчих 
прогалин під час законотворчого процесу, акцентують увагу на тому, що такі прогалини виникають за рахунок 
технічних, технологічних, філологічних упущень, неможливостей передбачити специфіку суспільного розвитку 
в тому чи іншому напрямку, чи тих відносин, які виникли у вигляді форс-мажорних обставин.

В роботі звертається увага і на ефект «старіння» законодавства, який має місце внаслідок розриву від статич-
ним (незмінним) змістом норм права і надстрімким розвитком суспільних відносин, що приводить до невідпо-
відності змісту норм права, тому рівню відносин, які мають місце в  суспільстві.

В роботі акцентується увага на тому, що поняття «законодавчих прогалин» і «судової правотворчості» є не 
просто взаємопов’язаними та взаємообумовленими між собою поняттями у сфері судової практики. Вони вияв-
ляють і усувають із правосуддя нормативно-правові неузгодженості на локальному рівні.

Ключові слова: прогалини в законі, правотворчість суду, практика долання законодавчих прогалин, правова 
неточність, законодавчі неузгодженості.

The article examines the causes of legislative gaps that occur during the legislative process and reveals their content. 
The authors draw attention to the fact that legislative gaps are essentially an objective regularity that accompanies the 
legislative process in all countries of the world, and Ukraine is no exception in this sense. Inaccuracy, incompleteness, 
inconsistency of legal norms make the accuracy of legal qualification impossible in settling disputes in the field of civil 
proceedings. Of course, overcoming such legislative inconsistencies through the right of interpretation brings in the pro-
cess of resolving disputes one or another part of the legal novelty, which is mainly aimed at expanding the substantive 
and legal essence of certain words or phrases. At the same time, in the absence of the rule of law, and hence the inability 
to resolve disputes in civil law, the court has a legal problem, which is: how to resolve disputes without violating the 
principles of natural and private law, morality and social principles values   that have formed in society.

Given these circumstances, the authors consider various grounds for the emergence of legislative gaps during the 
legislative process, emphasizing that such gaps arise due to technical, technological, philological omissions, inability to 
predict the specifics of social development in a particular direction, or those relationships that arose in the form of force 
majeure.
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Постановка проблеми. Проблема законо-
давчих прогалин, а відтак і їх подолання існу-
вала завжди, не залежно від суспільного розви-
тку тієї чи іншої країни. Причини виникнення 
законодавчих прогалин здебільшого носять 
класичний характер, оскільки їх джерельною 
основою як правило є неякісний законодав-
чий процес. Такий процес вбирає в себе три 
самостійні напрямки, зокрема: техніко-філоло-
гічний, об’єктивно-технічний та суб’єктивно-
технологічний. Всі ці джерельні різновиди, 
які супроводжують законодавчий процес, 
однозначно породжують законодавчі прогали-
ни. І хоча вони мають різні підстави щодо їх 
виникнення все ж вони можуть мати одночасну 
сукупність, як і одночасне потрапляння в зміст 
норм права того чи іншого закону. Не дивля-
чись на це проявляються вони з різною своєю 
інтенсивністю. Така інтенсивність в більшій 
мірі залежить від повторень правозастосовчої 
дії відносно того чи іншого матеріального зако-
нодавства судами різної підвідомчості.

Якщо ж ми говоримо про техніко-філологіч-
ну суть законодавчих прогалин, то вона завжди 
має місце там і тоді, коли законодавець застосо-
вує у змісті норм права слова чи  словосполу-
чення, які носять не уточнений характер, а від 
так така норма права може трактуватись різни-
ми судами в різний спосіб, що негативно вливає 
на правозастосовчу практику, яка в таких випад-
ках не має своєї єдності.

Якщо ж ми говоримо про об’єктивно-
технічний напрямок виникнення законодавчих 
прогалин, то ми маємо на увазі ті випадки пер-
спективного розвитку суспільних відносин про, 
які законодавець під час законотворчого про-
цесу не знав і не міг знати, а відтак завбачити 
і урегульовувати той чи інший напрямок такого 
розвитку він просто не міг. При виникненні ж 
спірних відносин у сфері нових суспільних від-
носин і правової їх невизначеності урегульову-
вати спірні відносини суд може лише за рахунок 

судової правотворчості, оскільки іншого шляху 
суд просто не має.

Якщо ж ми говоримо про суб’єктивно-
технологічний процес утворення законодав-
чих прогалин, то ми маємо на увазі ті випадки 
лобіювання, які здійснюються різними фінансо-
во-промисловими групами щодо змісту тих чи 
інших законопроектів, що безумовно впливає на 
якість і неупередженість законодавства.

Таким чином долання законодавчих прога-
лин, які мають місце в нормах різногалузевих 
законів можливо двома шляхами: а) законодав-
чим, який передбачає можливість зміну, допо-
внення чи уточнення норм права самим зако-
нодавцем і б) судово-правотворчим, який має 
місце в межах судових засідань під час право-
застосовчої практики, яка спрямована на подо-
лання законодавчих прогалин.

Аналіз, останніх досліджень і  публікацій. 
Не дивлячись на те, що в різні історичні епо-
хи, суди постійно зіштовхувалися з проблемою 
законодавчих прогалин та проблемою їх подо-
лання, але цим взаємопов’язаним процесуаль-
но-правовим категоріям науковці уваги майже 
не приділяли. Така ситуація, в радянський пері-
од, обумовлювалася політичним не сприйнят-
тям судової правотворчості, яка є основною пре-
цедентного права, яке вважалося буржуазним. 
Безумовно, що від цього наявність законодав-
чих прогалин не зменшувалося, і долалася така 
проблема за рахунок виключної право тлумач-
ної практики Пленуму Верховного Суду Укра-
їни. Не дивлячись на це, об’єктивний розвиток 
правосуддя вказує на те, що як в Європі, так 
і в Україні відбувається поступове зближення 
континентального (право тлумачного) і загаль-
ного (правотворчого) права.

З урахуванням даних обставин науковці лише 
в останні роки почали приділяти питанням 
судової правотворчості більш пристальної ува-
ги. Зокрема роботи Я. Романюка (2016) І. Балюк 
(2019) О. Черничної (2019), Н. Стецика (2019) 

The paper also draws attention to the effect of «aging» legislation, which occurs due to the gap between static 
(unchanged) content of law and the rapid development of social relations, which leads to inconsistencies in the content 
of law, and therefore the level of relations in society.

The paper emphasizes that the concepts of «legislative gaps» and «judicial lawmaking» are not just interconnected 
and interdependent concepts in the field of judicial practice. They identify and eliminate regulatory inconsistencies at 
the local level.

Key words: gaps in the law, court law-making, practice of overcoming legislative gaps, legal inaccuracy, legislative 
inconsistencies.
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О. Кібенко (2020), С.Запари (2021), І. Кравченка 
(2021), Ю. Рябченка (2021), Ю. Котвяковського 
(2022), Т. Кравцової (2022) розвивають теорію 
права у сфері судової правотворчості. Разом 
з тим це лише  початок масштабного наукового 
дослідження судової правотворчості, оскільки 
остання є основою судових прецедентів, а це 
вже є переходом до поглибленого дослідження 
прецедентного права у сфері цивільного судо-
чинства України.

Метою статті є дослідження причин виник-
нення законодавчих прогалин в матеріальному 
праві та шляхів їх подолання в правозастосовчій 
практиці цивільного судочинства України.

Основні результати дослідження. Націо-
нальне законодавство кожної країни має як схо-
жі так і відмінні положення, що обумовлюється 
певними традиціями, звичаями та ментальністю 
того чи іншого народу, його державним укла-
дом та національними інтересами. Невід’ємним 
органом в усіх державах світу є суд. Саме суд, 
урегульовуючи цивільно-правові спори, які 
мають місце в кожному суспільстві, не дивля-
чись на різний рівень його розвитку, привно-
сить в життя людей суспільну стабільність. 
Така діяльність національних судів, безумовно, 
має свою специфіку у правозастосовчій сфері, 
оскільки вона формує певну судову практику. 
Не дивлячись на здавалося б різний підхід до 
такої практики остання все ж має одну спільну 
для всіх судів закономірність. Такою закономір-
ністю є інститут законодавчих прогалин.

Законодавчі прогалини в тій чи іншій мірі 
притаманні всім законам в якій би державі вони 
не приймалися, як би детально вони не обго-
ворювалися. З цих підстав ми можемо говори-
ти про те, що інститут законодавчих прогалин 
є об’єктивною закономірністю законотворчого 
процесу, оскільки законодавець об’єктивно ні 
в історичному минулому, ні сьогодні чи в май-
бутньому не міг, не може і в подальшому не змо-
же створювати ідеальні закони, які б регулюва-
ли всі без виключення цивільні спори. Різниця 
полягає лише в джерелах виникнення таких 
законодавчих прогалин та їх видах, а також спо-
собах їх подолання.

Змістовна нечіткість чи суперечливість норм 
права, неповнота або їх відсутність – це і є тими 
видами законодавчих прогалин, які з тих чи 
інших технічних, технологічних чи філологіч-

них причин законотворчого процесу «проника-
ють» у зміст окремих норм права, деформуючи 
їх суть, а іноді – спотворюючи і увесь дух зако-
ну, що в подальшому, і проявляється на стадії 
правозастосовчої практики судів. Окрім про-
блем, які мають місце в законотворчому проце-
сі, питання законодавчих прогалин формується 
і об’єктивно, обумовлюючись часом дії законо-
давства в просторі суспільного життя з одного 
боку та швидкістю змін в останньому з іншого. 
Таку закономірність називають законодавчим 
«старінням». Такі процеси обумовлюються роз-
ривами, які виникають між статичним (незмін-
ним) змістом норм права і надстрімким роз-
витком суспільних відносин, що приводить до 
невідповідності змісту норм права, тому рівню 
відносин, які мають місце в суспільстві.

Практика долання таких законодавчих про-
галин та законодавчих неузгодженостей є тра-
диційною. Так, «старіння» законодавства дола-
ється законодавцем за рахунок уточнення, 
доповнення або змін, які вносить останній в ту 
чи іншу норму права, в той чи інший закон. Таке 
«оновлення» законодавства безумовно носить 
локальний характер, але така локальність часто 
відіграє роль «правового локомотива», оскіль-
ки тягне за собою доповнення в іншу норму 
права чи закон. Безумовно, що таке «латання» 
законодавства не формує нових ідей чи під-
ходів до урегулювання суспільних відносин. 
Така практика у сфері законотворення відіграє 
для законодавця роль відстрочки, для прийнят-
тя нового закону в майбутньому. Це означає, 
що проблеми, які мають місце у змісті того чи 
іншого закону кардинально не змінюються, а 
від так вони лише накопичуються. Прикладом 
цього є Кодекс законів про працю України, який 
було прийнято ще в 1971 році, який регулював 
трудові відносини, які мали місце в плановій 
економіці, коли всі засоби виробництва належа-
ли державі і держава була єдиним менеджером 
в управлінні усіма галузями виробництва. Сьо-
годні виробнича сфера ґрунтується на діаме-
трально інших економічних підходах як у сфе-
рі засобів виробництва, які носять приватний 
характер так і трудових відносинах, які набули 
форми ринкових. Станом на 1 січня 2022 р. май-
же в усіх 265 статтях Кодексу законів про працю 
України законодавцем, в різні періоди, було вне-
сено по декілька змін чи доповнень. Не дивля-



80

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

чись на це, Кодекс законів про працю України 
так і не набув нових підходів до урегулювання 
відносин між власниками засобів виробництва 
і трудовими ресурсами. Причина тут не в тому, 
що законодавець вносив не ті зміни чи доповне-
ння, а в тому, що зміни носили локальний харак-
тер, не зачіпаючи при цьому старі принципи, 
постулати та підходи, які були притаманні пла-
новій економіці з її радянськими регуляторами 
трудових відносин.

Ось чому локальність по усуненню законо-
давчих прогалини внаслідок загального старіння 
норм права так і не дала очікуваних результатів 
і з цих підстав правове регулювання трудових 
відносин у своїй більшості так і залишається на 
рівні радянського нормативізму. Саме це часом 
приводить до ухвалення парадоксальних рішень.

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів 
Третьої судової палати Касаційного цивільно-
го суду у справі № 464/1320/20, задовольня-
ючи касаційну скаргу первинної профспілко-
вої організації щодо незаконного оголошення 
роботодавцем простою у відповідності до ст. 34 
КЗпП України зазначив, що під оголошенням 
простою є зупинення роботи, викликане відсут-
ністю організаційних або технічних умов, необ-
хідних для виконання роботи, невідворотною 
силою або іншими обставинами. Роботодавець 
же не здійснював повної зупинки своєї роботи, а 
мотивував свої накази щодо простою обмежен-
ням роботи обладнання, зниженням рентабель-
ності виробництва та наявністю дебіторської 
заборгованості [1].

Апеляційний суд підтримав рішення суду 
першої інстанції щодо правильності дій робо-
тодавця вказавши, що об’єм виробництва відпо-
відача суттєво знизився. Зупинити ж повністю 
виробництво внаслідок безперервності техноло-
гічного циклу роботодавець не міг. Сплачувати 
ж заробітну плату робітникам в повному об’ємі 
при неповній завантаженості робочого часу для 
власника об’єктивно є збитковою дією. Касацій-
ний цивільний суд, скасовуючи рішення апеля-
ційного суду, застосував буквальний зміст ст. 34 
КЗпП України, пославшись на те, що повної 
зупинки виробництва не було, а це означає, що 
роботодавець, говорячи про простій, порушив 
вимоги ст. 34 КЗпП України. Безумовно, що таке 
трактування по суті застарілого законодавства 
при обов’язковості такої правозастосовчої прак-

тики може потягти за собою банкрутство під-
приємства, оскільки виплати працівникам заро-
бітку в повному об’ємі при зменшенні об’ємів 
виробництва та його нерентабельності в ринко-
вих відносинах безумовно тягне за собою ско-
рочення робочих місць, оскільки власник не 
може нарощувати для себе збитки, в тому числі 
і за рахунок виплати заробітної плати робітни-
кам. Цей загальний принцип ринкових відносин 
і соціалістичний спосіб захисту заробітної пла-
ти є об’єктивно несумісним. В той же час суд 
дотримуючись виключної букви закону не міг 
ухвалити іншого рішення. Разом з тим, подолан-
ня законодавчих прогалин з підстав «старіння» 
законодавства, безумовно повинно ґрунтуватись 
на логічності об’єктивного характеру, пропо-
рційності висновків суду, які б в рівній мірі вра-
ховували інтереси обох сторін, враховуючи еко-
номічну реальність та реальність суспільного 
життя, що не було враховано Верховним Судом.

В той же час, при наявності законодавчих 
прогалин останні можуть і не проявлятись 
довгий час, але така ситуація, як правило не 
є безкінечною. Вона може мати місце лише до 
того часу, поки спірні відносини не попада-
ють в простір правової невизначеності того чи 
іншого закону. Під поняттям «простору право-
вої невизначеності» необхідно розуміти відсут-
ність, неповноту, нечіткість чи суперечливість 
норм права. Подолання такого простору (зако-
нодавчих прогалин) при відсутності ініціатив 
законодавця можливо лише за рахунок судової 
правотворчості, яка має форму правотлумачно-
го чи правотворчого характеру.

Таким чином поняття «законодавчі про-
галини» і «судова правотворчість» не просто 
взаємопов’язані між собою, вони носять вза-
ємопроникаючий характер на локальному рівні.

Проблема виникнення законодавчих прога-
лин, а від так і їх подолання за рахунок судової 
правотворчості не виникає сама собою. Вище 
уже зазначалося, що проблема законодавчих 
прогалин лежить в глибині законотворчого 
процесу. Проблема якості законів завжди мала 
місце в усіх країнах світу і Україна в цьому 
переліку не є виключенням. Не дивлячись на 
те, що практика законотворення і має глибин-
ну історію, яка сягає тисячоліть, але досягти 
виключної якості законотворення до цього часу 
так нікому і не здалося. Отже, проблема якості 
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законотворення породжує появу законодавчих 
прогалин і така проблема, лежить в декількох 
площинах. По-перше на процес ідеальності 
законотворення впливає доволі швидкий розви-
ток суспільних відносин, драйвером якого є нау-
ково-технічний, технологічний, інформаційний 
процес, який впливає не лише на швидку змі-
ну суспільних відносин, а і на саму поведінку 
людей. Поява нових відносин у суспільстві про, 
які законодавець на час прийняття  закону або 
не знав, чи інформаційно знав про їх появу, але 
вони знаходилися на  такому рівні свого розви-
тку, що дати їм якесь правове визначення, чи 
чітко розуміти в якому напрямку вони будуть 
розвиватись в майбутньому, було просто не 
можливо. Прикладом сьогодення є андроїдні 
технології у сфері не природного інтелекту, коли 
людство не знає ще в якому напрямку такі тех-
нології будуть розвиватись, а відтак законодавча 
база, як і сам законотворчий процес знаходяться 
на сьогодні в зародковому стані не лише в Укра-
їні, а і у всьому світі.

Отже, першою причиною наявності зако-
нодавчих прогалин є стрімкий розрив між сус-
пільним розвитком, а відтак і поведінкою людей 
і законодавством, яке не «встигає» за таким роз-
витком.

Другою проблемою, яка поглиблює наяв-
ність законодавчих прогалин, а від так і зму-
шує суд вдатися до законотворчого процесу під 
час своєї правозастосовчої практики, є правова 
криза законодавства, яка посилюється з кож-
ним днем, оскільки країна має надзвичайно 
велику кількість застарілого законодавства. 
В цій частині Ю. Рябченко зазначає, що зако-
нодавець пішов не по шляху прийняття ново-
го законодавства, а по шляху внесення змін, 
уточнень доповнень, що, безумовно, покращує 
законодавство, але кардинально його не змінює 
[2]. Розуміючи, що такий підхід носить тим-
часовий характер законодавець обрав метод 
паралельності законотворення, приймаючи 
цілий ряд паралельно діючого законодавства. 
В цьому плані поряд із існуючим Кодексом 
законів про працю 1971 р. законодавець при-
йняв цілий ряд паралельних законів зокре-
ма: Закон України «Про оплату праці» від 
24.03.1995 р. № 108/95-ВР [3], «Про охорону 
праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII [4], «Про 

відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР [5], 
«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. 
№ 5067-VI [6]. Поряд із Земельним кодексом 
України, обособлено приймаються Закон Украї-
ни «Про селянське (фермерське) господарство» 
від 20.12.1991 р. № 2009-XII [7], «Про охорону 
земель» від 19.06.2003 р. № 962-IV [8], «Про дер-
жавний контроль за використанням та охороною 
земель» від 19.06.2003 р. № 963-IV [9]. При такій 
методології законотворення досягти абсолют-
ної якості законотворення просто неможливо.

Третьою проблемою, яка породжує законо-
давчі прогалини є вплив на правовий процес, 
а від так і на депутатський корпус олігархіч-
ної системи, яка має значний вплив не лише 
на виконавчу але і на законодавчу гілку влади 
і за рахунок надзвичайно сильного лобіювання 
інтересів того чи іншого олігархічного клану, 
який діє виключно у своїх інтересах, створю-
ється ціла система тих чи інших законодавчих 
прогалин, що в подальшому на рівні як цивіль-
ного так і господарського чи адміністратив-
ного судочинства дає змогу тиску на суди для 
буквального застосування закону, який часом 
є суперечливим, нечітким або неповним, нело-
гічним, а відтак і не справедливим. Правозасто-
сування ж з механічним відступом від принци-
пу верховенства права та перехід до принципу 
«верховенства закону», безумовно підвищує 
корупційну складову в судовій системі, яка як 
іржа роз’їдає її із середини, а кругова порука 
суддів часом унеможливлює реальну ефективну 
боротьбу з цим злом.

Четвертою проблемою, яка породжує законо-
давчі прогалини є низька якість стилістичного 
змісту як законопроектів в цілому так і окремих 
норм права, що породжує нечіткість, а іноді 
і суперечливість законодавства, яке регулює ті 
чи інші суспільні відносини.

У зв’язку з цим виникає питання, що ж таке 
законодавчі прогалини? Під законодавчими про-
галинами у філологічному їх розумінні, розумі-
ється стилістичні та орфографічні невідповід-
ності окремих слів чи  щодо словосполучень 
щодо змістовно-правової суті норм права, чим 
спотворюється їх зміст, утворюючи локальну 
правову невизначеність, провокуючи спірність 
та правову неточність, або неповноту норм пра-
ва чи навіть всього закону.
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З процесуально-правової точки зору, зако-
нодавчі прогалини являють собою правові пус-
тоти (правова визначеність) чи напівпустоти, 
(спірність, неповнота, нечіткість норм права) 
які об’єктивно допустив законодавець під час 
законотворення. Такі правові пустоти, які пере-
бувають у пасивному стані до того часу поки 
спірні відносини не попадають в їх простір, що 
унеможливлює їх урегулювання, проявляються 
під час розгляду справи по суті і, які долають-
ся судом за рахунок право-тлумачного процесу 
(напівпустоти), а при відсутності норм права 
чи при їх неповноті суд долає такі прогалини за 
рахунок правотворчого процесу.

Отже, законодавчі прогалини долаються як 
самим законодавцем шляхом внесення змін 
і доповнень як до окремих норм права так і до 
цілого ряду законодавчих актів і саме через таку 
методологію законодавець розвиває право. Інша 
ж частина законодавчих прогалин долається 
суддями за рахунок судової правотворчості, яка 
з одного боку проникає у сферу судової прак-
тики, а з іншого спонукає законодавця вносити 
зміни чи доповнення в поточне законодавство. 

П’ята проблема, яка сприяє появі законо-
давчих прогалин, полягає у відсутності єдиної 
законодавчої стратегії щодо розвитку держави 
та місцевого самоврядування, що веде до розба-
лансованості та непослідовності дій політичних 
еліт, які приходять на зміну одна одній, форму-
ючи кожного разу законодавство під свої полі-
тичні завдання та програми. При відсутності 

правонаступництва, у законотворчій сфері утво-
рюється цілий ряд правових розбіжностей, що 
приводить до тих чи інших правових помилок, 
наявних чи завуальованих законодавчих прога-
лин, які мають місце як під час законотворчого 
так і управлінського процесів. Безумовно, що на 
цьому фоні на правозастосовчу практику суддів, 
як і на самих суддів, лягає підвищена суспільно-
правова відповідальність, яка виникає під час 
долання законодавчих прогалин, процес якої 
ґрунтувався б не на корупційній складовій, а на 
відповідності правотворчого процесу ідеям вер-
ховенства права, справедливості та законності, 
з тим щоб судова правотворчість в кожному кон-
кретному випадку, по урегулюванню спірних 
відносин, відповідала б суспільним цінностям 
та тим моральним принципам, які притаманні 
правовій державі.

Висновки. Поняття «законодавчих прогалин» 
і «судової правотворчості», у сфері правозасто-
совчої практики, фактично є взаємопов’язаними 
між собою, і не можуть існувати обособле-
но. В той же час дані поняття набувають свого 
обов’язкового взаємозв’язку лише тоді, коли 
спірні відносини, які є предметом судового роз-
гляду попадають в простір правової невизна-
ченості, тобто в той простір правової пустоти, 
який неурегульований нормами права, або уре-
гульований неповністю, спірно чи нечітко. Саме 
з цих підстав, автори дослідження п’ять причин 
виникнення законодавчих прогалин послідовно 
даючи кожній із них свою правову оцінку.
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Статтю присвячено висвітленню проблем реалізації принципу пропорційності у цивільному судочинстві 
шляхом аналізу та узагальнення доктринальних положень та правових висновків Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ) з даного питання. Авторами зазначено, що актуальність досліджуваного питання обумов-
лена тим, що принцип пропорційності є одним із найбільш дієвих інструментів оцінки допустимості обмеження 
конвенційних прав людини і основоположних свобод.

Проведено аналіз основних наукових точок зору щодо поняття, змісту та сутнісної характеристики принципу 
пропорційності як в загальній теорії права, так і в науці цивільного процесу. Зауважено, що засада пропорцій-
ності, як одна з вимог принципу верховенства права, має  застосовуватися судовими органами з урахуванням 
прецедентів ЄСПЛ. 

Зазначено, що втручання або обмеження гарантованих прав і свобод передбачених Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод допустиме тільки при умові їх відповідності наступним критеріям: 
«передбачений законом», «переслідування законної мети» та «необхідне в демократичному суспільстві». Така 
оцінка включає усестороннє та справедливе розуміння змісту вищезазначених критеріїв, дотримання належного 
балансу протилежних інтересів та врахування всіх фактів при вирішенні справ.

Надано характеристику складових елементів «тесту на пропорційність» – дієвого засобу встановлення право-
мірності обмежень прав людини.  Проведення даного тесту обумовлене встановленням факту чи оскаржувані 
обмеження передбачені у законодавстві; яка мета переслідувалась при  обмеженні відповідних прав; чи є дана 
мета легітимною; чи були дотримані вимоги співмірності обмеження та дотримання балансу приватних та сус-
пільних інтересів. 

Підсумовано, що реалізація принципу пропорційності в процесі розгляду і вирішення цивільних справ спри-
яє реалізації прав та обов’язків особи та є одним із засобів забезпечення ефективності процесуальної діяльності 
суддів та належного обґрунтування рішень суддів. Принцип пропорційності є інструментом встановлення адек-
ватності, необхідності та  збалансованості допущених обмежень прав і свобод людини. 

Ключові слова: справедливий баланс, співмірність, баланс інтересів, цивільний процес.

The article is devoted to the problems of implementation of the principle of proportionality in civil proceedings 
by analyzing and summarizing the doctrinal provisions and legal conclusions of the European Court of Human Rights 
(ECtHR) on this issue. As noted by the authors, the relevance of the research question is due to the fact that the principle 
of proportionality is one of the most effective tools for assessing the admissibility of restrictions on conventional human 
rights and fundamental freedoms.

The analysis of the main scientific points of view on the concept, content and essential characteristics of the principle 
of proportionality was performed, as in the general theory of law so in the science of civil procedure. It is noted that the 
principle of proportionality, as one of the requirements of the rule of law, shall be applied by the judiciary, taking into 
account the precedents of the ECtHR.
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It is stated that an interference or a restriction of guaranteed rights and freedoms provided for in the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is permissible only if they meet the following criteria: 
«prescribed by law», «pursuit of a legitimate aim» and «necessary in a democratic society». Such an assessment includes 
a comprehensive and equitable understanding of the content of the abovementioned criteria, a compliance of a proper 
balance of opposing interests and a consideration of all facts when resolving  cases.

The characteristic of the constituent elements of the «proportionality test» – was given – an effective mean of estab-
lishing the legitimacy of human rights restrictions. The conduction  of this test is conditioned by the establishment of the 
fact wheather the challenged restrictions are provided by the legislation; what was the purpose of restricting the relevant 
rights; whether this purpose is legitimate; whether the requirements of proportionality of a restriction and an observance 
of the balance of private and public interests have been met.

It is concluded that the implementation of the principle of proportionality in the process of consideration and resolu-
tion of civil cases contributes to the realization of the rights and obligations of an individual. The latter principle is one 
of the means to ensure the effectiveness of procedural activities of judges and proper justification of judges' decisions. 
The principle of proportionality is a tool for establishing the adequacy, necessity and balance of permissible restrictions 
on human rights and freedoms.

Key words: fair balance, commensurate, balance of interests, civil process.

Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Активна імплемен-
тація міжнародних та європейських стандар-
тів у сферу цивільного судочинства вимагають 
переосмислення ключових засад, їх розумін-
ня та адаптацію до національного законодав-
ства та доктрини права. Прецедентна практика 
ЄСПЛ відіграє провідну роль у встановленні 
стандартів справедливого судочинства. Захища-
ючи права і свободи, які гарантуються Конвен-
цією про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) ЄСПЛ наголошує на 
їх непорушність. Водночас Конвенція встанов-
лює, що окремі права можуть зазнавати втру-
чань, підлягати обмеженням, формальностям, 
умовам, або санкціям [1, ст.ст. 8-11]. Застосу-
вання цих винятків обумовлено дотриманням 
критеріїв «передбачений законом», «пересліду-
вання законної мети» та «необхідне в демокра-
тичному суспільстві». У цьому контексті постає 
проблема справедливої оцінки змісту зазначе-
них мірил, врахування всіх фактів при прийнят-
ті рішень, забезпечення об’єктивного балансу 
протилежних інтересів тощо. Найбільш дієвим 
інструментом вирішення вказаних аспектів 
є дотримання принципу пропорційності. 

Стан розробки у вітчизняній та зарубіжній 
науці. Варто зазначити, що принципу пропо-
рційності найбільше уваги приділено в межах 
теорії держави і права, конституційного пра-
ва та права Європейського Союзу, прикладом 
чого можуть слугувати праці таких учених, як 
А. Барак, Р. Ван Реє, Н. Варламова, Г. Гаджи-
єв, Ю. Євтошук, М. Коен-Елія, Т. Комарова, 

С. Погребняк, І. Порат, П. Рабінович, Б. Тоць-
кий, Т. Фуфалько, Б. Шлоер, С. Шевчук та ін. 
Більш того, спроби проаналізувати принцип 
пропорційності у вітчизняному цивільному 
судочинстві мали місце у працях С. Дегтя-
рьова, І. Ізарової, В. Комарова, Д. Луспеника, 
О. Свіріна, О. Ткачука, О. Штефан, І. Ярошен-
ко та ін. При тому, актуальними та недостатньо 
розробленими залишаються питання сутнісної 
характеристики процесу реалізації принципу 
пропорційності у цивільному судочинстві через 
призму практики ЄСПЛ, правові висновки яко-
го відграють значну роль у цьому.

Формулювання цілей статті. Метою дано-
го дослідження є теоретико-прикладний аналіз 
особливостей застосування принципу пропо-
рційності у цивільному судочинстві у контексті 
релевантної прецедентної практики ЄСПЛ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні принцип пропорційності немає єди-
ного тлумачення серед науковців. Аналізуючи 
деякі теоретичні дослідження, слід сказати, що 
дотримання принципу пропорційності у судо-
вих рішеннях можна назвати однією з вимог 
принципу верховенства права. Так, на думку 
С. Погребняка, принцип пропорційності ґрун-
тується на конституційних принципах правової 
держави і верховенства права (ст. ст. 1, 8 Консти-
туції України) і може бути визначений як загаль-
ний принцип права, спрямований на забезпечен-
ня у правовому регулюванні розумного балансу 
інтересів, відповідно до якого цілі обмежень 
прав повинні бути істотними, а засоби їх досяг-
нення – обґрунтованими і мінімально обтяжли-
вими для осіб, чиї права обмежуються [2, с. 333].
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Ю. Євтошук, погоджуючись із позицією 
С. Погребняка, зазначає, що верховенство пра-
ва, як і права та свободи людини, історично 
та змістовно пов’язані з принципом пропорцій-
ності, про що свідчать теоретичні дослідження, 
міжнародна судова практика та рішення націо-
нальних судів [3, с. 10]. Автор вказує, що зміст 
принципу пропорційності свідчить про можли-
вість його використання майже в будь-якій галу-
зі права, оскільки у кожній із них певним чином 
порушується питання міри владного впливу на 
приватну сферу особи. 

С. Шевчук сформулював цей принцип так: 
«Обмеження можуть бути покладені на особу 
правовим актом держави тільки тією мірою, 
яка необхідна для досягнення певної легітимної 
та суспільно необхідної визначеної мети» [4, с. 71].

Д. Луспеник визначає пропорційність як 
досягнення у правотворчості балансу інтересів 
людини і суспільства. Органи публічної влади не 
можуть накладати на громадян зобов’язання, що 
виходять за межі суспільної необхідності [5, с. 17].

Визначаючи принцип пропорційності, 
Р. Майданик зазначає, що сучасне лібераль-
не праворозуміння засноване на ідеях співро-
бітництва і досягнення балансу протилежних 
інтересів. Воно характеризується розумінням 
правозастосування як процесу співмірювання 
протилежних інтересів і забезпечення їх балан-
су на засадах партнерства, підвищення соціаль-
ної ефективності правових норм за допомогою 
надійних правових інститутів. Дотримання 
принципу пропорційності вимагає справедли-
вого балансу між загальними інтересами всього 
суспільства і вимогами захисту фундаменталь-
них прав приватних осіб [6, с. 75-76]. 

Про баланс приватного та публічного інтер-
есу здебільшого почали говорити, звертаючи 
увагу на практику Європейського суду з прав 
людини, де в більшості рішень зустрічається 
такий юридичний термін як «баланс інтере-
сів». При розгляді справ ЄСПЛ основне питан-
ня суду полягає в тому, чи вдалося державі 
дотримати справедливого балансу між конку-
руючими інтересами осіб, що зазнали впливу, 
та суспільства в цілому. При оцінці фактичних 
обставин справи ЄСПЛ керується принципом 
пропорційності як дотримання «справедливого 
балансу» між потребами загальної суспільної 

ваги та потребами збереження фундаменталь-
них прав особи, враховуючи те, що заінтересо-
вана особа не повинна нести непропорційний 
та непомірний тягар [7, с. 227].

Варто зазначити, що суть принципу пропо-
рційності закріплено на законодавчому рівні. 
Згідно з п. 6 ч. 3 ст. 2 ЦПК України до основних 
засад (принципів) цивільного судочинства зако-
нодавець відніс принцип пропорційності, який 
більш детально розкривається у ст. 11 ЦПК 
України: «Суд визначає в межах, установлених 
цим Кодексом, порядок здійснення проваджен-
ня у справі відповідно до принципу пропорцій-
ності, враховуючи: завдання цивільного судо-
чинства; забезпечення розумного балансу між 
приватними й публічними інтересами; особли-
вості предмета спору; ціну позову; складність 
справи; значення розгляду справи для сторін, 
час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, 
розмір судових витрат, пов’язаних із відповід-
ними процесуальними діями, тощо» [8]. 

Не є новим принцип пропорційності для 
цивільного процесу Європейського Союзу, про-
те визначається дещо інший його аспект. Так, 
у ст. 7 Європейської процедури вирішення дріб-
них спорів зазначено, що «багато держав-членів 
запровадили спрощені процедури цивільного 
судочинства для вирішення дрібних спорів, 
оскільки витрати, пов’язані з розглядом цих 
справ, повинні бути пропорційними розміру 
позовних вимог» [9, c. 144]. Як зазначає І. Іза-
рова, «спрощена процедура покликана сприяти 
забезпеченню ідеї доступності судового захис-
ту, при збереженні гарантій справедливого судо-
вого захисту» [9, с. 162], тобто певного балансу 
(пропорційності). Отже, у цьому випадку йдеть-
ся про пропорційність предмета спору, ціни 
позову та обсягу судової діяльності.

Принцип пропорційності у процесі розгля-
ду цивільних справ має застосовуватися судом 
з урахуванням судової практики ЄСПЛ. Вказів-
ки про принцип пропорційності можливо знайти 
у різних формулюваннях багатьох національних 
і наднаціональних правових систем. Він визна-
ється загальним принципом права Європейсько-
го Союзу. У Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, на відміну від права 
Європейського Союзу, принцип пропорційнос-
ті прямо не закріплений. Незважаючи на це, 
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він є одним із найважливіших принципів, який, 
мабуть, найбільш часто застосовується у прак-
тиці ЄСПЛ. 

На противагу українському законодавству 
ЄСПЛ зазначає, що відповідно до принципу 
пропорційності «кожна «спеціальна процеду-
ра», «умова», «обмеження» чи «покарання», які 
покладені, повинні бути пропорційні легітим-
ній меті, що переслідується» [10, с. 71]. ЄСПЛ 
доклав неабияких зусиль у розбудову принципу 
пропорційності. Дослідники підкреслюють, що 
при цьому Суд послідовно ви¬рішував чотири 
групи питань: 1) чи було передбачене законом 
те об¬меження (втручання), що заперечуєть-
ся; 2) чи переслідувало воно одну з легітимних 
цілей, зазначених у ЄКПЛ; 3) чи було воно необ-
хідним у демократичному суспільстві; 4) чи 
було воно співрозмірним тій пра¬вомірній меті, 
якої досягали [11, с. 161].

За загальним правилом, принцип пропо-
рційності широко використовується ЄСПЛ при 
перевірці правомірності обмежень прав люди-
ни на рівні національних правопорядків. Так, 
у справі «Оджалан (Ocalan) проти Туреччини» 
ЄСПЛ зазначив, що усій ЄКПЛ притаманний 
пошук справедливого балансу між вимогами 
загального інтересу суспільства та вимогою 
захисту особистих фундаментальних прав [12]. 
При цьому, при дослідженні правомірності 
обмежень прав людини ЄСПЛ застосовується 
так званий тест на пропорційність, що включає 
в себе декілька складових, зокрема з’ясування: 
1) чи передбачені обмеження прав людини, що 
мали місце, законом; 2) якою була мета обме-
ження відповідних прав; 3) чи була встановлена 
мета обмеження прав людини легітимною; 4) чи 
були застосовані обмеження співмірні із такою 
метою і чи не порушився при цьому баланс при-
ватних інтересів конкретної особи та загального 
публічного інтересу. 

Хоча ЄСПЛ надає свободу розсуду націо-
нальним судовим органам, основна його роль 
полягає у перевірці обґрунтованості застосо-
вуваних обмежень і попередженні їх довільно-
го уживання. В юриспруденції ЄСПЛ механізм 
встановлення відповідності обмежень вимо-
гам пропорційності передбачає комплексний 
та ретельний аналіз кожного з елементів тесту 
на пропорційність та їх оцінку у сукупності. 
Наприклад, у справі Курочкін проти Украї-

ни ЄСПЛ зазначив, що «втручання у право на 
повагу до сімейного життя становить порушен-
ня статті 8, якщо воно здійснюється не «згідно 
із законом», не має однієї або кількох законних 
цілей, зазначених у пункті 2 статті 8, а також не 
є «необхідним у демократичному суспільстві» 
для досягнення такої цілі чи цілей.» [13, п. 43].

Для того, щоб обмеження були визначені 
як такі, що запроваджені «згідно із законом» 
необхідно встановити в першу чергу, чи оскар-
жуваний захід передбачений у національному 
законодавстві. Також перевіряється якість від-
повідного закону, який має відповідати вимогам 
верховенства права та бути доступним для від-
повідної особи. Крім того, особа повинна мати 
можливість передбачити наслідки даного зако-
ну для себе [14, п. 59].

Легітимність мети як умова виправданості 
обмеження прав і свобод людини означає те, що 
дане втручання має переслідувати законну ціль – 
для запобігання заворушенням чи злочинам, для 
захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав 
і свобод інших осіб (п. 2 ст. 8 Конвенції), для 
охорони публічного порядку (п. 2 ст. 9 Конвен-
ції), для захисту репутації чи прав інших осіб, 
для запобігання розголошенню конфіденцій-
ної інформації або для підтримання авторитету 
і безсторонності суду (п. 2 ст. 10 Конвенції).

Щодо тлумачення змісту критерію «необ-
хідний у демократичному суспільстві» у спра-
ві «Савіни проти України» (заява № 39948/06) 
ЄСПЛ звертає увагу на те, що визначення кон-
кретного втручання таким, що є  «необхідним 
у демократичному суспільстві» передбачає 
оцінку доречності і достатності мотивів, наве-
дених на виправдання втручання та їх відпо-
відність цілям п. 2 ст. 8 Конвенції. Також має 
бути встановлено чи процес прийняття рішен-
ня був справедливим і спроможним забезпечи-
ти належний захист інтересів сторін [15, п. 48]. 
Так, будь-яке обмеження або втручання у право 
особи має бути належним чином обґрунтоване 
та допускається з дотриманням справедливого 
балансу між вимогами загальних інтересів сус-
пільної безпеки та інтересів окремих осіб. 

Верховний Суд у своїй правовій пози-
ції (Рішення по справі № 297/1241/18 від 
28.11.2018 р.) стосовно пропорційності зазна-
чив: «дотримання принципу «пропорційнос-
ті», як визначено практикою застосування норм 



87

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

права ЄСПЛ, передбачає, що втручання в право 
власності, навіть якщо воно здійснюється згід-
но з національним законодавством і в інтересах 
суспільства, все одно буде розглядатися як пору-
шення статті 1 Першого протоколу, якщо не 
було дотримано розумної пропорційності між 
втручанням у право особи та інтересами сус-
пільства. Ужиті державою заходи мають бути 
ефективними з точки зору розв’язання пробле-
ми суспільства і водночас пропорційними щодо 
прав приватних осіб [16]. Згідно з практикою 
ЄСПЛ втручання держави у право на житло 
є порушенням статті 8 Конвенції, якщо воно не 
здійснюється згідно із законом, не переслідує 
легітимну мету – одну чи декілька з тих, що пере-
лічені у пункті 2 вказаної статті, або не розгля-
дається як необхідне в демократичному суспіль-
стві. Формулювання згідно із законом не лише 
вимагає, щоб оскаржуваний захід мав підставу 
в національному законодавстві, але також звер-
тається до якості такого закону. Зокрема, поло-

ження закону мають бути досить чіткими у сво-
їх термінах та передбачати засоби юридичного 
захисту проти свавільного застосування (див., 
mutatis mutandis, рішення ЄСПЛ у справі Кри-
віцька та Кривіцький проти України, § 43) [17].

Висновки. Принцип пропорційності 
у цивільному судочинстві за своєю суттю поля-
гає в тому, аби забезпечити реалізацію найбільш 
доцільних прав та обов’язків під час розгля-
ду цивільної справи. Він є тим інструментом, 
який необхідний судді при здійсненні ним сво-
їх процесуальних повноважень для вирішення 
справи по суті. 

Дотримання принципу пропорційності 
в цивільному судочинстві передбачає встанов-
лення допустимості вживаних обмежень прав 
та свобод особи шляхом оцінки їх адекватності, 
необхідності та збалансованості. Даний прин-
цип гарантує належне співвідношення ціннос-
тей, обґрунтування рішень та спрямовує свобо-
ду судового розсуду в правильний бік. 
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MONETARY MEANS IN UNJUST ENRICHMENT LIABILITIES

Стаття розглядає  такий об’єкт безпідставного збагачення як грошові кошти. Гроші можуть бути як само-
стійним об’єктом зобов’язань, так і формою компенсації. Так, відповідно ч. 2 ст. 1213 ЦК України у разі немож-
ливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визна-
чається на момент розгляду судом справи про повернення майна. Розглядаючи гроші як об’єкт зобов’язань слід 
звернути увагу, що з розвитком технологій все більше і більше мають попит саме гроші у безготівковій формі. 
Але звісно готівкова форма також може бути об’єктом зобов’язань з безпідставного збагачення. Стаття розглядає 
як загальні підходи до визначення грошових коштів як об’єкту безпідставного збагачення так і окремі випадки 
коли грошові кошти є додатковою виплатою, компенсацією завданої шкоди. Враховуючи недоговірний характер 
кондиції розглянуто питання щодо визначення розміру даної компенсації за допомогою аналогії із законодавчи-
ми актами що застосовуються в банківській сфері (позика, кредитування, іпотека і т.д.).

При розгляді теми даної статті було проаналізовано історичний та порівняльно правовий аспект, що дає мож-
ливість виокремити  вирішення одних і тих же питань різними правовими системами. Основні ідеї та тверджен-
ня статті сформовані на основі критичного аналізу наукових статей вчених цивілістів. Приділено увагу питанню 
щодо розуміння поняття «майно в натурі», виокремлено декілька підходів до його розуміння. Стаття містить 
напрацювання щодо визначення вартості майна у випадку відсутності можливості повернути потерпілому май-
но в натурі. Виокремлено історичну ретроспективу нормативного регулювання визначення вартості майна як 
порівняльний аспект змін законодавчого регулювання сучасних суспільних відносин. Дане питання розглянуте 
з наукової та законодавчої точки зору, виділено позитивні та негативні аспекти даних підходів в практичному 
застосування, наведено приклади вирішення питання щодо вартості майна в праві інших країнах.  У висновку 
статті підсумовуючи викладений матеріал сформовано перелік аспектів, що необхідно враховувати при визна-
ченні вартості майна. 

 Ключові слова: об’єкт зобов’язання, компенсація, майно в натурі, гроші, визначення вартості майна, інди-
відуально визначена річ, родове майно.

The article considers such a subject of unjust enrichment as monetary means. Money can be both an independent sub-
ject matter of an obligation and a form of amend. Thus, subject to Part 2 of Art. 1213 of the Civil Code of Ukraine in case 
of impossibility to return in kind to the victim unreasonably acquired property its value which is defined at the moment 
of consideration by court of case on return of property shall be reimbursed. When considering money as a subject matter 
of an obligation, it should be noted that with advances in technology, non-cash money is more and more in demand. But 
of course, cash can also be the subject of unjust enrichment. The article considers both general approaches to the defi-
nition of monetary means as a subject of unjust enrichment and individual cases where monetary means is an additional 
payment, amend. Given the non-contractual nature of the condition, the issue of determining the amount of this amend 
by analogy with the legislation applicable in the banking sector (loan, credit, mortgage, etc.) has been considered.

When considering the subject of this article, the historical and comparative legal aspect has been analysed, which 
makes it possible to distinguish the solution of the same issues by different legal systems. The main ideas and statements 
of the article are formed based on the critical analysis of scientific articles of civilian scientists. Attention has been paid 
to the issue of understanding the concept of “property in kind”, several approaches to its understanding have been iden-
tified. The article contains work on determining the value of property in case of inability to return the property in kind 
to the victim. The historical retrospective of normative regulation of determining the value of property as a comparative 
aspect of changes in the legislative regulation of modern social relations has been highlighted. The present issue has 
been considered from the scientific and legislative point of view, the positive and negative aspects of these approaches in 
practice have been highlighted, examples of solving the issue of property value in the law of other countries have been 
given. In the conclusion of the article, summarizing the presented material, a list of aspects has been formed that must 
be taken into account when determining the value of property.

 Key words: subject matter of an obligation, amend, property in kind, money, determination of property value, 
individually determined thing, family property.
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Відповідно ч. 2 ст. 1214 ЦК України у разі 
безпідставного одержання чи збереження гро-
шей нараховуються проценти за користуван-
ня ними (стаття 536 ЦК України). Отже, гроші 
також виступають способом оплати за користу-
вання ними. Тобто окрім самого об’єкта безпід-
ставного збагачення – грошей, набувач має спла-
тити проценти, що також мають грошову форму.

Аналізуючи ці положення, Г.В. Пучкова про-
понує звернути увагу на такі обставини. «По–
перше, якщо боржник зобов’язаний відшкодува-
ти повністю всі доходи, які він одержав або міг 
одержати від безпідставно набутого майна, то 
зустрічне відшкодування можливе лише у меж-
ах зроблених боржником необхідних витрат 
на це майно. По–друге, боржник не лише має 
повернути отримані від безпідставно набутого 
майна доходи, але й відповідає також за допу-
щене ним погіршення майна. При цьому комен-
тована норма не ставить покладення обов’язку 
відшкодувати погіршення майна у залежність 
від провини боржника. Отже, останній несе 
відповідальність перед потерпілою особою 
незалежно від наявності або відсутності його 
вини» [1, с. 131-132].

У ч. 2 ст. 1214 ЦК України закріплено прави-
ло, яка передбачає, що у випадку безпідставного 
одержання чи збереження грошей нараховують-
ся проценти за користування ними. Слід зазна-
чити, що ця стаття розмір процентів не визначає, 
а відсилає до ст. 536 ЦК України. Однак і ст. 536 
ЦК України розміру процентів за користування 
чужими грошовими коштами не вказує, зазна-
чаючи, що він встановлюється договором зако-
ном або іншим актом цивільного законодавства. 
Оскільки кондиційні зобов’язання за своєю сут-
ністю є недоговірними правовідносинами, то 
розмір процентів за користування безпідставно 
придбаними чужими грошовими коштами уго-
дою сторін тут може встановлюватися лише 
у вигляді винятку. Натомість, у випадку спору 
він визначається судом з використанням аналогії 
закону. Зокрема, може бути використана аналогія 
із законодавчими актами, які регулюють відно-
сини позики, банківського кредитування тощо.

В історичному аспекті в «Договірному пра-
ві» Вільяма Ансона виділяються три види позо-
вів про гроші під їх історичними назвами:

- позов про гроші, що були у позивача і були 
отримані відповідачем («action for money had 

and received») – застосовувався для зворотного 
витребування сплаченого помилково (payment 
under mistake), під примусом (compulsion), під 
тиском загрози (duress) або в результаті непра-
вомірного впливу (undue influence), а також для 
реституції виконаного за недійсним договором;

- позов про гроші, які сплачені позивачем 
в інтересах відповідача ( «action for money 
paid») – пропонований в цілях компенса-
ції грошових коштів, сплачених в погашення 
зобов'язання відповідача перед третьою особою 
в силу юридичного обов'язку (в тому числі при 
солідарному обов'язку), під впливом правомір-
ного примусу (під загрозою судового позову, 
арешту майна чи іншого визнаного правом тис-
ку), або на прохання відповідача (прямо вираже-
не або непрямо);

- позов про «справедливу ціну» ( «quantum 
valebat») або «справедливу винагороду» ( 
«quantum meruit») – подібні вимоги виника-
ють при постачанні товарів чи наданні послуг 
однією особою іншій в обставинах, що дають 
першому право на відповідну компенсацію 
у вигляді сплати відповідно розумної ціни або 
винагороди [2, с. 409-418].

Окрім історичного аспекту, цікавим також 
видається порівняльно-правовий. Так, у сучас-
ній шотландської судової практиці міцно сфор-
мувалася теза, що в основі кожного з зазначених 
позовів лежить загальний принцип неприпусти-
мості безпідставного збагачення. М. Хогг уточ-
нює, що фактором, що зв'язує ці три позови між 
собою, служить відсутність у позивача намі-
ру «доставити іншій стороні вигоду (repetition 
і restitution) або, принаймні, залишити їй вигоду 
без відповідної компенсації (recompense) [3].

Цікаво, що окрім цих, суто «шотландських» 
термінів в рішеннях судів Шотландії у спра-
вах про безпідставне збагачення досить часто 
застосовується термінологія римського права 
з його системою кондикцій. Система римських 
condictiones sine causa використовується шот-
ландськими суддями в якості класифікації під-
став виникнення зобов'язань по поверненню 
безпідставного збагачення, опосередкованих 
позовами repetition і restitution (але, як правило, 
не recompense). Показовими в цьому відношен-
ні є слова лорда-президента Роджера, вислов-
лені ним у рішенні у справі Shilliday v. Smith 
в 1998 році. Лорд Роджер зазначив, що в шот-
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ландському праві римський термін condictio 
causa data causa non secuta має на увазі певну 
підставу позову (ground of action), характеризу-
ючи собою групу типових ситуацій безпідстав-
ного збагачення, а термін repetition – позначає 
конкретний засіб юридичного захисту (remedy). 
Таким чином, в основі позовів repetition 
і restitution по шотландському праву можуть 
лежати помилковий платіж неналежного (solutio 
indebiti), недосягнення результату, в припущен-
ня якого позивачем відбувалося майнове надан-
ня, аморальний чи незаконний характер надання. 
Ці позови будуть розглядатися шотландським 
судом відповідно як condictio indebiti, condictio 
causa data causa non secuta, condictio ob turpem 
vel iniustam causam [4, с. 135-136].

На відміну від англо-американського права, 
в Шотландії не має значення характер помилки, 
в силу якої було здійснено неналежне виконан-
ня. Як правило, позови про повернення майна 
задовольняються не лише при наявності помил-
ки в фактичних обставин, а й правової помилки 
(mistake of law).

Разом з тим шотландське право розділяє 
англо-американську концепцію «зміни поло-
ження» («change of position»). Так, якщо безпід-
ставно придбане майно було спожито (витраче-
но) добросовісним набувачем, обов'язок щодо 
повернення збагачення на нього не покладаєть-
ся. Якщо неналежно отримане майно було про-
дано третій особі, добросовісний набувач також 
не несе обов’язку щодо повернення цього майна 
або компенсації його вартості, а повинен повер-
нути уповноваженій особі лише вигоду, отрима-
ну в результаті продажу.

Отже, шотландське право являє собою диво-
вижний синтез правових принципів і конструк-
цій римської юриспруденції, загального права 
і права сучасних країн континентальної Європи. 
Стосовно інституту безпідставного збагачення 
по праву Шотландії цікавим для українського 
права є те, що він, незважаючи на вплив англій-
ського права, виявився близький до романської 
моделі регулювання цих відносин, особливо 
в тому, що стосується загального субсидіарного 
позову про безпідставне збагачення (в Шотлан-
дії – recompense). Цікаво і те, що шотландське 
право в регулюванні цих відносин, в деякому 
сенсі може навіть більшою мірою, ніж конти-
нентальне, звертається до правових конструк-

цій, вироблених римськими юристами і закрі-
пленими в кодифікації Юстиніана у вигляді 
різних кондікцій про повернення безпідставно-
го збагачення.

По праву Франції обсяг того, що підлягає 
поверненню відповідно до ст. 1378-1380 Фран-
цузького Цивільного кодексу залежить від того, 
чи був акціпієнт (за національним правом – 
набувач) добросовісним або недобросовісним 
в отриманні неналежного. У разі добросовіснос-
ті акціпієнта поверненню підлягає лише отри-
мане: відповідна грошова сума; та ж кількість 
родових речей; індивідуально визначена річ 
в натурі або її вартість, якщо річ знищена або 
пошкоджена з вини акціпієнта (ст. 1379). Якщо 
річ, отримана добросовісним набувачем, про-
дана акціпієнтом, поверненню підлягає лише 
ціна, за яку річ була продана, але не її реальна 
вартість (ст. 1380) [5]. Якщо ж є недобросовіс-
ність набувача в отриманні неналежного, то він 
зобов'язаний повернути як отримане, так і від-
сотки на відповідну грошову суму або плоди 
(доходи), отримані ним з речі (ст. 1378 ФГК). 
У разі втрати об’єкта безпідставного збагачен-
ня – індивідуально-визначеної речі, недобро-
совісний акціпієнт зобов'язаний відшкодува-
ти її вартість, навіть якщо вона була втрачена 
випадково, не з його вини (ст. 1 379 ФГК) [6]. 
Таким чином, за французьким законодавством 
об’єктами безпідставного збагачення можуть 
бути гроші та речі (родові та індивідуально-
визначені).

Повертаючись до національного законодав-
ства, звернемо увагу на положення ст. 1213 ЦК 
України. Так, «набувач зобов’язаний повернути 
потерпілому безпідставно набуте майно в нату-
рі. У разі неможливості повернути в натурі 
потерпілому безпідставно набуте майно від-
шкодовується його вартість, яка визначається на 
момент розгляду судом справи про повернення 
майна». Отже, за загальним правилом, повер-
нення майна має відбуватися в натурі. Науковці 
зазначають, що діє презумпція повернення без-
підставного збагачення в натурі [7, с. 70].

В юридичній літературі поняття «майно 
в натурі» розуміється по-різному.

Відповідно до першої точки зору повернен-
ню підлягає саме те майно, яке було отримане як 
безпідставне збагачення за умови, що воно має 
матеріальну форму і зберіглось у набувача.
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Інші ж вчені вважають, що під майном 
в натурі розуміється не те, що виступало як без-
підставне збагачення, а інше однорідне майно. 
Прихильники цієї позиції виходять з того, що 
предметом зобов’язання із безпідставного збага-
чення можуть бути тільки речі, визначені родо-
вими ознаками, тому повернення того ж самого 
майна є неможливим.

Виходячи з буквального тлумачення ст. 1213 
ЦК України, мова йде про індивідуально визна-
чене майно, оскільки в протилежному випад-
ку – при поверненні родових речей можливість 
повернення інших рівноцінних однорідних 
речей виключала би відповідальність набувача, 
принаймні, за погіршення майна.

Однак, видається, що правила, сформульо-
вані в цій статті, варто тлумачити розширено, 
оскільки законодавець передбачає застосуван-
ня інституту зобов’язання із безпідставного 
збагачення незалежно від того, чи є об’єктом 
зобов’язання індивідуально визначене чи родо-
ве майно. У зв’язку з цим обидва тлумачення 
майна «в натурі» підлягають застосуванню на 
практиці. Так, у випадку, коли в якості безпід-
ставного збагачення були отримані речі, визна-
чені родовими ознаками, поверненню підлягає 
однорідне майно, оскільки повернути те ж саме 
майно неможливо.

Якщо ж об’єктом зобов’язання стала індивіду-
ально визначена річ, то повинна бути повернута 
саме вона у випадку, якщо вона зберіглась в нату-
рі. При цьому, якщо відбулось погіршення, псу-
вання речі, то підлягає відшкодуванню вартість 
речі, співмірна її погіршенню. Ступінь погір-
шення і неможливість використання речі за при-
значенням повинна детально визначатись судом.

Як вже зазначалося, вартість майна визна-
чається на момент розгляду судом справи про 
повернення майна у тих випадках, коли немож-
ливо повернути в натурі потерпілому безпід-
ставно набуте майно. Для визначення вказаної 
вартості слід керуватися цінами, що існують на 
момент розгляду справи судом. Як відомо, ціна 
на один і той же товар може кардинально від-
різнятися в різні проміжки часу і законодавцем 
встановлено правило керуватися моментом роз-
гляду справи судом.

В науці щодо вказаного питання було виро-
блено декілька підходів до його вирішення. 
Можна виділити три основних точки зору з цьо-
го приводу.

Ряд вчених пропонують вважати таким 
моментом день пред’явлення позову [8, с. 15]. 
Інші вважають, що визначати вартість необ-
хідно на момент винесення судового рішення 
у справі [9, с. 543]. Треті висловлювали думку, 
що момент визначення вартості повинен спів-
падати із моментом виникнення безпідставного 
збагачення. Причому подальші зміни вартості 
майна не повинні зумовлювати зміну вже вста-
новленої вартості [10, с. 98].

Наразі правило щодо визначення моменту 
має своє однозначне вирішення в законодавстві: 
вартість майна повинна визначатись на момент 
розгляду судом справи про повернення майна 
(ч. 2 ст. 1213 ЦК України).

Для прикладу в Квебеку відповідно до 
ст. 1495 Цивільного кодексу вартість майна 
оцінюється на день пред’явлення вимоги про 
повернення, однак у випадку недобросовіснос-
ті набувача, розмір збагачення має бути визна-
чений на момент, коли збагачення мало місце 
[11, с. 409].

Згідно Цивільного кодексу Нідерладнів (пар. 
2 ст. 6:210) відшкодування вартості у грошовій 
формі визначається на момент такого збагачен-
ня [12, с. 318].

Підходячи критично  до законодавчого вирі-
шення даного питання слід враховувати,  що 
на момент розгляду справи судом може пройти 
тривалий час з моменту безпідставного збага-
чення, що може погіршити правове станови-
ще  потерпілого. Так розглядаючи позицію зако-
нодавця щодо визначення вартості необхідного 
відшкодування слід враховувати, що:

- з моменту безпідставного збагачення до 
моменту розгляду справи судом може пройти 
тривалий час;

- ціна на один і той же товар в момент його 
безпідставного набуття може кардинально від-
різнятися від ціни в момент розгляду справи. 
Наприклад, може збільшитися вдвічі, що при-
зведе до втрат з боку набувача; може зменшитися 
втричі, що призведе до втрат з боку потерпілого;

- досвід зарубіжних країн вказує на визначен-
ня вартості на момент безпідставного збагачен-
ня, що пов’язує його вартість з реальною вартіс-
тю в момент вчинення такого діяння.

В історичному аспекті варто звернути увагу 
на вирішення цього питання у ст. 469 ЦК УРСР 
1963 р., котра передбачала, що вартість безпід-
ставно набутого майна визначається на момент 



93

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

його придбання [13 ]. З одного боку, вбачаєть-
ся, що таке вирішення цього питання є більш 
справедливим, оскільки більш повно захи-
щає інтереси потерпілої особи. Адже в умовах 
навіть невеликої інфляції зростання проміжку 
часу, який проходить від порушення права до 
його захисту, тягне відповідні зниження вартос-
ті майна, а відтак – порушення прав потерпілої 
особи. Але з іншого – визначення вартості на 
момент розгляду судом справи про повернення 
надає суду можливість самостійно визначити 
обставини та врахувати інфляцію, затрати на 
майно, зношування тощо, що забезпечує захист 
прав як потерпілого так і набувача.

В радянській юридичній літературі для 
визначення розміру грошових коштів пропону-
валось враховувати два елементи: фізичний – 
об’єктивна оцінка фізичних, технічних та інших 
складових і прейскурантний – встановлення 
пільгової ціни. Очевидно, такий підхід був 
пов’язаний з особливою господарською систе-
мою держави.

Сьогодні на законодавчому рівні отримав 
закріплення новий спосіб визначення вар-
тості майна, виходячи з ринкової оцінки май-
на, на підставі загальних правил ЦК України  
(ч. 4 ст. 632), тобто ціни, яка визначається, вихо-
дячи із звичайних цін, що склалися на анало-
гічні товари, роботи або послуги. Зазначене 
положення відноситься до договірних правовід-
носин сторін, але оскільки зобов’язання із без-
підставного збагачення є «квазідоговірними», 
вважається, що застосування цього правила до 
нього допускається за аналогією закону. Таким 
чином, ціни на товари, роботи і послуги, вста-
новлені особами, відмінні від ринкових, братися 
до уваги не повинні.

Для правильного визначення вартості майна 
слід також звернути увагу на визначення місця 
(місцевості), за цінами якого підлягає встанов-
ленню вартість речі.

Оскільки зобов’язання із безпідставного зба-
гачення є «квазідоговірними» зобов’язаннями, 

між сторонами виникають правовідносини, 
немовби між ними укладений договір про пере-
дачу речі.

Згідно із ч. 3 ст. 623 ЦК України «збитки 
визначаються з урахуванням ринкових цін, що 
існували на день добровільного задоволен-
ня боржником вимоги кредитора у місці, де 
зобов'язання має бути виконане, а якщо вимо-
га не була задоволена добровільно, – у день 
пред'явлення позову, якщо інше не встановлено 
договором або законом. Суд може задовольнити 
вимогу про відшкодування збитків, беручи до 
уваги ринкові ціни, що існували на день ухва-
лення рішення». Тобто слід брати до увагу те 
місце, де боржник міг отримати річ.

Таким чином, грошові кошти виступають 
у двох основних категоріях як  самостійний 
об’єкт зобов’язань,  і як форма компенсації. 
При цьому визначення вартості такої компен-
сації (наприклад ч. 2 ст. 1214 ЦК України) не 
визначено. Враховуючи недоговірний характер 
кондиції розмір зазначеної компенсації може 
бути визначений в судовому порядку. Грошові 
кошти є об’єктом кондиційних зобов’язань і тоді 
коли мова йде про неможливість повернути річ 
в натурі, що передбачає як наслідок повернен-
ня вартості такого майна. Підсумовуючи слід 
зазначити, що для визначення вартості майна 
слід враховувати:

- момент переходу майна від однієї особи до 
іншої;

- місцевість, де боржник отримав майно 
потерпілого;

- стан майна на момент переходу та на момент 
повернення.

Питання щодо визначення вартості речі 
в даному випадку є  законодавчо визначено, але 
має свої шляхи для вдосконалення та подальшо-
го розвитку. Зазначеним вдосконаленням може 
стати досвід зарубіжних країн які  виділяють 
конкретні обставини та порядок дій в питанні 
грошових коштів набутих безпідставно, визна-
чення вартості майна, поверненню речі в натурі. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА

LIABILITY OF PERSONS CONTROLLING THE JOINT-STOCK COMPANY 
FOR BRINGING TO BANKRUPTCY

Корпоративна відповідальність є важливим інструментом захисту інтересів акціонерів, товариства, креди-
торів, інших стекхолдерів. Вона забезпечує стабільність розвитку акціонерних відносин, баланс інтересів різ-
них груп учасників акціонерного товариства, сприяє створенню системи стримувань і противаг, спрямованої на 
недопущення зловживань корпоративними правами, дозволяє компенсувати ризики використання  організацій-
но-правової форми акціонерного товариства, яка є основною формою ведення великого бізнесу як в Україні так 
і інших країнах світу.

Корпоративна відповідальність є одним з найважливіших факторів, що забезпечують стабільність розви-
тку корпоративних правовідносин. Це зумовлює науковий інтерес до корпоративної відповідальності протягом 
всієї історії розвитку корпоративного права, зумовлений розвитком організаційно-правових форм здійснення 
господарської діяльності, заснованих на корпоративних відносинах. Однак, сучасне вітчизняне корпоративне 
законодавство тільки в останні роки розпочало стрімко розвиватися, чим зумовило ряд питань, які потребують 
наукового дослідження.

Суб’єктами корпоративної відповідальності в акціонерному товаристві визнано: засновників, акціонерів, 
осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за законом, та осіб, які несуть відповідальність за порушення фіду-
ціарних обов’язків. 

За суб’єктним складом корпоративну відповідальність класифіковано таким чином: відповідальність акціо-
нерного товариства, посадових осіб, засновників, акціонерів, осіб, які підписали проспект емісії цінних паперів 
акціонерного товариства.

Питання відповідальності осіб, що контролюють акціонерне товариство, за доведення товариства до бан-
крутства набуло особливої актуальності в останній час у зв’язку з стрімким розвитком вітчизняного законодав-
ства та з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства (далі – КУзПБ). 

Системний аналіз змін, внесених до норм чинного законодавства щодо відповідальності осіб, що контролю-
ють акціонерне товариство, а також сучасної судової практики щодо розгляду спорів про притягнення таких осіб 
до відповідальності за доведення акціонерного товариства до банкрутства, дозволяє виділити найактуальніші 
проблеми з цього питання, які будуть дослідженні в цій статті.

Ключові слова: акціонерне товариство, корпоративні правовідносини, відповідальність, корпоративна від-
повідальність, банкрутство.

Corporate responsibility is an important tool to protect the interests of shareholders, companies, creditors and oth-
er stakeholders. It provides stability of development of joint-stock relations, balance of interests of various groups of 
participants of joint-stock company, promotes creation of the system of checks and balances directed on prevention of 
abuse of corporate rights, allows to compensate risks of use of organizational and legal form of joint-stock company. 
and other countries.

Corporate responsibility is one of the most important factors that ensure the stability of corporate relations. This deter-
mines the scientific interest in corporate responsibility throughout the history of corporate law, due to the development of 
organizational and legal forms of economic activity based on corporate relations. However, modern domestic corporate 
legislation has only begun to develop rapidly in recent years, which has led to a number of issues that require research.
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The subjects of corporate responsibility in a joint-stock company are: founders, shareholders, persons who bear sub-
sidiary liability by law, and persons who are liable for breach of fiduciary duties.

According to the subject composition, corporate liability is classified as follows: liability of the joint-stock compa-
ny, founders, shareholders, officials, persons who signed the prospectus of the securities of the joint-stock company. 
The issue of liability of persons controlling the joint-stock company for bringing the company into bankruptcy has 
become especially relevant recently due to the rapid development of domestic legislation and the adoption of the Code 
of Bankruptcy Procedures of Ukraine.

A systematic analysis of changes in the current legislation on the liability of persons controlling the company, as well 
as current case law on disputes over bringing such persons to justice for bringing the company to bankruptcy, allows to 
identify the most pressing issues on this issue to be studied in this article.

Key words: joint stock company, corporate legal relations, responsibility, corporate responsibility, bankruptcy.

Виникнення акціонерного товариства як 
суб’єкта права, з його учасниками, засновника-
ми, власником майна, членами органів управлін-
ня, кредиторами, а також іншими зацікавленими 
особами (стейкхолдерами), зумовлює особливу 
складну структуру корпоративних відносин. 

Посадові особи зобов’язані діяти добросовіс-
но не тільки щодо юридичної особи (товариства) 
та її учасників (акціонерів), але і кредиторів. 
Зловживанням корпоративними правами визна-
но використання корпоративних прав з метою, 
що суперечить тій, з якою ці права були надані, 
всупереч принципам добросовісності, розум-
ності та лояльності, з метою заподіяння шкоди 
або перешкоди законній реалізації майнових 
і немайнових прав та інтересів іншим учасни-
кам, товариству, кредиторам, іншим стейкхол-
дерам, отримання необґрунтованих переваг 
перед іншими учасниками, а також використан-
ня не передбачених законом способів реаліза-
ції та захисту права. Воно є підставою відмови 
в судовому захисті та застосування відповідаль-
ності у формі штрафних санкцій, компенсації, 
визначеної законом або договором. 

Відповідно до статті 215 Господарського 
кодексу України (далі – ГК України) у випад-
ках, передбачених законом, суб`єкт підприєм-
ництва – боржник, його засновники (учасни-
ки), власник майна, а також інші особи несуть 
юридичну відповідальність за порушення вимог 
законодавства про банкрутство, зокрема, фік-
тивне банкрутство, приховування банкрутства 
або умисне доведення до банкрутства. Закон 
передбачає за порушення вимог законодавства 
про банкрутство: кримінальну (стаття 219 Кри-
мінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни), адміністративну (статті 164-15, 166-16, 
166-17 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП), цивільно-пра-
вову (стаття 61 КУзПБ) та дисциплінарну відпо-
відальність (статті 19-23 КУзПБ). 

Фактори виникнення неплатоспроможності 
можуть бути як зовнішніми (зміна кон’юнктури 
ринку, кредитоспроможність, коливання курсу 
валют, рівень інфляції тощо), так і внутрішніми 
(нерозумні та недобросовісні дії або бездіяль-
ність засновників (учасників) боржника та його 
менеджменту).

Договором або законом може бути перед-
бачена поряд із відповідальністю боржника 
додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої 
особи. До пред’явлення вимоги особі, яка несе 
субсидіарну відповідальність, кредитор пови-
нен пред’явити вимогу до основного боржни-
ка (ч.1, 2 ст. 619 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України).

У разі банкрутства боржника з вини його 
засновників (учасників, акціонерів) або інших 
осіб, у тому числі з вини керівника боржника, 
які мають право давати обов’язкові для борж-
ника вказівки або мають право іншим чином 
визначати його дії, на таких осіб може бути 
покладена субсидіарна відповідальність за його 
зобов’язаннями у разі недостатності майна 
боржника для розрахунку з кредиторами, вимо-
ги яких визнані судом у межах провадження 
у справі про банкрутство (ч. 6 ст. 34 та ч. 2 ст. 61 
КУзПБ) [20]. Аналогічні положення містила ч. 5 
ст. 41 Закону України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його бан-
крутом» [10]. Її передумовою є наявні ознаки 
доведення боржника до банкрутства. 

Метою є посилення її превентивної 
та компенсаційної функції в інтересах креди-
торів та суспільства з метою запобігання втрат 
внаслідок умисних дій його засновників (учас-
ників, акціонерів), керівника боржника або 
інших осіб» [30, c. 183], притягнення винних 
осіб у доведенні до банкрутства до додаткової 
(субсидіарної) відповідальності і стягнення на 
користь кредиторів непогашених у ліквідацій-
ній процедурі кредиторських вимог.
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Бутирська І.А. в процедурі банкрутства виді-
ляє процесуальну відповідальність у формі 
припинення повноважень керівника боржника, 
та матеріальну – солідарну та субсидіарну від-
повідальність засновників (учасників, акціоне-
рів) та керівника боржника [2, c. 101]. На думку 
Левшиної Я.О., припинення повноважень керів-
ника боржника є не заходом відповідальності, а 
забезпечення вимог кредиторів у процедурі бан-
крутства; до цивільно-правової відповідальнос-
ті у разі банкрутства слід відносити визнання 
недійсними правочинів боржника, вчинених за 
три роки до відкриття провадження у справі про 
банкрутство, та правочинів, вчинених боржни-
ком після відкриття провадження у справі про 
банкрутство (ст. 42 КУзПБ) [14, c. 106].

Субсидіарна відповідальність за доведення 
до банкрутства є виключним механізмом віднов-
лення майнових прав кредиторів у випадку зло-
вживання особами, які управляють юридичною 
особою або мають право приймати юридично-
значущі рішення, суб`єктивними цивільними 
правами, що завдало шкоди кредиторам [21], 
у разі недостатності майна товариства для задо-
волення вимог кредиторів [9, c. 196]. Це захищає 
учасника від ризиків, пов’язаних з неналежним 
веденням справ в товаристві [ 36, c. 9].

Визнання законодавцем відповідальності за 
доведення до банкрутства субсидіарною кри-
тикується в юридичній літературі. Це зумов-
лено правовою природою субсидіарної відпо-
відальності правова підстава якої є тотожною 
для основного і додаткового боржника (ст. 619 
ЦК України). Відповідальність за доведення до 
банкрутства має власну правову підставу. Вона 
є самостійним видом спеціальної цивільно-пра-
вової відповідальності [22], оскільки її підста-
вою є господарське правопорушення в сфері 
конкурсного права (права неплатоспроможності 
та банкрутства), а не корпоративного або цивіль-
ного права. Водночас, її виключний (екстраор-
динарний) додатковий (субсидіарний) характер 
зумовлений настанням лише у разі відсутності 
(недостатності) майна боржника для задоволен-
ня вимог кредиторів, тобто у випадку вичерпан-
ня способів захисту їх майнових інтересів в меж-
ах справи про банкрутство на підставі окремої 
заяви ліквідатора або кредитора. Стягнені суми 
включаються до складу ліквідаційної маси 
товариства в порядку, встановленому законом.

Підстави відповідальності. Аналіз законо-
давства про банкрутство дозволяє виділити такі 
основні підстави відповідальності осіб, що здій-
снюють управління товариством:

1) не повідомлення про ознаки банкрутства, 
що насувається. 

Ця відповідальність включає: а) солідар-
ну відповідальність керівника боржника, який 
неподав/несвоєчасно подав заяву про відкриття 
провадження у справі про банкрутство за неза-
доволення вимог кредиторів та б) субсидіарну 
солідарну відповідальність членів наглядової 
ради та виконавчого органу за не скликання 
загальних зборів, невжиття заходів для покра-
щення фінансового стану товариства у разі бан-
крутства товариства до закінчення трирічного 
строку з дня зниження вартості чистих активів.

Частиною 6 статті 34 КУзПБ передбачено, 
що боржник зобов’язаний у місячний строк 
звернутися до господарського суду із заявою 
про відкриття провадження у справі у разі, якщо 
задоволення вимог одного або кількох кредито-
рів призведе до неможливості виконання гро-
шових зобов’язань боржника в повному обсязі 
перед іншими кредиторами (загроза неплато-
спроможності), та в інших випадках, передбаче-
них КУзПБ. До заяви боржника про відкриття 
провадження у справі про банкрутство додаєть-
ся, зокрема, рішення вищого органу управління 
боржника, а щодо державних підприємств – 
власника майна (органу, уповноваженого управ-
ляти майном) боржника про звернення до 
господарського суду із заявою про відкриття 
провадження у справі. Якщо керівник боржни-
ка порушив ці вимоги, він несе солідарну від-
повідальність за незадоволення вимог кредито-
рів. Питання порушення керівником боржника 
зазначених вимог підлягає розгляду господар-
ським судом під час здійснення провадження 
у справі. У разі виявлення такого порушення 
про це зазначається в ухвалі господарського 
суду, що є підставою для подальшого звернення 
кредиторів своїх вимог до зазначеної особи. 

На відміну від норми ст. 41 Закону Укра-
їни «Про відновлення платоспроможності 
та визнання боржника банкрутом», відповід-
но до ст. 34 КУзПБ заява подається не тільки 
у випадку неплатоспроможності, але і загрози 
неплатоспроможності, що має оціночний харак-
тер і збільшує ризик притягнення керівника 



98

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

до відповідальності. Якщо ч. 6 ст. 95 Закону 
України «Про відновлення платоспроможності 
та визнання боржника банкрутом» передбача-
ла солідарну відповідальність власник майна 
боржника (уповноважена ним особа), керівник 
боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквіда-
тор), які допустили порушення вимог ч. 1 ст. 95 
закону за незадоволення вимог кредиторів, то 
ч. 6 ст. 34 КУзПБ передбачає таку відповідаль-
ність тільки для керівника боржника.

Зазначена правова підстава відповідальнос-
ті спрямована на захист інтересів кредиторів 
на отримання інформації про неплатоспромож-
ність боржника. Момент подачі заяви про бан-
крутство має істотне значення для визначен-
ня черговості задоволення вимог кредиторів. 
Водночас, зважаючи на правову природу солі-
дарної відповідальності, майнову відокремле-
ність майна товариства та самостійну відпо-
відальність за власним зобов’язанням, норму 
ч. 6 ст. 34 КУзПБ, на мою думку, слід уточнити: 
керівник боржника, який неподав/несвоєчасно 
подав заяву про відкриття провадження у спра-
ві про банкрутство, несе субсидіарну відпові-
дальність за незадоволення вимог кредиторів, 
та солідарну з боржником відповідальність за 
зобов’язаннями, які виникли після закінчення 
місяця з дати виникнення загрози неплато-
спроможності.

Відповідно до  ст. 211 ГК України, ч. 1, 2 
ст. 4 КУзПБ засновники (учасники, акціонери) 
боржника, власник майна (орган, уповноваже-
ний управляти майном) боржника в межах сво-
їх повноважень зобов`язані своєчасно вживати 
заходів для запобігання банкрутству боржника. 
Отже, обов`язок здійснення контролю за діяль-
ністю виконавчих органів та товариства, покла-
дено на учасників (засновників) товариства;

2) вчинення дій, що призвели до банкрутства 
товариства (доведення до банкрутства). При-
писи ч. 2 ст. 61 КУзПБ, не встановлюють ознак 
доведення до банкрутства, які є підставою для 
покладення субсидіарної відповідальності на 
засновників (акціонерів) або інших осіб, у тому 
числі керівника боржника. 

Відповідно до ч. 3  статті 215 ГК Украї-
ни умисним банкрутством визнається стійка 
неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, 
викликана цілеспрямованими діями власника 
майна або посадової особи суб`єкта підприєм-

ництва, якщо це завдало істотної матеріальної 
шкоди інтересам держави, суспільства або інте- 
ресам кредиторів, що охороняються законом.

Законодавство не пов`язує покладення на 
третіх осіб субсидіарної відповідальності при 
банкрутстві з наявністю вироку у кримінальній 
справі про встановлення в їх діях (бездіяльнос-
ті) таких осіб кримінального правопорушення. 
Водночас, оцінюючи будь-які дії/бездіяльність 
суб`єктів відповідальності на предмет покладен-
ня на них субсидіарної відповідальності у спра-
ві про банкрутство, суду слід, захищаючи пра-
вило ділового рішення (business judgment rule), 
відмежовувати дії та обставини, які належать до 
звичайних (ділових) ризиків підприємницької/
господарської діяльності (стаття 42 ГК Украї-
ни) [23] (прорахунків), від зловживання правом 
та умисних цілеспрямованих корисливих дій/
бездіяльності власника майна або посадової 
особи, спрямованих на доведення товариства до 
банкрутства. Наприклад, відчуження обладнан-
ня за заниженою вартістю не завжди свідчить 
про умисел на доведення підприємства до бан-
крутства, оскільки за наявності заборгованості, 
кредитор міг її погасити шляхом прилюдних 
торгів або звернення до суду і оціночна вартість 
була б значно нижчою від суми реалізації [24]; 

3) відповідальність за інші порушення зако-
нодавства про банкрутство, зокрема, пропо-
нується передбачити відповідальність за ухи-
лення посадових осіб боржника від обов’язку 
передати бухгалтерську та іншу документацію, 
печатки та штампи, матеріальні та інші ціннос-
ті банкрута ліквідатору (ч. 2 ст. 59 КУзПБ). Без 
документації ліквідатор має обмежені можли-
вості аналізу фінансово-господарського стану 
боржника, що ускладнює формування ліквіда-
ційної маси.

Господарське правопорушення щодо дове-
дення до банкрутства включає: 

а) об`єкт – права кредиторів на задоволення 
їх вимог до боржника у справі про банкрутство 
за рахунок активів боржника, що не можуть 
бути задоволені в процедурі банкрутства вна-
слідок відсутності майна у боржника [23];

б) об`єктивну сторону – винні дії/бездіяль-
ність (протиправна поведінка), що призвели до 
заборгованості боржника перед кредиторами 
(збитки) та доведення до неплатоспроможнос-
ті (банкрутства) через відсутність у боржника 
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активів для задоволення вимог кредиторів (при-
чинно-наслідковий зв`язок).

На відміну від кримінального кодексу Укра-
їни та Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, у нормах яких законодавець 
чітко визначив склад кримінального та адміні-
стративного порушення за доведення до бан-
крутства та фіктивного банкрутства, в нормах 
конкурсного права (ч. 2 ст. 61 КУзПБ) не визна-
чено склад  правопорушення – доведення до 
банкрутства.

Найчастіше суб’єкта господарювання дово-
дять до банкрутства за схемою, за якої на під-
приємстві-боржнику акумулюються всі паси-
ви, що збільшує його неплатоспроможність 
та одночасно, ще до початку процедури бан-
крутства, виводяться його активи (ліквідна їх 
частина) на новостворене підприємство без 
отримання за них справедливої компенсації. 
Керівник несе відповідальність перед кредито-
рами, а не перед самим товариством, включаю-
чи обов’язок повернути привілейовані випла-
ти, які товариство здійснило на його користь 
протягом певного терміну до визнання товари-
ства банкрутом [1, c. 183].

Дії щодо доведення до банкрутства залиша-
ють своє відображення у первинних документах 
бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, 
укладених угодах, інших документах, дослі-
дження яких є предметом судової економічної 
експертизи з використанням Методики прове-
дення судово-економічних експертиз з питань 
банкрутства, фіктивного банкрутства та дове-
дення до банкрутства підприємств» (реєстра-
ційний код 11.2.47) [17]. Згідно даної методики 
перевіряється рівень забезпечення зобов’язань 
кредиторів за показниками активів, оборотними 
активами і чистими активами. Якщо при роз-
рахунку даних показників за досліджуваний 
період їх значення погіршилися, встановлю-
ються причини (ціни, обсяг реалізації, якість за 
договорами), що викликали ці негативні зміни 
і робиться висновок про наявність ознак дове-
дення суб’єкта господарювання до банкрутства. 
Горлачук О.А. пропонує доповнити методику 
аналізом показників, які визначаються на осно-
ві динаміки власних засобів підприємства і його 
дебіторської заборгованості, які свідчать про 
високу ймовірність доведення суб’єкта господа-
рювання до банкрутства [5, c. 142].

П. 3.2 Методичних рекомендацій щодо вияв-
лення ознак неплатоспроможності підприємства 
та ознак дій із приховування банкрутства, фік-
тивного банкрутства чи доведення до банкрут-
ства закріплено, що економічними ознаками дій 
із доведення до банкрутства може вважатися 
такий фінансово-економічний стан боржника, 
за якого виконання умов договорів призвело до 
погіршення показників оцінки його фінансово-
го стану, а саме: підписання свідомо невигідних 
для підприємства (зокрема фіктивних) догово-
рів; необґрунтована виплата грошових коштів, 
необґрунтоване передання третім особам май-
на; ухвалення нераціональних управлінських 
рішень, які негативно впливають на виробничу, 
торговельну діяльність підприємства, що при-
зводить до фінансових збитків та втрат; заплу-
тування звітності, знищення документів або 
інформації, унаслідок чого не є можливою ефек-
тивна робота підприємства тощо.  

Діями, спрямованими на доведення до бан-
крутства є:

- дії організаційного характеру: зміна складу 
керівників, засновників, недотримання встанов-
леної законом черговості при прийнятті рішень, 
складання і надання підроблених документів, 
фальсифікація рішення ради директорів, не про-
ведення зборів акціонерів, призначення керів-
никами підставних осіб;

- укладання завідомо невигідних для підпри-
ємства договорів: продаж майна (товарів, послуг, 
інших цінностей) підприємства за цінами, що 
є нижчими від ринкових; укладання кредитних 
договорів, договорів позики, отримання кредиту 
на основі надання кредитній установі завідомо 
неправдивої інформації; видача безвідсоткових 
кредитів на невизначений термін або особі, яка 
не в змозі повернути кредит; укладання кредит-
них договорів із підвищеною відсотковою став-
кою; надання гарантій або майна під заставу для 
забезпечення виконання зобов’язань фінансово 
неплатоспроможного контрагента; укладання 
договорів оренди основних засобів, без яких 
діяльність підприємства є неможливою;

- передача майна до статутного капіталу 
дочірніх підприємств; перерахування грошо-
вих коштів за продану продукцію, виконані 
роботи чи надані послуги на рахунки підстав-
них осіб; зняття з рахунку підприємства гро-
шей для закупівлі товарів, без здійснення такої 
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закупівлі; невнесення до балансу доходів або 
приховування виручки, приховування банків-
ських вкладів; необґрунтоване зменшення або 
збільшення штату підприємства; невиконання 
зобов’язань по сплаті обов’язкових платежів 
та ін. [4, c. 110-111];

- вчинення будь-яких дій, направлених на 
набуття майна, за відсутності активів для роз-
рахунку за набуте майно чи збільшення креди-
торської заборгованості боржника без наміру її 
погашення; 

- прийняття рішення при виведення активів 
боржника, в тому числі шляхом безоплатної пере-
дачі неповнолітнім дітям, родичам боржника; 

- прийняття рішення, надання вказівок щодо 
вчинення дій (бездіяльності) боржника щодо 
захисту власних майнових інтересів боржни-
ка на користь інших осіб, що мало наслідком 
настання неплатоспроможності боржника;

- неподання фінансової звітності, подання 
фіктивної фінансової звітності за відсутності 
будь-якого майна чи активів;

- порушення вимог щодо зменшення статут-
ного капіталу.

Так, Постановою Північного апеляційно-
го господарського суду від 02.02.2021 у справі 
№910/3191/20, залишеною без змін Постано-
вою Верховного Суду у складі колегії суддів 
Касаційного господарського суду від 23.03.2021 
було задоволено заяву арбітражного керуючого 
про покладення солідарної відповідальності на 
керівника боржника у зв`язку з доведенням до 
банкрутства та приховуванням стійкої фінан-
сової неплатоспроможності ТОВ «Ласерта» за 
результатами проведення фінансового аналізу 
боржника та встановлення коефіцієнта покрит-
тя меншого за 1,0 (надкритична неплатоспро-
можність), наявності підтвердженої судови-
ми рішеннями заборгованості за договорами 
поставки, подання керівником до органів ДПС 
завідомо неправдиву фінансову звітність за 
2017 рік, згідно якої підприємство є прибутко-
вим з метою укладання нових договорів на умо-
вах готівкових розрахунків.

Підставою відповідальності може бути і без-
діяльність керівника та засновників боржника, 
що мала наслідком стійку неплатоспроможність 
боржника та відсутність у нього будь-яких активів 
на час проведення ліквідаційної процедури для 
задоволення вимог конкурсного кредитора [25].

У Канаді згідно Закону «Про банкрутство 
і неспроможність» підставою для подання позо-
ву керуючим конкурсною масою від імені това-
риства проти директорів збанкрутілого товари-
ства може бути: 1) невиплата заробітної плати; 
2) недостовірні відомості про фінансовий стан 
товариства, порушення обов’язку щодо роз-
криття інформації, встановленої законодав-
ством про цінні папери; 3) заява товариства про 
виплату дивідендів готівкою і викуп акцій за 
готівку протягом року до оголошення про бан-
крутство, будучи неспроможним під час здій-
снення цих дій (§101 Закону); 4) участь в угоді 
або непрямий інтерес директора в оспорюваній 
угоді, укладеній протягом дванадцяти місяців 
до настання банкрутства, в разі укладення їх на 
нерівних умовах або якщо сторони угоди були 
пов’язаними (§100 Закону) [33]. 

Водночас, закон не визначає період часу за 
який здійснюється оцінка дій керівника або 
іншої особи, що контролює боржника, щодо 
доведення до банкрутства.  

Аналіз фінансово-господарського стану 
боржника, а також причин виникнення забор-
гованості боржника перед кредиторами, що 
дозволить виявити наявність або відсутність 
дій засновників (учасників, акціонерів), керів-
ника боржника щодо доведення до банкрут-
ства покладені на ліквідатора банкрута (ст. 61 
КУзПБ), який, реалізуючи повноту дій в ліквіда-
ційній процедурі, подає заяву до господарського 
суду про покладення на винних у доведенні до 
банкрутства осіб субсидіарної відповідальнос-
ті [27, 28]. Практики пропонують надати пра-
во заявляти вимоги не тільки ліквідатору, але 
і кредиторам, які не є афілійованими з борж-
ником, не отримали задоволення більше 60% 
своїх вимог, в ході ліквідаційної процедури 
і протягом трьох років після закриття справи 
[18]. З метою уникнення випадків зловживання 
правом на подання заяви ліквідатором, доціль-
но надати право заявляти вимоги про притяг-
нення до субсидіарної відповідальності лікві-
датору як з власної ініціативи, так за рішенням 
комітету кредиторів; конкурсним кредиторам; 
працівникам, представнику профспілкової орга-
нізації працівників, перед якими боржник має 
заборгованість, уповноваженому органу. Також 
С.В. Жуковим пропонується у ст. 30 КУзПБ 
передбачити додаткову грошову винагороду 
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арбітражного керуючого у розмірі 10 відсотків 
від суми стягнутої з винних осіб, що суттєво 
збільшить шанси кредиторів на погашення сво-
їх вимог за допомогою реалізації ліквідатором 
та судом механізму застосування субсидіарної 
відповідальності до винних осіб за доведен-
ня боржника до стану неплатоспроможності.

Заява подається після завершення реаліза-
ції об’єктів ліквідаційної маси та розрахунків 
з кредиторами у ліквідаційній процедурі при 
наявності обставин недостатності повного пога-
шення кредиторської заборгованості банкрута 
(спеціальна умова субсидіарної відповідальнос-
ті). Господарський суд при затвердженні лікві-
даційного звіту та ліквідаційного балансу надає 
правову оцінку повноти дій ліквідатора [26] 
та має визначити в ухвалі:

• момент настання строку виконання вимог 
для кожного кредитора;

• наявність майна, грошових коштів, інших 
майнових або немайнових активів та їх загаль-
ної вартості на момент виникнення кредитор-
ських вимог,

• момент (дату) виникнення загрози непла-
тоспроможності на підставі аналізу наявних 
активів та пасивів;

• факт наявності/відсутності надіслання 
керівником боржника відомостей щодо наяв-
ності у боржника ознак банкрутства (загрози 
неплатоспроможності) засновникам (учасни-
кам, акціонерам) боржника, власнику майна 
(органу, уповноваженому управляти майном) 
боржника (ч. 2 ст. 4 КУзПБ);

• наявність або відсутність документів щодо 
фінансово-господарської діяльності, податко-
вих звітів, первинної документації, подання 
податкової звітності, рішення керівника, органів 
управління та засновників;

• наявність угод за останні 3 роки до момен-
ту відкриття провадження у справі про бан-
крутство й угод після відкриття провадження 
у справі про банкрутство; визнання таких угод 
недійсними відповідно до ст.42 КзПБ;

• наявність інформації про рух коштів за 
останні 3 роки до моменту відкриття прова-
дження й після цього;

• наявність інформації про активи боржника 
на момент відкриття провадження у справі про 
банкрутство;

• суму непогашених вимог за відсутності 
активів у ліквідаційній масі;

• дії та події, які викликали стійку непла-
тоспроможність боржника та осіб, які відпові-
дальні за їх здійснення [7];

• аналіз дій керівника боржника щодо добро-
совісності і розумності його дій спрямованих 
на ініціювання зборів керівного органу підпри-
ємства для прийняття рішення щодо звернення 
до суду з заявою про відкриття провадження 
у справі про банкрутство; дій та рішень засно-
вників (учасників, акціонерів) боржника, влас-
ника майна (органу, уповноваженого управляти 
майном) боржника.

З урахуванням зазначеного, суд робить висно-
вок чи відбулось порушення керівником строків 
подання відповідної заяви про відкриття прова-
дження у справі про банкрутство, що є підста-
вою для звернення у майбутньому кредиторів 
з заявами про притягнення керівника до солі-
дарної відповідальності за незадоволення вимог 
кредиторів, чи є вина у діях керівника та при-
чинно-наслідковий зв’язок між діями керівника 
і незадоволенням вимог кредиторів.  

Моментом виявлення наявності ознак дове-
дення до банкрутства є ухвалення господар-
ським судом постанови про визнання борж-
ника банкрутом, що є тією обставиною, яка 
свідчить, що ліквідатор довідався або міг дові-
датися про наявність ознак доведення до бан-
крутства боржника з вини його органів управ-
ління або третіх осіб [21]. В постанові Великої 
Палати Верховного Суду від 25.05.2021 у спра-
ві № 910/11027/18 моментом, з якого почи-
нається обрахунок строків позовної давності 
визначено день затвердження акту формування 
ліквідаційної маси банку шляхом відповідних 
розрахунків [19].

Обставини існування або відсутності скла-
дових об`єктивної сторони цивільного правопо-
рушення: вчинення дії, бездіяльність, існування 
боргу в період вчинення боржником майнової 
дії тощо, мають бути доведені стороною/учасни-
ком у справі про банкрутство, який посилається 
на неї як на підставу своїх вимог і заперечень.

Зокрема, у справі №910/21232/16 Госпо-
дарський суд міста Києва постановив ухва-
лу (залишену без змін постановою Північ-
ного апеляційного господарського суду від 
17.03.2020 та постановою Верховного Суду 
у складі колегії суддів Касаційного госпо-
дарського суду від 16.06.2020) про відмову 
в задоволенні заяви ліквідатора боржника про 
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покладення на попередніх учасників, попере-
днього керівника, та на теперішнього учасни-
ка та директора боржника субсидіарної відпо-
відальності за його зобов`язаннями, оскільки 
судами не встановлено вини у діях цих осіб під 
час участі та здійсненні господарської діяльнос-
ті у товаристві; відсутні докази вчинення цими 
особами правопорушень та вчинення дій, у тому 
числі щодо заволодіння майном та грошовими 
коштами боржника, прийняття рішень, що спря-
мовані на зменшення активів боржника, що при-
звели до банкрутства; не встановлено порушень 
закону в частині розпорядження попередніми 
учасниками боржника своїми частками у ста-
тутному фонді боржника шляхом їх продажу 
іншій особі – новому учаснику. Створення попе-
реднім директором боржника юридичної особи 
для здійснення підприємницької діяльності від-
повідає вимогам закону. В межах криміналь-
ної справи щодо ухилення від сплати податків 
боржником, керівника звільнено від  відпові-
дальності, а цивільного позову прокурором не 
пред`явлено; 

в) суб`єкт – засновники (учасники, акціоне-
ри) або інші особи, у тому числі керівник борж-
ника, які мають право давати обов`язкові для 
боржника вказівки чи мають можливість іншим 
чином визначати його дії. 

Закон не уточнює поняття «інші особи, які 
мають право давати обов`язкові для боржника 
вказівки чи мають можливість іншим чином 
визначати його дії». Тому коло цих осіб визна-
чається у кожній справі окремо.

Особами, які контролюють боржника, тобто 
мають фактичну можливість визначати дії юри-
дичної особи можуть бути: мажоритарний акціо-
нер (учасник), керівник та учасники (акціонери) 
мажоритарного учасника (акціонера), материн-
ська, холдингова компанія та особи, які фор-
мально не є учасниками корпорації через відсут-
ність у них частки (акцій) у статутному капіталі: 
кінцевий бенефіціарний власник, бенефіціар 
трасту, управляюча компанія, в управління якої 
передано акції, та її керівник, член колегіаль-
ного виконавчого органу або наглядової ради, 
номінальний керівник («тіньовий» директор).

Пропонуємо в ст. 61 КУзПБ суб’єктами суб-
сидіарної відповідальності визнати засновників 
(учасників, акціонерів) та осіб, що контролю-
ють боржника, а в ст. 1 КУзПБ закріпити визна-

чення поняття особи, що контролює боржни-
ка  – фізична або юридична особа, у тому числі, 
мажоритарний акціонер (учасник), керівник 
та учасники (акціонери) мажоритарного учас-
ника (акціонера), які володіють (прямо або опо-
середковано) 50% і більше статутного капіталу, 
члени сім’ї та родичі, материнська, холдингова 
компанія, особи публічного права в особі своїх 
органів, які здійснюють повноваження власни-
ка державного або комунального майна, керів-
ник боржника, кінцевий бенефіціарний влас-
ник, бенефіціар трасту, управляюча компанія, 
в управління якої передано акції, член колегіаль-
ного виконавчого органу або наглядової ради, 
номінальний керівник («тіньовий» директор), 
яка має або мала не більше ніж за 3 роки, що 
передують виникненню ознак неплатоспромож-
ності, а також після їх виникнення до прийняття 
судом заяви про визнання боржника банкрутом 
право давати обов’язкові для виконання борж-
ником вказівки або можливість іншим чином 
визначати дії боржника, в т. ч. щодо вчинення 
операцій і визначення їх умов.

Ч. 6 ст. 126 ГК України передбачено, що 
якщо корпоративне підприємство через дії або 
бездіяльність холдингової компанії виявляється 
неплатоспроможним і визнається банкрутом, то 
холдингова компанія несе субсидіарну відпо-
відальність за зобов’язаннями корпоративного 
підприємства.

Відповідальність холдингової компанії за дії 
(бездіяльність), що призвели до банкрутства 
корпоративного підприємства є гарантією від-
шкодування холдинговою компанією збитків як 
дочірньому підприємству, так і його кредиторам 
[16, c. 251].

Кінцевим бенефіціарним власником є для 
юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка 
здійснює вирішальний вплив на діяльність юри-
дичної особи (в тому числі через ланцюг контр-
олю/володіння).  

Ознаками непрямого вирішального впливу 
на діяльність є принаймні володіння фізичною 
особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків 
статутного капіталу або прав голосу юридичної 
особи через пов’язаних фізичних чи юридичних 
осіб, трасти або інші подібні правові утворен-
ня, чи здійснення вирішального впливу шляхом 
реалізації права контролю, володіння, користу-
вання або розпорядження всіма активами чи їх 
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часткою, права отримання доходів від діяльності 
юридичної особи, трасту або іншого подібного 
правового утворення, права вирішального впли-
ву на формування складу, результати голосуван-
ня органів управління, а також вчинення право-
чинів, які дають можливість визначати основні 
умови господарської діяльності юридичної осо-
би, або діяльності трасту або іншого подібного 
правового утворення, приймати обов’язкові до 
виконання рішення, що мають вирішальний 
вплив на діяльність юридичної особи, трасту, 
незалежно від формального володіння.

В судовій практиці здійсненням істотного 
впливу на боржника за сукупністю факторів 
визнано особу кінцевого бенефіціара банку, яка 
брала участь у робочих нарадах, давала прямі 
усні вказівки посадовим особам щодо укладення 
угод, брала участь у зустрічах із третіми особами 
від імені боржника, мала робочий кабінет в офі-
сі та корпоративну пошту з доменом боржника.

Суд аналізує обов`язки та повноваження 
суб`єктів відповідальності, покладених на них 
законом та/або статутом, яким чином особа бра-
ла участь у процесі управління, наскільки істот-
ним був її вплив під час ухвалення важливих 
рішень, що впливали на економічну діяльність 
боржника, укладання правочинів, які змінили 
економічну та юридичну долю боржника. Суд 
може встановити можливість особи визначати 
дії боржника:

• внаслідок володіння часткою в статутному 
капіталі з можливістю впливати на ухвалення 
рішень, обирати органи управління, погоджува-
ти правочини тощо;

• за наявності в особи повноважень на укладен-
ня правочинів від імені юридичної особи (на під-
ставі довіреності,  нормативно-правового акта);

• особа займає керівну посаду (головний бух-
галтер, фінансовий директор, тощо, яка перед-
бачає ухвалення обов’язкових до виконання 
рішень чи виконання функцій, що визначають 
діяльність боржника);

• родинні зв’язки, спорідненість з керівни-
ком, членами органів управління;

• вплив чи примус щодо керівника чи членів 
органів управління боржника. 

Наявність формально-правової ознаки 
контролю відповідно до відомостей єдино-
го державного реєстру не є вирішальною. 
Суб’єктом відповідності може бути керівник 

або інша посадова особа, повноваження якої до 
або на час порушення/здійснення провадження 
у справі про банкрутство припинились. Зокре-
ма, у справі №906/904/16 поряд із директором 
боржника, особами, які мали вирішальний 
вплив на дії боржника, на підставі фінансово-
розпорядчих документів компанії були визна-
ні колишній директор і бухгалтер. В діях фак-
тичного директора ознак недобросовісності, 
що мала наслідком настання неплатоспромож-
ності, встановлено не було. Аналогічна право-
ва позиція викладена в постановах Верховного 
Суду від 16.06.2020 у справі №910/21232/16, 
від 14.07.2020 у справі №904/6379/16, від 
10.12.2020 р. по справі №922/1067/17 та ін.

Враховуючи статтю 619 ЦК України, кре-
дитор має право самостійно обирати особу, до 
якої заявляти субсидіарну вимогу. Вимога про 
притягнення до субсидіарної відповідальності 
в матеріально-правовому сенсі належить неза-
лежним від боржника кредиторам. Механізм 
притягнення до субсидіарної відповідальнос-
ті не може бути способом вирішення корпора-
тивних спорів. Якщо позивачі (кредитори) та їх 
афілійовані особи самі здійснювали управління 
боржником, то вони не мають статусу незалеж-
них кредиторів, що позбавляє їх можливості 
вимагати притягнення до субсидіарної відпові-
дальності відповідно до законодавства про бан-
крутство, але не виключає права подати вимогу 
про відшкодування збитків, визнання недійсним 
правочину тощо з підстав, визначених нормами 
корпоративного права;

г) суб`єктивну сторону – ставлення особи до 
вчинюваних нею дій чи бездіяльності (мотив, 
мета, вина суб`єкта правопорушення). 

Особа, яка притягається до субсидіарної від-
повідальності, повинна довести відсутність 
своєї вини (презумпція доведення до банкрут-
ства). Особа є невинуватою, якщо вона доведе, 
що вжила всіх залежних від неї заходів щодо 
належного виконання зобов’язання (ст. 614 ЦК 
України). Суди при вирішенні питання щодо 
вини (форми вини) суб’єкта субсидіарної від-
повідальності виходять з обов’язків та повнова-
жень суб’єктів стосовно боржника, покладених 
на них законом та/або статутом, враховуючи при 
цьому положення ч. 1, 3 ст. 4 КУзПБ [21]. Схва-
лення подібної угоди колегіальним органом не 
звільняє особу від субсидіарної відповідаль-
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ності. Наявність судового рішення, що набрало 
законної сили про визнання правочину недій-
сним не вимагається.

А. Молчанова слушно пропонує встановити 
презумпцію вини, якщо власник компанії до бан-
крутства виводив з володіння майно, акумулював 
з пов’язаними особами половину боргів компа-
нії, на потерпілого кредитора припадає більше 
половини боргового портфеля, за кілька років 
до банкрутства компанія не отримувала при-
бутку і мала коефіцієнт покриття менше 1 [18].

Мінімізувати ризики притягнення до субси-
діарної відповідальності можна шляхом постій-
ного контролю ключових фінансових показни-
ків; розмежування повноважень фінансового 
директора, головного бухгалтера та інших поса-
дових осіб в частині моніторингу фінансового 

стану і своєчасного реагування на погіршення 
показників в статуті або внутрішніх документах 
компанії; страхування відповідальності керівни-
ка; своєчасного повідомлення керівником засно-
вників про загрозу неплатоспроможності.

Висновки. Отже, за результатами проведено-
го дослідження можна дійти висновку, що у разі 
банкрутства боржника з вини його засновників 
(учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому 
числі з вини керівника боржника, які мають пра-
во давати обов’язкові для боржника вказівки або 
мають право іншим чином визначати його дії, 
на таких осіб може бути покладена субсидіарна 
відповідальність за його зобов’язаннями у разі 
недостатності майна боржника для розрахунку 
з кредиторами, внаслідок чого вимоги кредито-
рів боржника будуть задоволенні. 
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КЛЮЧОВА РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА КЕРІВНІХ 
ПРИНЦИПІВ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ

THE KEY ROLE OF INTERNATIONAL STANDARDS AND CORE 
PRINCIPLES IN THE FIELD OF LABOR RIGHTS

Стаття присвячена дослідженню принципів та стандартів, що складають основу правового регулюван-
ня трудових відносин. Автор здійснює аналіз понять «принцип» та «стандарт» в трудовому праві, з’ясовує їх 
взаємозв’язок та співвідношення з нормами права, а також безпосередньо з правами, обов’язками, свободами та 
інтересами суб’єктів трудових правовідносин. 

Особливу увагу приділено впливу різноманітним чинникам які вливають на керівні принципи та міжнародні 
стандарти  в сфері забезпечення трудових прав. Автором доводиться значимість принципів як визначальних 
орієнтирів, за якими має відбуватися формування системи норм права, спрямованих на охорону та захист всього 
комплексу прав та свобод людини у сфері праці. Розглянуто протилежні позиції стосовно встановлення жор-
стких трудових стандартів та стандартів, що встановлюються вільним ринком праці.

Визначено, що принципи та стандарти будучи загальними для усіх суб’єктів, одночасно мають персоніфіко-
ваний характер. Проаналізовано основні принципи та права на робочому місці, що захищені міжнародними нор-
мативно-правовими актами. Розкрито зміст та  здійснено висновки про їх реальний вплив на конкретні трудові 
правовідносини.

У статті розглянуто питання трансформації та змін, які відбуваються протягом останнього часу відносно під-
ходів до основних стандартів та принципів направлених в першу чергу на досягнення консенсусу  серед країн 
світу відносно досягнення умов гідної праці. При чому, гідна праця виступає не тільки ціллю запровадження 
принципів, стандартів та прав, а засобом досягнення конкретних цілей міжнародної програми сталого розвитку.

На підставі проведеного аналізу сформульовані пропозиції щодо подальшого втілення у трудові відносини 
міжнародних стандартів та керівних принципів, що визначають напрями правового регулювання праці. Авто-
ром пропонуються обґрунтовані рекомендації щодо практичного застосування цих принципів у сфері захисту 
трудових прав громадян.

Ключові слова: міжнародні стандарти, міжнародні принципи, право на працю, свобода праці, дитяча пра-
ця, дискримінація, примусова праця.

The article is devoted to the study of principles and standards that form the basis of legal regulation of labor relations. 
The author makes an analysis of the "principle" and "standard" in labor law, finds out their intercommunication and 
correlation with the law, as well as directly with the rights, obligations, freedoms and interests of the subjects of labor 
law.

Special attention is paid to the influence of various factors that influence the guiding principles and international 
standards in the field of labor rights. The author has a considerable importance of principles as defining guidelines, which 
should form a system of law norms aimed at the protection and protection of the whole set of human rights and freedoms 
in the field of labor. The opposite positions regarding the establishment of rigid labor standards and standards established 
by the free labor market were considered.

It is determined that the principles and standards are common to all subjects, at the same time have a personified 
character. The basic principles and rights in the workplace protected by international normative-legal acts are analyzed. 
The content and conclusions about their real impact on specific labor legal relations have been revealed.

The article addresses the issues of transformation and changes that have taken place over the last time in relation 
to approaches to the basic standards and principles aimed primarily at achieving consensus among the countries of the 
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world on the achievement of decent work. At the same time, good work is not only a goal of principles, standards and 
rights, but a means of achieving concrete goals of the international sustainable development program.

On the basis of the analysis, proposals were formulated for further implementation of international standards and 
guiding principles in labor relations, which define the directions of legal regulation of labor. The author proposes well-
founded recommendations on practical application of these principles in the sphere of protection of the labor rights of 
citizens.

Key words: international standards, international principles, the right to work, freedom of work, child labor, 
discrimination, forced labor.

Постановка проблеми. В юридичній літера-
турі  регулювання суспільних відносин, у тому 
числі трудових, нормами права не визиває жод-
ного сумніву. Окрім того, наявність системних 
в’язків між трудовими правовідносинами та нор-
мами права підтверджується на практиці. Але 
виникає питання щодо місця міжнародних стан-
дартів та принципів та їх вплив на систему захис-
ту прав і законних інтересів у трудовому праві. 
Не можна не відзначити їх важливість, як є без-
умовних елементів правової системи, що викли-
кає необхідність зупинитися на їх аналізі, визна-
ченню меж їхнього застосування на практиці.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідженням питань правових прин-
ципів, стандартів у тому числі міжнародних 
займаються як вітчизняні так і зарубіжні вчені. 
Говорячи про права та свободи людини, прово-
дячи дослідження правових відносини, у тому 
числі трудових не можливо  без аналізу цих 
понять. Зокрема, це питання підіймали у своїх 
роботах О.Київець, С.Погребняк, О.Нігреєва, 
В.Корецький, С.Задорожна, Г.Чанишева.

Метою статті є дослідити природу та сут-
ність міжнародних стандартів та принципів; 
визначити їх взаємозв’язок та вплив на права 
людини в сфері трудових відносин. 

Виклад основного матеріалу. У міжнарод-
ному трудовому праві категорії «принципи» 
та «стандарти»  є дуже поширеними. При цьому 
серед науковців визначення та змістове напо-
внення даних понять є дискусійним.

У перекладі з латинського «принцип» – це пер-
шооснова будь-якого явища, вихідне, відправне 
становище [1]. Натомість «стандарт», у сенсі сло-
ва розглядається як «зразок, еталон, модель…..
Стандарт як нормативно-технічний документ 
встановлює комплекс норм, правил, ...» [2].

Принципи є відображенням об’єктивно існу-
ючих відносин які складаються між людьми. 
Будучі продуктом людської свідомості та воло-
діючи всезагальністю та обов’язковістю вони 

мають регулятивне значення та є найбільш 
стабільними, довговічними ніж норми права. 
Принципи слугують орієнтиром визначеності 
діючих та майбутніх правових норм.

В Давньому Римі підкреслювалося, що «прин-
цип – найважливіша частина всього»  (principium 
est portissima pars cujuque rei).  Аристотель розу-
мів «принцип» в об’єктивному сенсі як форму 
першої величини, те, з чого щось існує або буде 
існувати [3, с. 285].

С.С. Алексєєв визначав, що принцип права 
містить нормативно-керівний початок, що харак-
теризує його створення, його основи та закрі-
плені у ньому закономірності життя [4, с. 293].

Таким чином, принципи міжнародного тру-
дового права можливо розглядати як самостій-
ні та першорядні елементи, що відображують 
сутність права та внутрішню його внутрішню 
єдність.

Приватноправові відносини, у тому числі тру-
дові відносини не можливі без взаємного впливу 
міжнародних стандартів та принципів на націо-
нальне законодавство кожної окремої країни.

Принципи права та стандарти пов’язуються 
із загальноприйнятістю норм поведінки при 
чому маючи пряме застосування, тобто є без-
посередньо діючими. Їх особливість  полягає 
у тому, що вони стосуються кожного суб’єкта, а 
отже є персоніфікованими. 

Принципи – це стандарти, які повинні ґрун-
туватися виходячи із вимог справедливості або 
будь-якого іншого аспекту моралі. Ніяка право-
ва система не може бути побудована виключно 
на принципах або виключно на правилах. Сис-
тема принципів була б надзвичайно гнучкою, 
тоді як одне з правил було б надто жорстким. 
У першому не було б чітких керівних принци-
пів поведінки, що могло б викликати проблеми 
з координацією, знаннями, витратами та контр-
олем влади. Система лише правил була б занад-
то жорсткою через відсутність інструментів для 
узгодження рішень з конкретними випадками.
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Відносність відмінностей між принципами 
та правилами може бути неясною в рамках тру-
дового законодавства, оскільки частини його 
правил є поведінковими стандартами. Стандарти 
визначають характер поведінки учасників трудо-
вих правовідносин слугуючи внутрішнім орієн-
тиром для оцінки законності прийнятих рішень. 

Для міжнародних принципів трудового права 
характерна така риси:

• політична обумовленість, бо дієвість прин-
ципів на території тієї чи іншої країни чи сві-
тової спільноти не можливе без політичної волі 
кожної країни;

• володіють загальністю та обов’язковістю;
• мають регулятивне значення;
• виражають сутність норм права;
• кожен принцип взаємопов’язаний та діє 

у сукупності з іншими принципами; 
• діють протягом певного тривалого пері-

оду часу, що відображає якісний стан системи 
права, і за своєю природою є більш стабільними 
ніж норми права. 

Ключовим питанням, що визначає ефек-
тивність трудових стандартів є те, чи дійсно 
вони  здатні покращити  права людини або вони 
навпаки стримують та сповільнюють прогрес 
у дотриманні трудових прав людини. 

Критики встановлення трудових стандартів 
часто стверджують, що прийняття таких стан-
дартів спотворює ринкові механізми, впливаю-
чи на ціну робочої сили та скорочуючи її пропо-
зицію тим самим ми можемо отримуємо палку 
з двома кінцями, коли стандарти можуть слу-
гувати як інструмент, що гарантує розширення 
прав, так і одночасно засіб їх обмеження [5]. 
Отже, прихильники даної позиції стверджують, 
що встановлення стандартів слід залишити на 
розсуд вільно діючого ринку праці.

Прихильники наявності міжнародних трудо-
вих стандартів, у тому числі законодавчо закрі-
плених, вважають, що такі стандарти забезпе-
чують функціонування системи, що захищає 
мінімальні права та умови зайнятості [6]. 

До того ж, країни, які наполягають на жор-
стких трудових стандартах, наголошують на їх 
прямому взаємозв’язку із добробутом працівни-
ків та забезпеченням захисту працівників.

Хоча міжнародне співтовариство в цілому 
погоджується з необхідністю поважати трудові 
стандарти, але не досі має узгодженої позиції, 
якими повинні бути ці стандарти.

Головною глобальною інституцією, яка 
забезпечує дотримання стандартів праці сьогод-
ні, є Міжнародна організація праці (далі-МОП), 
яка регулярно та періодично звітує про кроки, 
які робить кожна країна для впровадження стан-
дартів, які вона ратифікувала. З моменту свого 
заснування у 1919 році МОП розробила всеосяж-
ну систему мінімальних трудових стандартів, які 
визначені у фундаментальних конвенціях та які 
базуються на концепції гідної праці. Ця концеп-
ція стала стрижнем політики МОП. Концепція 
«гідної праці» наголошує на важливості життєз-
датних підприємств у створенні більшої зайня-
тості та можливостей отримання доходу для всіх.

Стандарти МОП передбачають широкий 
спектр як безпосередньо трудових зобов’язань 
(правовідносин щодо застосування праці) так 
і міжнародних юридичних зобов’язань. І саме 
за допомогою таких дієвих інструментів як кон-
венції, декларації, рекомендації МОП запускає 
правовий механізм для забезпечення важливих 
стандартів або принципів.

Якщо подаються скарги на порушенням кра-
їною-учасником положень конвенцій, то МОП 
лише розслідує ймовірне порушення та оприлюд-
нює свої висновки, однак не може санкціонувати 
торгові заходи у відповідь або санкції. Замість 
цього вона надає технічну допомогу країнам-
членам у приведенні їх трудового законодавства 
та правозастосовних процедур у відповідність.

Важливо на голосити на тому, що конвенції 
МОП мають вплив не лише у країнах, де вони 
були ратифіковані але і для країн, уряди яких їх 
не ратифікували шляхом використання конвен-
цій як керівництво, набір стандартів та прин-
ципів, для розробки свого національного тру-
дового законодавства. Це випливає із положень  
Декларації МОП про основні принципи та права 
у сфері праці, прийнятої на Міжнародній конфе-
ренції праці 1998 р., відповідно до якої всі члени, 
навіть якщо вони не ратифікували відповідні кон-
венції (основні конвенції), несуть зобов’язання 
(що випливає із самого факту членства в Органі-
зації) сумлінно поважати, просувати та реалізо-
вувати принципи, що стосуються основних прав, 
які є предметом цих Конвенцій [7].

Основні принципи та права, які є предметом 
Декларації МОП про основні принципи та пра-
ва у сфері праці, спрямовані на отримання рів-
них можливостей та реалізації свого людського 
потенціалу не залежно від будь-яких чинників [8].
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МОП визначив чотири питання, які вважа-
ються основними принципами та правами на 
робочому місці. Вони захищені вісьмома «фун-
даментальними» конвенціями та відповідними 
рекомендаціями та протоколами (табл. 1). 

Декларація МОП про основоположні прин-
ципи та права на працю чітко вказує на те, 
що ці права є універсальними, неподільними, 
невід’ємними і поширюються на всіх людей 
у всіх державах, незалежно від будь-яких чинни-
ків, у тому числі і рівня економічного розвитку. 
Будучи взаємозалежними вони є відправною 
точкою для ефективного соціального діалогу, 
поліпшення доходів та умов для працівників, 
збільшення кількості робочих місць, соціально-
го захисту, тощо.

Інші конвенції МОП сприяють можливості 
працевлаштування, адекватній заробітній платі, 
безпеці та здоров’ю при роботі та інших умовах 
охорони праці. Ці стандарти МОП допомагають 
державам виконувати свої зобов’язання з прав 
людини, в тому числі прав, що стосуються пра-

цевлаштування за справедливих умов праці, 
та права на соціальне забезпечення та охорону 
материнства, тощо.

Принципи міжнародного трудового права 
нерідко також розглядаються й основні права 
трудящих, які на додаток до конвенцій МОП міс-
тяться в таких міжнародних актах як: Загальній 
декларації прав людини, прийнятої Генераль-
ною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р. [20], у Між-
народному пакті про громадянські та політичні 
правах [21] та у Міжнародному пакті про еконо-
мічні, соціальні та культурні права, прийнятий 
Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966 р. [22]. 

З їхніх положень легко вивести такі принци-
пи, як: право на працю, що включає право кож-
ної людини на отримання можливості заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно вибирає або 
на яку вона вільно погоджується; право на спра-
ведливі та безпечні умови роботи; право на рів-
ну оплату за працю без будь-якої дискримінації; 
право на справедливу та задовільну винагороду, 
що забезпечує гідне людини існування для неї 

Таблиця 1
Основні  принципи Зміст принципу Конвенції, рекомендації, протоколи

Свобода об’єднання 
та ефективне визнання 

права на колективні 
переговори

Повага до права всіх роботодавців та робіт-
ників вільно і добровільно засновувати та 
об’єднуватися в групи для захисту їхніх про-
фесійних інтересів без втручання держави або 
будь-якого іншого суб’єкта.
Цей принцип має вирішальне значення для 
того, щоб реалізувати всі інші фундаментальні 
принципи і права на працю.

Конвенція про свободу асоціації та захист 
права на організацію № 87 (1948) [9]
Конвенція про застосування принципів 
права на організацію і на ведення колек-
тивних переговорів № 98 (1949) [10]

Ліквідація примусової 
чи обов’язкової праці

Заборона використання примусової чи 
обов’язкової праці як засобу впливу, вихо-
вання, покарання, а також з метою: економіч-
ного розвитку, підтримання трудової дисци-
пліни, тощо.

Конвенція про примусову чи обов’язкову 
працю  № 29 (1930) [11] та доповнюючого 
Протоколу (2014) [12].
Конвенція  про скасування примусової 
праці № 105 (1957) [13].

Скасування  
дитячої праці

Встановлення мінімального віку для вступу 
на роботу, який не повинен бути меншим віку 
для закінчення обов’язкового навчання.

Конвенція про мінімальний вік для при-
йому на роботу № 138 (1973) [14].
Рекомендація  щодо мінімального віку для 
приймання на роботу № 146 (1973) [15].

Скасування  
дитячої праці

Праця не повинна завдавати шкоди фізичному, 
соціальному, психічному та духовному розви-
тку дитини.
Викорінення дитячої праці та забезпечення 
того, щоб усі діти були в якісному навчанні  
для можливості використати свій творчий та 
продуктивний потенціал.

Конвенція про заборону та негайні заходи  
щодо ліквідації найгірших форм дитячої 
праці № 182 (1999) [16].
Рекомендація щодо заборони та негайних 
дій з  ліквідації найгірших форм дитячої 
праці № 190 (1999) [17].

Ліквідація дискриміна-
ції у сфері зайнятості 

та занять

Заборона дискримінації  у найрізноманіт-
ніших видах діяльності, пов’язаних з робо-
тою: доступу до зайнятості (зокрема занять, 
навчання та професійної підготовки та 
соціального забезпечення), термінів та умови 
зайнятості (винагорода, години роботи і від-
починку, охорона материнства, перспективи 
просування, професійна безпека, тощо). 
Недискримінація є наскрізним правом і прин-
ципом.

Конвенція про рівне винагородження 
чоловіків і жінок за працю  рівної цінності 
№ 100 (1951) [18].
Конвенція  про дискримінацію в галузі 
праці та занять № 111 [19].
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самої та її сім’ї; право на створення професій-
них спілок та входження до професійних спілок 
для захисту своїх інтересів; право на відпочинок 
та дозвілля, включаючи право на розумне обме-
ження робочого дня та на відпустку; право на 
страйки за умови його здійснення відповідно до 
законів кожної країни; право на захист від без-
робіття; право на юридичний захист своїх прав, 
конкретні форми якого встановлюються право-
вою системою кожної країни [20; 21; 22].

Ці принципи охоплюють широкий спектр 
трудових прав, тому більшість трудового зако-
нодавства і практики у світі сьогодні формува-
лися саме цими принципами.

Забезпечення трудових принципів та стан-
дартів є найсильнішим, коли воно ґрунтується 
на моральних засадах, а не на політичному чи 
економічному розрахунку.

Міжнародні стандарти та принципи направ-
лені на вирішення фундаментальних трудових 
проблем, де вони можуть мати великий вплив 
і застосовуються в тому випадку коли серед кра-
їн-учасників МОП існує консенсус щодо необ-
хідності регулювання певних питань на міжна-
родному рівні.

Протягом багатьох десятиліть корпус між-
народних трудових стандартів зростав регуляр-
ними темпами. Конвенції стають обов’язковими 
шляхом національної ратифікації, а рекомен-
дації прийняті до них, складають невід’ємну 
частину системи стандартів і хоча вони не 
є обов’язковими, в принципі вони повинні сто-
суватися кожного. 

За минулі сто років роботи МОП, було охо-
плено практично всі основні елементи соціаль-
ної справедливості, що визначені Конституцією 
МОП.  Але світова спільнота повинна продо-
вжувати адаптувати стандарти таким чином, 
щоб вони зберегли свою актуальність відповід-
но економічних, політичних  та інших змін. Для 
досягнення цієї мети потрібна комбінація стан-
дартів та соціального діалогу.

З 2018 року конференція МОП почала скасу-
вати застарілі конвенції, змінюючи підходи. Це 
пов’язано насамперед з тим, що з початку своєї 
діяльності МОП була зайнята такими основни-
ми питаннями, як: години роботи, мінімальний 
вік для працевлаштування, а також захист від 
безробіття, а також умови до і після активних 
років роботи, але в умовах сьогодення цього не 
достатньо. Так, деякі з ранніх захисних підходів 

до роботи жінок, таких як заборона нічних робіт, 
були замінені вимогами рівності і безпеки. Голо-
вна задача не відстати від кожної зміни умов 
праці, намагаючись створити новий стандарт.

МОП повинна рухатися вперед з головною 
метою: можливістю конкретного застосування 
принципів соціальної справедливості, які нероз-
ривно пов’язані з  верховенством права, як осно-
вною базою  в рамках якої будь-який консенсус 
досягнутий на міжнародному рівні здатний при-
вести до реальних дій на національному, галузе-
вому та місцевому рівні. 

Все це можливе за  умови врахування ролі 
як держави, так і профспілок та роботодавців. 
Участь кожного з цих суб’єктів має вирішаль-
не значення разом з національним і глобальним 
тиском.  Коли мова йде про принципи, то ті, голо-
вний обов’язок щодо знаходження можливості 
їх застосування покладаються  на роботодавців 
та профспілки. Сама від них залежить  застосу-
вання практичних рішень. А в інтересах держа-
ви підтримувати ці процеси  як інституційно, 
так і економічно. 

Наприклад, свобода асоціацій повинна 
супроводжуватися соціальним діалогом і будів-
ництвом відповідних інституцій. Викорінення 
дискримінації передбачає компетентну інспек-
цію праці, гендерну рівність та політику щодо 
міграції та підтримки різних вразливих груп, що 
у свою чергу не можливе без системи соціально-
го захисту, як заходів з охорони здоров’я, тощо.

Постійні зміни, що відбуваються в суспіль-
стві, технологічні зміни праці, складність узго-
дження соціальних та економічних умов, все це 
важливі аспекти що впливають на трудові пра-
вовідносини.

Усі цілі МОП полягають у тому, щоб вста-
новити базові критерії виключно для захисту 
трудящих, щоб регулювати їх на міжнародному 
рівні, щоб забезпечити більш узгоджені стан-
дарти гідності та соціального забезпечення. 

На Генеральній Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй у жовтні 2015 року при-
йнята Резолюція «Перетворення нашого світу: 
Порядок денний у сфері сталого розвитку до 
2030 року». Резолюція є планом дій який вклю-
чає сімнадцять цілей сталого розвитку і 169 
завдань, з кінцевою метою: викорінення бід-
ності в усіх її формах та вимірах та забезпечен-
ня можливості кожній людині реалізувати свій 
потенціал в умовах гідності й рівності [23].
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Основні елементи гідної праці широко вклю-
чені до завдань  сімнадцяти цілей сталого роз-
витку. Чотири стовпи програми гідної праці 
повинні передбачати: створення робочих місць, 
соціальний захист, права у сфері праці та соці-
альний діалог. 

Економічний розвиток має включати ство-
рення робочих місць та умов праці, в яких люди 
можуть працювати в умовах свободи, безпеки 
та гідності. Гідна праця стає не ціллю, а засобом 
досягнення конкретних цілей нової міжнарод-
ної програми сталого розвитку.

Міжнародно-правова база соціальних стан-
дартів направлена на забезпечення рівних умов 
у світовій економіці тим самим виступаючи 
стримуючим  інструментом, який допомагає 
урядам та роботодавцям уникнути спокуси 
знизити стандарти праці. Особливо це сто-
сується тих країн та окремих роботодавців, 
які вважають що не дотримання стандартів 
дасть їм порівняльну перевагу у міжнародній 
торгівлі шляхом «економії» на робочий силі.  
Однак, такий підхід є помилковим, адже дотри-
мання міжнародних трудових норм та стан-
дартів часто супроводжується підвищенням 
продуктивності та загальним покращенням 
економічних показників.

Наприклад, стандарти мінімальної заро-
бітної плати та робочого часу, а також повага 
рівності можуть призвести до більшого задо-
волення та підвищення продуктивності праці 
працівників на конкретному підприємстві, а 
також зниженням текучості кадрів. А додатко-
ві інвестиції направлені на професійне навчан-
ня, перекваліфікацію, можуть призвести до 
підвищення кваліфікації робочої сили та під-
вищення рівня зайнятості. Стандарти безпеки 
можуть знизити нещасні випадки на виробни-
цтві та витрати на охорону здоров’я, що у свою 
чергу вплине на  соціальний захист. Свобода 
асоціації та ведення колективних переговорів 
можуть призвести до покращення співпраці між 
працівниками та адміністрацією, тим самим 
покращити умови праці. Заборона насильства 
та примусової праці та домагань у сфері праці 
допоможе боротися з насильством і домаганням 
на робочому місці та захищати права усіх пра-
цівників у сфері праці.

Коли трудові відносини, керуються справед-
ливим набором правил та інститутів (у тому 
числі інститут здатний забезпечити їх дотри-
мання), вони стають ефективнішими та при-
носить користь усім, забезпечуючи стабільний 
ринок праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ  
У ЗВ’ЯЗКУ З ЛІКВІДАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

PECULIARITIES OF REPRESENTATION OF AN EMPLOYMENT 
CONTRACT IN THE SIGNIFICANCE OF THE LIQUIDATION  

OF ENTERPRISE

Власникам підприємств (установ, організацій) часом доводиться приймати складне рішення щодо ліквідації 
свого підприємства, що, відповідно, неминуче призводить до звільнення працівників. У зв’язку з чим для них 
стає актуальним питання чіткого дотримання вимог чинного законодавства щодо процедури припинення тру-
дових відносин із працівниками. Адже, у разі звільнення працівників з допущенням помилок або порушенням 
строків, доведеться сплачувати штрафи та не уникнути судового розгляду справ.

У зв’язку з чим в роботі проаналізовано норми Кодексу законів про працю України та національного законо-
давства у сфері трудових відносин, розкрито особливості розірвання трудового договору у зв’язку з ліквідацією 
підприємства (установи, організації), проаналізовано наслідки недотримання вимог звільнення працівників з 
вказаних підстав. 

Розкрито суть понять «трудовий договір» та «ліквідація підприємства». Розглянуто основні підстави припи-
нення трудового договору. Досліджено етапи процедури звільнення працівників у разі ліквідації підприємства. 
Проаналізовано гарантії захисту працівників при їх звільненні. Акцентовано увагу на категоріях працівників, 
які підлягають обов’язковому працевлаштуванню при звільненні у зв’язку з ліквідацією підприємства (устано-
ви, організації). Акцентовано, що дотримання встановленої правової процедури звільнення працівника у разі 
ліквідації підприємства, коли працівник як слабша сторона трудових відносин потребує правового захисту, є 
надзвичайно важливим. Досліджено, що відсутність в чинному законодавстві чіткого визначення поняття «лік-
відація юридичної особи», спричиняє появу суперечливих судових рішень з цього питання. Приділено увагу 
порядку та правовому регулюванню вивільнення працівників у зв’язку із ліквідацією підприємства, установи 
або організації.

Акцентовано увагу, що під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану», діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені Законом 
України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Ключові слова: ліквідація юридичної особи, трудовий договір, звільнення працівників, гарантії.

Owners of enterprises (institutions, organizations) sometimes have to make difficult decisions on the liquidation of 
their enterprise, which, accordingly, inevitably leads to dismissal of employees. As a result, the issue of strict compli-
ance with the requirements of the current legislation on the procedure for termination of employment with employees 
becomes relevant for them. After all, in the case of dismissal of employees with errors or violations of deadlines, will 
have to pay fines and avoid court proceedings.

In this regard, the paper analyzes the provisions of the Labor Code of Ukraine and national legislation in the field 
of labor relations, revealed the features of termination of employment contract in connection with the liquidation of the 
enterprise (institution, organization), analyzed the consequences of non-compliance with dismissal on these grounds.

The critical essence is understood by “employment contracts” and “liquidation of the undertaking”. The main sub-
missions of the employment contract have been reviewed. The stage of calling doctors in the time of liquidation of 
business has been completed. The guarantee provision of employees, if any, is analyzed. Emphasis is placed on the cate-
gories of practitioners, which are used to oblige the legal practice when calling for the liquidation of business (establish, 
organize). It is emphasized that the establishment of the established legal procedure for the termination of the practice in 
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various liquidation of businesses, if the practitioner, as the weaker side of the labor force, requires a legal defense, it is 
superimportant. It has been proved that there is a clear definition of the concept of “liquidation of a legal entity” in the 
dignified legislation, causing the appearance of super-clear judicial decisions for this reason.

Emphasis is placed on the respect that the hour of the military camp, introduced in accordance with the Law of 
Ukraine "On the legal regime of the military camp", the development of the fencing and the special organization of labor 
forces, established by the Law of Ukraine "On the organization of labor forces in the minds of the military camp."

Key words: liquidation of a legal entity, labor contract, letter of workers, guarantees.

Постановка проблеми. В результаті еконо-
мічної та фінансової кризи, каталізатором якої 
стала пандемія COVID-19, під загрозою при-
пинення діяльності постало чимало компаній, 
які  не змогли «вижити» в нових умовах або 
перелаштуватися під нові реалії. Відповідно, 
аналіз проблематики забезпечення власниками 
підприємств дотримання процедури звільнення 
працівників у зв’язку з  ліквідацією компаній 
є вкрай актуальною.

Слід також зазначити, що трудові відносини 
працівників усіх підприємств, установ, орга-
нізацій незалежно від форм власності, виду 
діяльності і галузевої належності, а також осіб, 
які працюють за трудовим договором у фізич-
ної особи, врегульовано нормами КЗпП. Про-
те, у світлі активізації процесів щодо розробки 
та прийняття нового трудового кодексу України, 
який при врегулюванні трудових правовідносин 
має враховувати  всі нюанси сьогодення, потре-
ба у дослідженні порядку та особливостей розі-
рвання трудових договорів у разі ліквідації під-
приємств набуває нового, особливого значення.

Таким чином, аналіз та визначення особли-
востей звільнення працівників у разі ліквідації 
підприємств, виявлення прогалин та неточнос-
тей в зазначеній сфері, надасть можливість удо-
сконалити чинне законодавство в сфері трудо-
вих відносин. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз наукової літератури свідчить, що питан-
ня розірвання трудових правовідносин дослі-
джували провідні вітчизняні та зарубіжні фахів-
ці трудового права, серед яких: 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, І.М. Кравчен-
ко, О.М. Куракін, А.В. Малько, К.Ю.Мельник, 
О.І. Осауленко, Ю.І. Римаренко, С.О.Погрібний 
та інші. Різні аспекти питань розірвання тру-
дового договору з ініціативи роботодавця 
досліджували такі науковці, як М.Г. Алексан-
дров,  В.В. Жернаков, Л.І. Лазор, О.В. Ярко 
та інші. Але, здебільшого праці зазначених 
науковців мають загальнотеоретичний харак-

тер. Відповідно, на сьогоднішній день відсутнє 
ґрунтовне, комплексне дослідження особливос-
тей процедури звільнення працівників у разі 
ліквідації підприємств, що зумовлює потребу 
в подальшому дослідженні даної тематики.

Метою роботи є визначення особливостей 
розірвання трудових договорів у разі ліквідації 
підприємства.

Основні результати дослідження. Трудові 
відносини регулюються Кодексом законів про 
працю України [1]. Працівники реалізують пра-
во на працю шляхом укладення трудового дого-
вору про роботу на підприємстві, установі, орга-
нізації або з фізичною особою. 

Трудовий договір – це угода між працівником 
і власником підприємства, установи, організа-
ції або уповноваженим ним органом чи фізич-
ною особою, за якою працівник зобов’язується 
виконувати роботу,  визначену цією угодою, а 
власник підприємства, установи, організації 
або уповноважений ним орган чи фізична особа 
зобов’язується виплачувати працівникові заро-
бітну плату і забезпечувати умови праці, необ-
хідні для виконання роботи, передбачені зако-
нодавством про працю, колективним договором 
і угодою сторін (ст. 21 КЗпП). При цьому, трудо-
вий договір породжує тривалі правовідносини 
між власником або уповноваженим ним орга-
ном (підприємством, установою, організацією) 
і працівником. Водночас, законодавством  визна-
ється за його сторонами право одностороннього 
розірвання трудового договору і припинення 
існуючих трудових відносин відповідно до пра-
вил, установлених законодавством про працю.

Статтею 36 Кодексу законів про працю Укра-
їни визначено основні підстави для припинення 
трудового договору, серед яких – угода сторін, 
розірвання трудового договору з ініціативи пра-
цівника, розірвання трудового договору з ініціа-
тиви власника або уповноваженого ним органу.

Зміни в організації виробництва і праці, 
в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрут-
ство або перепрофілювання підприємства, уста-
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нови, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників відносяться до підстав для 
розірвання власником або уповноваженим ним 
органом  трудового договору, укладеного на 
невизначений строк, а також строкового трудо-
вого договору до закінчення строку його дії.

Відповідно до положень КЗпП, припинення 
трудових відносин у випадку повної ліквіда-
ції підприємства можливо шляхом звільнення 
працівника за ініціативою власника на підставі 
п. 1 ст. 40 КЗпП [1]. При цьому, у власників під-
приємств, установ, організацій виникає чимало 
питань щодо правильного оформлення при-
пинення трудових відносин із працівниками. 
Адже, звільнення працівника з порушенням 
строків чи наявності помилок буде підставою 
для судових спорів, штрафів, а в деяких випад-
ках і кримінальної відповідальності.

Слід зазначити, що чинним законодавством 
не надається визначення поняття «ліквідація 
підприємства». Зі змісту статті 104 Цивільно-
го кодексу України [2] можна зробити висно-
вок, що ліквідацією є така форма припинення 
юридичної особи, при якій припиняються всі її 
права та обов’язки без передання їх правонас-
тупникам. Водночас ст. 110 ЦК України  не міс-
тячи визначення такої правової категорії,  лише 
регламентує її підстави. Варто акцентувати, що 
відсутність в чинному законодавстві чіткого 
визначення поняття «ліквідація юридичної осо-
би»,  спричиняє появу суперечливих судових 
рішень з цього питання. 

Отже, враховуючи зазначене вище, лікві-
дацією юридичної особи є спосіб припинення 
суб’єкта господарювання при якому припи-
няються всі його права, а зобов’язання мають 
бути виконані повністю в межах ліквідаційної 
процедури. Порядок ліквідації юридичних осіб 
детально урегульовано ст. ст. 111, 112 Господар-
ського кодексу України [3]. Поняття ліквідації 
підприємства, установи, організації за аналогі-
єю може застосовуватися і до випадків припи-
нення підприємницької діяльності фізичної осо-
би, що використовує найману працю.

Ліквідація підприємства дає власникові пра-
во на звільнення працівників. Для проведення 
ліквідаційної процедури орган, що ухвалює 
рішення про ліквідацію, у встановленому зако-
ном порядку призначає ліквідаційну комісію 
(ліквідатора). Функції ліквідаційної комісії 

може виконувати орган управління юридичною 
особою. Головою ліквідаційної комісії має при-
значатися керівник органу управління, а у разі 
відсутності керівника – особа, яка згідно з відо-
мостями, внесеними до Єдиного державного 
реєстру, має право вчиняти юридичні дії від іме-
ні юридичної особи без довіреності, якщо інше 
не встановлено судовим рішенням [4].

У відповідності до частини 5 статті 111 ЦК 
України ліквідаційна комісія (ліквідатор) уживає 
заходів щодо закриття відокремлених підроз-
ділів юридичної особи (філій, представництв) 
та відповідно до законодавства про працю здій-
снює звільнення працівників юридичної особи, 
що припиняється. Відповідно – вирішення всіх 
питань, пов’язаних зі звільненням працівників 
у зв’язку з ліквідацією підприємства, поклада-
ється на ліквідаційну комісію.

Питання, пов’язані зі звільненням працівни-
ків при ліквідації підприємства, регулюються 
наступними нормами:

- статтею 492 КЗпП (попередження про 
вивільнення) – прийнявши рішення про наступ-
не вивільнення працівників, власник або упо-
вноважений ним орган повинен не пізніше ніж 
за 2 місяці до запланованого звільнення повідо-
мити письмово під розпис кожного працівника 
про наступне вивільнення. Звільнення може 
відбуватися не раніше закінчення двомісячно-
го строку з моменту попередження. Водночас, 
якщо сам працівник бажає звільнитись до спли-
ну зазначеного строку попередження про звіль-
нення, власник повинен провести звільнення 
у строк, про який просить працівник. Одночас-
но працівник може подати заяву з відповідним 
проханням власнику або уповноваженому ним 
органу скоротити строк попередження про звіль-
нення та зазначити дату, з якої він бажає бути 
звільненим. У трудовій книжці робиться запис 
про звільнення за пунктом 1 статті 40 Кодексу. 
Варто зауважити, що нормами законодавства 
не передбачено виключення зі строку поперед-
ження працівника про наступне звільнення (не 
менш ніж за 2 місяці) часу знаходження його 
у відпустці або тимчасової непрацездатності [5].

- статтею 44 КЗпП (вихідна допомога) – пра-
цівнику виплачується вихідна допомога у роз-
мірі не менше його середньомісячного заробіт-
ку. Водночас у листі Мінпраці від 07.10.15 р. 
№ 420/06/186-15 [6] підкреслено, що колектив-



116

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

ним договором на підприємстві можуть бути вста-
новлені додаткові розміри вихідної допомоги.

- ст. 83 КЗпП (грошова компенсація за не 
використані дні відпустки) – працівнику випла-
чується грошова компенсація за всі не вико-
ристані працівником дні щорічної відпустки, 
а також додаткової відпустки працівникам, які 
мають дітей або повнолітню дитину з інвалід-
ністю з дитинства підгрупи А I групи. При  цьо-
му слід звернути увагу на те, що особам віком 
до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпус-
ток грошовою компенсацією не допускається.

- статтями 116 та ст. 117 КЗпП (розрахунок 
при звільненні) – при звільненні працівника 
виплата всіх сум, що належать йому від під-
приємства, установи, організації, провадить-
ся в день звільнення. Якщо працівник в день 
звільнення не працював, то зазначені суми 
мають бути виплачені не пізніше наступного 
дня після пред’явлення звільненим працівни-
ком вимоги про розрахунок. Про нараховані 
суми, належні працівникові при звільненні, 
власник або уповноважений ним орган пови-
нен письмово повідомити працівника перед 
виплатою зазначених сум. В разі спору про 
розмір сум, належних працівникові при звіль-
ненні, власник або уповноважений ним орган 
в будь-якому випадку повинен в зазначений 
у цій статті строк виплатити не оспорювану 
ним суму. В разі невиплати з вини власника 
або уповноваженого ним органу належних 
звільненому працівникові сум у строки, зазна-
чені в статті 116, при відсутності спору про 
їх розмір підприємство, установа, організація 
повинні виплатити працівникові його серед-
ній заробіток за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку. При наявності спору 
про розміри належних звільненому праців-
никові сум власник або уповноважений ним 
орган повинен сплатити зазначене в цій статті 
відшкодування в тому разі, коли спір виріше-
но на користь працівника. Якщо спір вирішено 
на користь працівника частково, то розмір від-
шкодування за час затримки визначає орган, 
який виносить рішення по суті спору [1].

Також при вивільненні працівників, окрім 
норм КЗпП,  гарантії передбачаються і іншими 
нормативно-правовими актами, а саме :

- Законом України «Про зайнятість населен-
ня» – загальні гарантії у сфері зайнятості насе-

лення (ст. 5), право на соціальний захист у разі 
настання безробіття (ст.9), інформування про 
заплановане масове вивільнення (абз. 3 п. 4 ч. 3 
ст. 50) [7];

- Постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.02.1995 р. №100  – встановлено порядок 
обчислення середньої заробітної плати, в тому 
числі, для виплати компенсації за невикористані 
відпустки та вихідної допомоги [8].

- п. 4 Інструкції про порядок ведення трудо-
вих книжок працівників – визначено правила 
заповнення та видачі трудової книжки у разі 
звільнення зазначені [9];

Таким чином, в день звільнення працівник 
повинен отримати належно оформлену трудову 
книжку, копію наказу про звільнення та остаточ-
ний розрахунок, що включає: заробітну плату 
за фактично відпрацьований час; грошову ком-
пенсацію за всі дні невикористаної відпустки; 
вихідну допомогу у розмірі не менше середнього 
місячного заробітку [1]. Також, працівникам, від-
несеним до категорій 1, 2 постраждалих внаслі-
док аварії на ЧАЕС і до категорії 3 із числа учас-
ників, виплачується вихідну допомога у розмірі 
трьох середньомісячних заробітних плат [10].

До категорій працівників, які підлягають 
обов’язковому працевлаштуванню при звіль-
ненні у зв’язку з ліквідацією підприємства 
(установи, організації) належать:

- вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком 
до 3 років (до 6 років – якщо дитина потребує 
домашнього догляду за медичним висновком);

- одинокі матері за наявності дитини віком 
до 14 років або дитини з інвалідністю;

- батьки, які виховують дітей без мате-
рі (в тому числі в разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі), а також опікуни 
(піклувальники);

- працівники, віднесені до категорій 1, 2, 3 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС [5].

При відсутності роботи за відповідною про-
фесією чи спеціальністю, а також у разі відмови 
працівника від переведення на іншу роботу на 
тому ж підприємстві, в установі, організації пра-
цівник, за своїм розсудом, звертається за допо-
могою до державної служби зайнятості або пра-
цевлаштовується самостійно. Водночас власник 
або уповноважений ним орган доводить до відо-
ма державної служби зайнятості про наступне 
вивільнення працівника із зазначенням його 
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професії, спеціальності, кваліфікації та розміру 
оплати праці (ч.3 третя ст. 492 КЗпП) [1].

Державна служба зайнятості пропонує пра-
цівникові роботу в тій же чи іншій місцевості 
за його професією, спеціальністю, кваліфікаці-
єю, а при її відсутності – здійснює підбір іншої 
роботи з урахуванням індивідуальних побажань 
і суспільних потреб. При необхідності праців-
ника може бути направлено, за його згодою, на 
навчання новій професії (спеціальності) з наступ-
ним наданням йому роботи (ч. 4 ст. 49 2 КЗпП) [5].

Варто акцентувати, що за неподання або 
порушення порядку подання відповідного 
повідомлення до Державної служби зайнятос-
ті чинним законодавством України передбаче-
но  накладення штрафу в чотирикратному роз-
мірі мінімальної заробітної плати затвердженої 
на момент виявлення порушення (ч. 6 ст. 53 
Закону України «Про зайнятість населення»). 
На сьогоднішній день розмір такого штрафу 
становить 26000 грн [7].

В реаліях сьогодення потрібно звернути ува-
гу на те, що п.2 Прикінцевих положень КЗпП 
врегульовано питання щодо трудових відносин 
між роботодавцем та працівниками під час воєн-
ного стану. Під час дії воєнного стану, введено-
го відповідно до Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» [11], діють обмеження 
та особливості організації трудових відносин, 
встановлені Законом України «Про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного стану» 
[12]. Порядок запровадження воєнного ста-
ну регулюється Законом України «Про право-
вий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р.  
№ 389-VIII [11], яким передбачено обмеження 
конституційних прав і свобод людини і грома-

дянина, у тому числі, обмежується право на пра-
цю, а також надаються гарантії щодо запобіган-
ня незаконному звільненню працівників.

Припинення трудових відносин на підставі 
п.1 ст.40 КЗпП можливе лише у випадку, якщо 
процедуру про наступне вивільнення працівни-
ка було розпочато до введення дії воєнного ста-
ну (до 24.02.2022 р.) і працівника попередили 
про звільнення належним чином [13].

Висновки. На підставі вищенаведеного 
підсумували, що при звільненні працівників 
у випадку ліквідації підприємства необхідно 
неухильно дотримуватися певних етапів проце-
дури їх звільнення, а саме: вручити повідомлен-
ня профспілковій організації (в разі її наявності) 
про заплановані звільнення працівників; здій-
снити попередження працівників про заплано-
вані звільнення; повідомити державну службу 
зайнятості про звільнення працівників;  належ-
ним чином оформити трудові книжки звільне-
ним працівникам; провести остаточний роз-
рахунок з працівниками та видати їм трудові 
книжки; сформувати справи та передати їх до 
архіву. Акцентували увагу на категорії праців-
ників, які підлягають обов’язковому працевла-
штуванню при звільненні у зв’язку з ліквідаці-
єю підприємства (установи, організації).  

В усіх випадках звільнення за пунктом 1 
статті 40 КЗпП провадиться з наданням гаран-
тій, пільг і компенсацій, передбачених Главою 
III КЗпП. При цьому, слід зазначити, що чинним 
законодавством не передбачено виключення із 
строку попередження працівника про наступне 
звільнення (не менш ніж за 2 місяці) часу знахо-
дження його у відпустці або тимчасової непра-
цездатності.
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ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ КОНТРАКТУ ДОБРОВОЛЬЧОГО ФОРМУВАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

THE PROBLEM OF THE CONTENT OF THE CONTRACT OF VOLUNTARY 
FORMATION OF THE TERRITORIAL COMMUNITY

У нашій статті досліджено окрему форму трудового договору – контракт і ми пропонуємо порівняти контр-
акт добровольця із трудовим законодавством під час воєнного стану. У ході написання статті було досліджено: 
суб’єкти трудових відносин – Доброволець із Командиром; звернули увагу на трудову організацію добровольчо-
го формування територіальної громади під час воєнного стану; відстежено правову основу добровольця у зміс-
ті  контракту; згідно із підзаконними актами визначено форму, строк, умови, випробування; порівняно контракт 
добровольця із іншими військовими добровольцями; розкрито проблему законодавства не тільки з трудового 
боку, а саме з конституційного боку у добровольчій сфері; проблеми конституційного тлумачення нормативно-
правових актів щодо добровольців з територіальних громад; проблеми волонтерства; відслідковується майбутні 
конституційні колізії та надання юридичної оцінки цьому контракту. Після перемоги нашої країни у війні, на 
порядок денний будуть виноситися у судах місцевої юрисдикції чи у вищих інстанціях провадження, що будуть 
стосуватися прав добровольців і для уникнення цього, ми у статті звертаємо увагу на законодавства прогалини, 
що повинні найближчим часом врегулюватися. Підписано Закон «Про внесення змін до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо уточнення норм, що врегульовують питання визна-
чення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць 
України» № 2121-IX (реєстр. №7151), яким розширено коло осіб до добровольців Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України. Із новими внесеннями до законів, постанов, наказів і винесення нових нормативних 
актів призводять до нових проблем, які не відображають права добровольців і формулювання статусу для чітко-
го, доцільного доповнення у контракті. У науковій статті ми вбачаємо суттєву проблему нашої правової, демо-
кратичної, соціальної, незалежної, самостійної  країни у правовому забезпеченні наших воїнів, які здобувають 
повну суверенність нашої країни і видворяють загарбника з наших земель. 

Ключові слова: доброволець, добровольче формування територіальної громади, трудові права, трудовий 
контракт.

Our article examines a separate form of employment contract – the contract and we propose to compare the contract 
of a volunteer with labor law during martial law. In the course of writing the article, the following were studied: subjects 
of labor relations – Volunteer with Commander; drew attention to the labor organization of the voluntary formation of the 
territorial community during martial law; traced the legal basis of the volunteer in the content of the contract; the form, 
term, conditions, tests are determined in accordance with by-laws; compared the volunteer's contract with other military 
volunteers; the problem of legislation is revealed not only from the labor side, but also from the constitutional side in the 
voluntary sphere; problems of constitutional interpretation of normative-legal acts concerning volunteers from territorial 
communities; problems of volunteering; future constitutional conflicts and legal assessment of this contract are moni-
tored. After the victory of our country in the war, the agenda will be in the courts of local jurisdiction or in higher courts, 
which will affect the rights of volunteers, and to avoid this, we draw attention to the gaps in legislation that need to be 
addressed in the near future. Signed the Law «On Amendments to the Law of Ukraine» On the Status of War Veterans, 
Guarantees of Their Social Protection «to clarify the rules governing the definition of categories of persons recognized as 
war veterans and families of deceased Defenders of Ukraine» №2121-IX №7151), which expanded the circle of persons 
to volunteers of the Territorial Defense Forces of the Armed Forces of Ukraine. With new additions to laws, decrees, 
orders, and the enactment of new regulations, new problems arise that do not reflect the rights of volunteers and the 
formulation of status for a clear, appropriate addition to the contract. In the scientific article we see a significant problem 
of our legal, democratic, social, independent, independent country in the legal support of our soldiers, who gain full 
sovereignty of our country and expel the invader from our lands.

Key words: volunteer, voluntary formation of territorial community, labor rights, employment contract.
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Вступ. В Україні з 24.02.2022 року введе-
но воєнний стан, через вторгнення Російської 
Федерації. У зв’язку із цим, бажаючих захища-
ти Україну виявилося велика кількість, які не 
мають військової підготовки або не служили 
ще у Збройних Силах України і не є резервіс-
тами Сил територіальної оборони (далі – Теро-
борона). Законодавець визначив, що на зараз 
є нагальна вимога у потребі діяльності добро-
вольців територіальної громади в обороні. Спо-
чатку їх хотіли ідентифікувати як добровольче 
формування територіальної громади які могли 
лише допомагати Національній поліції у гро-
мадському порядку, але їх поступово прирівню-
ють до самої Тероборони.

І при цьому виникають проблеми із законо-
давчою дефініцією  щодо статусу добровольця, 
його трудових прав і гарантій, бо у військової 
частини Сил територіальної оборони Збройних 
Сил України (далі – ЗСУ) за територіальним 
принципом є більше прав, ніж у добровольчих 
формувань. 

Також постають питання: чи будуть добро-
вольці мати статус військовослужбовців при 
ускладнених воєнних подіях; чи мають добро-
вольці право і гарантії на захист у суді як 
добровольці чи військовослужбовці; чи пови-
нні відбутися зміни у трудовому контакті; які 
пільги  будуть надаватися; яке пенсійне страху-
вання буде у добровольця при участі воєнних 
діях; які соціальні гарантії для їх сімей; чи від-
будеться конституційне тлумачення між добро-
вільне формування територіальної громади 
і добровільне формування територіальної обо-
рони тощо. Вже одержаний Верховною Радою 
України Проект Закону України «Про територі-
альну оборону України» від 16.12.2020 № 4504, 
але поки що не прийняли його, ми маємо на 
меті з орієнтуватися на тому що є і допомогти 
вирішити проблему змісту трудового контрак-
ту ДФТГ у складі Тероборони.

Актуальність. З огляду трудового законо-
давства це є не аби-яка актуальна тема. Тема 
ще недосліджена, бо на зараз неймовірно швид-
кими темпами змінюється правова основа тру-
дових відносин у скрутний час нашої країни. 
Є проблеми які за мирний час не змогли виріши-
ти трудове законодавство і з урахуванням війни, 
хаосу, агресії ще більше погіршується трудові 
відносини в усіх галузях.

Мета наукової роботи окреслити територію 
у трудовому полі, що повинна бути першочер-
говою у регулюванні трудових відносин у галузі 
захисту Батьківщини від неправомірного змісту 
трудового договору і законодавства в цілому. 
У роботі ми торкаємо не тільки трудове законо-
давство, а й конституційне законодавство яке має 
також недоліки щодо добровольців під час війни.

Багато громадян нашої країни мають бажання 
захищати від нападу країни агресора, але запо-
внення резервних підрозділів породжує потребу 
у трудовій організації добровольчих формувань 
і виникнення трудових відносин членів форму-
вань. Згідно із Постановою Кабінету Міністрів 
України (далі – Кабмін) від 29.12.2021 № 1449, 
затверджене Положення про добровольчі фор-
мування територіальних громад (далі – ДФТГ), 
закріплено набуття та припинення членства 
в добровольчих формуваннях, але через недо-
сконалість контракт має прогалини у правах, 
статусу і т.д. добровольця. Відповідно до Наказу 
Міністерства оборони України (далі – Міноборо-
на) від 07.03.2022 за № 307/37643, затвердження 
форми контракту добровольця територіальної 
оборони та посвідчення добровольця територі-
альної оборони. У контракті не прописано пра-
ва добровольця, статус добровольця, робочий 
час, відпочинок, перерви, пільги, гарантії для 
працівників на час виконання державних або 
громадських обов'язків територіальної громади, 
забезпечення працівників формою, медичний 
огляд під час служби, реабілітацію, соціального 
страхування, лише заpначено, що доброволець 
на час виконання державних та/або громадських 
обов’язків мають права як звичайного праців-
ника, який керується Конституцією України, 
Кодекс законів про працю. Також через викорис-
тання зброї і навчання воєнному ремеслу під-
порядковується Законом України «Про основи 
національного спротиву» від 27 січня 2022 року 
№ 2024-IX (надалі – Закон № 2024-IX) та зазна-
ченого вище Положення про ДФТГ.

Тобто, згідно із ч. 2 ст. 2 Кодексу законів про 
працю (далі – КЗпП) визначаємо, що кожен 
громадянин України реалізує права працівника 
шляхом укладання договору (контракту) і згідно 
із ч. 3 ст. 21 КЗпП зазначено, що контракт є осо-
бливою формою трудового договору, в якому 
строк дії, права, обов’язки і відповідальність 
сторін, умови організації праці працівників, 
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умови розірвання договору можуть встанов-
люватися угодою сторін [6]. З цього виходить, 
контракт є документом з більш жорсткими 
умовами для працівників, то підписуючи його 
юридично не підкована людина може зробити 
себе без правною і не зможе себе захистити від 
прогалин трудового і конституційного законо-
давства. У виграші завжди залишається робо-
тодавець, що повинен конкретизувати умови 
роботи, а при порушені умов – контракт є ефек-
тивним засобом впевненості у судовому проце-
сі та зобов’язання за контрактом повинні бути 
виконані так, як планували це  сторони.

Щоб стати членом формування треба: досяг-
ти 18 років, проживати на території грома-
ди (де діє добровольче формування), пройти 
медичний, професійний та психологічний від-
бір і укласти контракт добровольця територі-
альної оборони [2]. З цього маємо виокремити, 
що контрагент підписуючи документ не має 
навіть бачення про соціальні гарантії і правовий 
захист добровольця. Повинно чітко прописано 
і роз’яснено юристом чи уповноваженим ДФТГ, 
щоб людина знала на що вона підписується.

Відповідно із воєнним станом постають 
питання щодо регулювання трудових відносин 
між роботодавцем і працівником. Багато людей 
втратило свої домівки, покинули своє постійне 
місце проживання і роботу також. Законодавець 
дав нам новий нормативно-правовий акт, що 
повинен допомогти українському народу у пра-
цевлаштуванні, або навпаки, зі звільненням. 
Новий закон підняв нові проблеми із порушен-
ням прав трудового законодавства. 

Згідно із новим Законом України «Про 
організацію трудових відносин в умовах 
воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX 
визначаються особливості трудових відносин 
в усіх сферах, форм власності, видів діяльнос-
ті  виключно на період воєнного стану і мають 
пріоритетне застосування, ніж норми зако-
нодавства про працю, які суперечать новому 
закону. Тим самим, законодавець ускладнює 
ще більше положення працівника.

За «мирною» нормою у ст. 24 КЗпП зазначе-
но про обов’язкову форму укладання трудово-
го договору, а під час воєнного стану ця норма 
пом'якшується – за згодою сторін визначаєть-
ся форма трудового договору (ч. 1 ст. 2 Закону 
№ 2136). 

«Мирна» нoрмa cт. 33 KЗпП – пeрeвeдeння 
рoбoтoдaвцeм на iншу рoбoту дoпускaється зa 
згoдoю прaцiвника, a в нoрмi пiд чaс вoєннoгo 
стaну – бeз згoди, aлe при цьoму як i зa «мирнoю» 
нoрмoю зaлишaється: щo тaкa рoбoтa не пoвиннa 
бути прoти пoкaзaнa прaцівникoвi зa стaнoм 
здoрoв’я; є зaбoрoнa нa пeрeвeдeння у мiсцeвiсть, 
дe тривaють бoйoвi дiї; poзмip oплaти не ниж-
че сeрeдньoї зaрoбiтнoї плaти зa пoпeрeдньoю 
рoбoтoю; пeрeвeдeння дoпускaється для 
вiдвeдeння aбo лiквiдaцiї (у нaшoму випaдку – 
нaслiдки бoйoвих дiй) oбстaвин, щo стaнoвлять 
aбo мoжуть стaнoвити зaгрoзу життю чи 
нoрмальним життєвим умoвaм людей.

Для воєнного стану ввели спецнорму – не 
треба повідомляти працівника про зміну істот-
них умов праці за 2 місяці, що передбачено 
ч. 3 ст. 32 КЗпП. Цікаво, що Законом № 2136 
не прописано скорочення строку повідомлення 
для ст. 103 КЗпП: «Про нові або зміну діючих 
умов оплати праці в бік погіршення власник або 
уповноважений ним орган повинен повідоми-
ти працівника не пізніш як за два місяці до їх 
запровадження або зміни». Мабуть, це просто 
упущення законодавця.

Пiд чaс вoєннoгo стaну нe зaбoрoнeнa рoбoтa 
в нiчний чaс тa нe змiнeнo умoви її oплaти. Aлe 
у ст. 8 Зaкoну № 2136 зрoблeнo дeякi утoчнeння: 
щoдo рoбoти oкрeмих кaтeгoрiй прaцiвникiв 
у нiчний час. Зoкрeма дoзвoлeнo зaлучaти дo 
нiчнoї рoбoти зa їх згoдoю: вaгiтних жiнoк 
(у мирний чaс зaбoрoнeнo вiдпoвiднo дo п.п. 1 
ч. 1 ст. 55 КЗпП); жiнoк, якi мaють дитину вiкoм 
дo oднoгo рoку (у мирний чac зaбoрoнeнo 
вiдпoвiднo дo п.п. 1 ч. 1 ст. 55 КЗпП; при цьoму 
зaбoрoнa зaстoсoвувaлaсь зa нaявнoстi дiтeй 
дo трьox poкiв); oсiб з iнвaлiднicтю, яким зa 
мeдичними рeкoмeндaцiями прoтипoкaзaнa 
тaкa рoбoтa (у мирний чaс зaбoрoнeнo тим, 
кoму рoбoтa прoтипoкaзaнa, вiдпoвiднo дo 
ч. 2 ст. 55 КЗпП). У пеpioд дiї вoєннoгo стaну 
нe зacтoсoвуються нoрми ч. 1 тa 2 ст. 54 КЗпП 
прo скoрoчення тривaлoсті рoботи (змiни) внoчі 
нa oдну гoдину тa прo випaдки, кoли мoжливе 
зрiвняння тривaлості нічнoї робoти з дeнною.

Стаття 4 Закону № 2136 дозволяє працівнику 
звільнитися за власним бажанням у будь-який 
момент і будь-який трудовий договір (строковий 
чи безстроковий), який він вкаже у заяві. Але 
за певних умов: 
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Пo-пeрше, має бути причина – ведення бойо-
вих дій у районах, в яких розташоване підприєм-
ство, установа, організація, та існування загрози 
для життя і здоров’я працівника. Цю обставину 
доцільно працівнику вписати у заяву. 

Пo-другe, прaцівник нe пoвинен бути 
зaлученим: примусoвого зaлучення дo 
суспiльно кoрисних рoбіт в умoвах вoєннoгo 
стaну; дo викoнання рoбіт нa oб’єктах критичнoї 
інфрaструктури. Зa мирнoгo чaсу у зaгaльному 
випaдку прaцівник мaв відпрацювaти двa тижнi 
з момeнту нaписання зaяви. I лише кoли булa 
повaжна причинa для звiльнення (названа у дру-
гому реченні ч. 1 ст. 38 КЗпП), працівник міг 
звільнитися у будь-який день. Цю причину слід 
було вказати у заяві та доцільно було підтвердити 
документально. Щодо необхідності підтвердити 
документально ведення бойових дій та загро-
зу для життя, то достатньо зазначити в заяві.

     У період дії воєнного стану ч. 1 ст. 5 Зако-
ну № 2136 дозволяє звільнення працівника з іні-
ціативи роботодавця у період його тимчасової 
непрацездатності та перебування у відпустці. 
Є нюанси: не можна звільнити у період від-
пустки у зв’язку вагітністю та пологами та від-
пустки для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку; у наказі (розпорядженні) 
про припинення трудового договору має бути 
вказана дата звільнення, яка є першим робочим 
днем: наступним за днем закінчення тимчасової 
непрацездатності, зазначеним у документі про 
тимчасову непрацездатність; після закінчен-
ня відпустки. На відміну від «мирної» норми, 
нова норма стосується усіх випадків звільнення, 
в тому числі й у випадку звільнення за п. 5 ч. 1 
ст. 40 КЗпП (нез’явлення на роботу протягом 
більш як 4-х місяців підряд внаслідок тимчасо-
вої непрацездатності).

Без змін залишається норма про необхідність 
виплатити остаточний розрахунок у день звіль-
нення (ст. 116 КЗпП)  і норма про необхідність 
видачі у день звільнення копії наказу (розпоря-
дження) про звільнення (ч. 1 ст. 47 КЗпП).

Підбиваючи підсумки з вищезазначених 
нових норм і проаналізувавши новий трудовий 
закон із КЗпП, ми маємо визначити які наслідки 
будуть впливати на роботу та трудову організа-
цію добровольців ДФТГ. Трудовий договір між 
Добровольцями і Командиром був укладений 
у письмовій формі; так, як добровольці у випад-

ку бойових дій на території громади, протягом 
строку дії Контракту (3 роки), зобов’язані вико-
нувати завдання у тилу Тероборони і можуть 
переводити на іншу роботу та переміщува-
ти добровольця без його згоди, що повинно 
зумовлюватися для відвернення загрози жит-
тю і здоров’ю добровольця; Командир може 
не повідомляти про істотні зміни умов пра-
ці – може збільшуватися час виконання роботи 
(задання), у випадку крайньої або катастрофи 
повинні допомагати, не дивлячись на загрозу 
життя, Теробороні і ЗСУ, під час перебування на 
посту контрольно-пропускного пункту добами 
не мають їжі з причини закінчення фінансуван-
ня; так, як добровольці виконують службу на 
безоплатній основі, працюють навіть у нічний 
час і під час служби повинні якось самі себе 
забезпечувати, а на основній роботі отриму-
ють середній заробіток який не достойний для 
захисників цивільного району, що свідчить про 
недосконалість Контракту і самого ДФТГ.

Зрівнявши, затверджену Мінобороною 
форму контракту добровольця територіальної 
оборони і затвердженим Указом Президента 
України Про Положення про проходження гро-
мадянами України військової служби за контрак-
том в Управлінні державної охорони України від 
26 січня 2022 року № 33/2022  має теж ідентич-
ний зміст (тільки ще прописали зобов’язальні 
умови Командира для виконання Доброволь-
цем покладених на нього завдань). Але в указі 
конкретно прописано, що громадяни України 
які проходять військову службу за контрактом 
в Управлінні державної охорони України в добро-
вільному порядку, є військовослужбовцями. 

Тобто, опосередковано добровольці можуть 
мати статус військовослужбовців і доброволець 
має право на зброю та підпорядковується  Зако-
ном України «Про статут внутрішньої служби 
Збройних Сил України». З цього виходить, що 
повинно у контракті детально прописані права 
добровольця ДФТГ (як військовослужбовця) 
щодо не притягнення до будь-якої  відповідаль-
ності за вчинення дій які мають військовий 
характер у протистоянні з противником. Зокре-
ма, допускання застосування заходів фізично-
го впливу, спеціальних засобів та зброї  якщо 
інші заходи виявилися неефективними або 
якщо через обставини застосування інших захо-
дів є неможливим; мають право застосовувати 
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спеціальні засоби, засоби фізичного впливу 
та зброю особисто або у складі підрозділу для 
захисту, відбиття чи затримання; у бойовій 
обстановці командир (начальник) може засто-
сувати зброю чи віддати підлеглим наказ про 
її застосування, якщо в інший спосіб немож-
ливо припинити кримінальне правопорушен-
ня, при цьому не заподіюючи смерті військо-
вослужбовцю; про застосування фізичної сили 
та спеціальних засобів військовослужбовець 
доповідає своєму безпосередньому командиро-
ві (начальникові), про поранення або смерть, 
що сталися внаслідок застосування фізичного 
впливу і спеціальних засобів, а також про всі 
випадки застосування зброї військовослужбо-
вець зобов’язаний негайно і письмово повідо-
мити свого командира (начальника), а командир 
(начальник) військової частини негайно допові-
дає безпосередньому командирові (начальнико-
ві), а також повідомляє відповідного прокурора 
та начальника органу управління Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України 
(далі – Служба правопорядку) в гарнізон і т.д. [3].

Виходячи з цього вищезазначеного висно-
вку, маємо довести те, що повинен ще пропи-
суватися у контракті військове звання, під яким 
доброволець у ДФТГ приймає участь і виконує 
завдання, обов’язки та при переведені в інше 
військове формування повинні враховуватися 
набутий досвід, звання.

У контракті зазначено, що добровольці 
мають ознайомитися із Законом України «Про 
соціальний і правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей». За цим законом 
передбачаються пільги, гарантії та компенса-
ції, що зумовлюються особливим характером 
військової служби, яка пов’язана із захистом 
Вітчизни (ч. 2 ст. 1-2 – цього закону) і сфера 
дії цього закону поширюється на членів добро-
вольчих формувань територіальних громад під 
час їх участі у заходах підготовки добровольчих 
формувань територіальних громад (п. 4 ст. 3 – 
цього закону), а також виконання ними завдань 
Тероборони України.

Тобто, розглядаючи проблему статусу членів 
добровольчого формування, то можемо визначи-
ти, що добровольче формування територіальної 
громади «Варта Дніпра», підрозділи якої фор-
муватимуться спільно з Теробороною, не під-
падає як військове і доброволець не є військо-

вослужбовцем. Лише надаються формальний, 
за вищезазначеним законом, пакет правових 
і соціальних гарантій у яких нічого конкретного 
не прописано для добровольців. 

Доцільно у трудовому контракті добро-
вольця, з конституційного боку, віднести Закон 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» до нормативної бази 
добровольця з територіальної громади із спі-
вучасті Тероборони. Доброволець, у п. 20 ст. 6 
вищезазначеного закону, визнається, особою яка 
належать до учасників бойових дій, що захи-
щає незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і бере безпосередню участь 
у заходах необхідних для забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та інтер-
есів держави у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України, за умови 
якщо  такі добровольчі формування були вклю-
чені до складу Збройних Сил України, Міністер-
ства внутрішніх справ України, Національної 
гвардії України та інших утворених відповід-
но до законів України військових формувань 
та правоохоронних органів і після постанови 
Кабміну про порядок надання статусу учасника 
бойових дій особам, зазначеним в абзаці першо-
му цього пункту, категорії таких осіб, терміни 
їх участі в антитерористичній операції, а також 
райони антитерористичної операції [7]. 

Президент України підписав Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо уточнення норм, що регулюють питання 
визначення категорій осіб, які визнаються вете-
ранами війни та членами сімей загиблих Захис-
ників і Захисниць України, та надання їм соці-
альних гарантій» №2121-IX (реєстр. №7151) від 
15.03.2022. Вищезазначений закон постановляє 
внесення змін у Законі України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб» доповненням пунктом 
«є» у ст. 3 таким змістом: осіб з числа членів 
добровольчих формувань територіальних гро-
мад, мають право на пенсії нарівні з військовос-
лужбовцями строкової служби та членів їх сімей, 
якщо вони стали особами з інвалідністю внаслі-
док поранення, каліцтва, контузії або захворю-
вання, пов’язаного з виконанням ними завдань, 
необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держа-
ви у зв’язку з військовою агресією Російської 
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Федерації проти України, або загинули (помер-
ли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 
виконання ними завдань, необхідних для забез-
печення оборони України, захисту безпеки насе-
лення та інтересів держави у зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації проти України [9]. 

А також згідно із новим законом були викона-
ні зміни у Законі України «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб»  у п. 3-4 ст. 10-1 до сімей 
загиблих (померлих) Захисників і Захисниць 
України належать сім’ї осіб, які, перебуваючи 
у складі добровольчих формувань які включені 
і не включені до складу Збройних Сил України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Націо-
нальної гвардії України та інших утворених від-
повідно до законів України військових форму-
вань та правоохоронних органів [10]. 

Висновки. Слабкий, недороблений, супер-
ечливий контракт свідчить про юридично 

незахищене формування і зупинення роботи 
формування. Добровольці не мають ніяких 
прав і можливостей реалізувати їх як доброво-
лець. Ми з огляду на вищезазначене, можемо 
запропонувати в контракті Добровольця, фор-
му якого затверджено наказом Міноборони, 
внесення змін, а саме доповнити типову форму 
контракту наступними пунктами: дати розши-
рений перелік прав добровольців з територі-
альної громади; зазначити пільги і компенса-
ції на які може розраховувати доброволець; 
привести у нормативно-правову відповідність 
статус добровольця з ДФТГ і конкретизувати 
категорію добровольця, чи він військовослуж-
бовець, чи він теробороновець; оновити нор-
мативну базу у контракті добровольця; умови 
забезпечення добровольця, якщо його ДФТГ 
не входить до складу Збройних Сил Украї-
ни та інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань та правоохо-
ронних органів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ  
ВОЄННОГО СТАНУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

PECULIARITIES OF EMPLOYMENT RELATIONS UNDER CONDITIONS 
OF MARITIME: REGULATORY REGULATION

Визначено, що більшість прогресивних країн світу дотримуються соціально-орієнтованого вектору розвитку, 
надаючи перевагу створенню оптимальних умов для життя і роботи громадян. Україна є однією із таких держав, 
яку також можна визначити перспективною і такою, яка має у розпорядженні потужний потенціал для зростання, 
а тому органи публічного управління значну роль відводять питанням налагодження комунікації із громадянами. 
Одним із ключових типів взаємодії між суб’єктами національної економічної системи є трудові взаємовідноси-
ни. Їх ефективність, першочергово, залежить від рівня досконалості правових регуляторних механізмів, а також 
державної нормативно-правової бази. Проте сьогодні громадяни України є учасниками безпрецедентних подій, 
що вимагає вдосконалення і адаптації актуального законодавства до актуальних реалій. Зокрема, відсутність 
досвіду регулювання трудових взаємовідносин між державою, роботодавцями і працівниками в умовах воєнного 
стану зумовлюють актуальність дослідження проблематики.

Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження актуальних змін у правовому порядку і механізмах 
законодавчого регулювання трудових взаємовідносин в умовах воєнного стану в Україні.

Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та 
узагальнення, а також методу системно-структурного дослідження.

В ході дослідження було детерміновано важливість ефективності регулювання трудових взаємовідносин 
в умовах нестабільності, необхідність зміни законодавчих механізмів впорядкування взаємодії між державою, 
роботодавцем і найманим працівником. Авторами було узагальнено актуальні зміни у трудовому законодавстві, 
визначено основи правового забезпечення діяльності осіб, які вимушені були перейти до дистанційної форми 
праці, а також узагальнено особливості регулювання правовідносин між роботодавцями і чоловіками, які були 
мобілізовані в рамках дотримання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію». 

Ключові слова: воєнний стан, мобілізація, трудові правовідносини, трудове законодавство, людський капі-
тал, соціальний захист, правове регулювання.

It was defined that a lot of progressive countries in the world adhere to the principles of social-oriented development 
and therefore prefer to create optimal conditions for the inhabitants’ daily lives and work routine. Ukraine is one such 
country; moreover, our country can be determined as a prospective with strong economic potential. That is why author-
ities of public administration give much attention to the subject of communication with citizens. One of the primary 
components of the interaction that produce among the economic agents is labor relations. The efficiency of this type 
relationship, first of all, depends on the maturity of the legal regulatory mechanism and government framework. But, 
today citizens of Ukraine are parties to unprecedented events; it dictates the need to improve legislation. In particular, 
inexperience in regulation of labour relations between state, enterprises and employees under martial law causes the 
urgency of the problem.

Accordingly, the article is devoted to the analysis of the current changes in legal order and legal regulation mecha-
nism in the sphere of labor relations in the context of martial law in Ukraine.
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Comparison, methods of abstraction, analysis and generalization, method of systemic-structural research are the 
research methods which were used in the article.

In this science paper the importance of labor relations regulation in the context of instability, the need to be repri-
oritization of the legislative tools and regulations aimed that streamline labor relations between state, enterprises and 
employees were determined. The actual labor legislation changes, the bases aspects in organisation of the legal reg-
ulation of employees’ activity, who switched to distance way of working, were described by authors. Furthermore, 
the problems of regulation of the labor relations between employer and men, who had been mobilized by a Decree  
of the President of Ukraine “About general mobilization”, were reviewed. 

Key words: martial law, mobilization, labor relations, labor legislation, human capital, social protection, legal 
regulation.

Постановка проблеми. Ключові аспекти, 
які висвітлюють основи забезпечення і органі-
зації законодавчого регулювання трудових від-
носин, що виникають між державою, робото-
давцями та працівниками, узагальнено у Законі 
України «Про організацію трудових відносин 
в умовах воєнного стану» [1]. Проте, врахову-
ючі пропозицію оновлених механізмів і підхо-
дів впорядкування взаємодії вище окреслених 
суб’єктів, доцільним є їх детальне опрацювання 
задля зниження ризиків виникнення конфліктів 
і порушень діючого законодавства до закінчен-
ня дії спеціального правового режиму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику правового регулювання тру-
дових взаємовідносин детально досліджено 
у працях І. Алєксєєнко, С. Бортника, О. Бражко, 
О. Грішнової, В. Михальчука [2], Д. Підкопай 
[3], О. Костюченко, Т. Колєснік [4] та ін. Так, 
В. Михальчук досліджує механізм державного 
регулювання трудових взаємовідносин в Украї-
ні, правові інструменти у структурі якого займа-
ють провідне значення. Визначено, що учас-
ники трудових правовідносин є рівноцінними 
сторонами за будь-яких обставин у державі, 
хоча вітчизняна практика свідчить про відсут-
ність такого рівноправ’я; науковцем було уза-
гальнено ознаки трудових взаємовідносин задля 
конкретизації актуальних проблем законодавчо-
го регулювання, притаманних різним сферам 
життєдіяльності громадян [2, с. 82]. Як зазна-
чив науковець, «проблема оновлення і право-
вих актів, і самої сутності взаємовідносин між 
владою, бізнесом і громадянами, що пов’язані 
із трудовою діяльністю» залишається актуаль-
ною [2, с. 84]. Окрім того, проблематика зако-
нодавчого регулювання трудових відносин, що 
виникають в межах господарюючого суб’єкта, 
досліджується Д. Підкопай; науковець визначає, 
що ефективність регуляторних процедур, чи то 
в умовах карантинних обмежень, чи то в умо-

вах воєнного стану, залежить в значній мірі 
від дотримання кожним із працівників правил 
і традицій організації процесу праці. Різні кате-
горії працівників мають неоднакові можливос-
ті та працюють у різних умовах; саме правове 
регулювання має потенціал для зниження дифе-
ренціації внутрішнього трудового розпорядку, 
встановлюючи узагальнені правила організа-
ції праці для кожного [3, с. 86]. Також, О. Кос-
тюченко і Т. Колєснік досліджують проблеми 
і методи підвищення ефективності законодав-
чого регулювання трудових відносин в Україні. 
Зокрема, визначено, що трудове законодавство 
потребує вдосконалення в частині впорядкуван-
ня організації праці та внутрішнього трудового 
розпорядку, методами правового врегулюван-
ня трудових відносин може бути застосування 
практики централізованого регулювання (зокре-
ма, на основі використання Типових правил 
внутрішнього трудового розпорядку) і локаль-
ного регулювання (зокрема, на основі розви-
тку і налагодження партнерських стосунків між 
учасниками відносин у сфері праці) [5, с. 101].

Дослідження проблематики регулювання 
трудових відносин, що розвиваються в умовах 
поширення нетрадиційних форм зайнятості, 
зокрема дистанційної, здійснюють А. Климен-
ко [4], С. Сільченко [6], Н. Вапнярчук, Л. Гара-
щенко, Д. Новіков, О. Лук’янчиков, О. Демчен-
ко, В. Жернаков та ін. Так, А. Клименко аналізує 
можливості реорганізації структури регулю-
вання трудових відносин в умовах карантину 
чи спеціального правового режиму, зокрема 
перспективи створення окремої служби з орга-
нізації, підтримки, супроводження, оцінюван-
ня результативності та кар’єрного розвитку 
працівників, які працюють дистанційно або 
надомно [5, с. 149]. С. Сільченко аналізує осно-
вні питання, які мають бути обов’язково вре-
гульовані законодавством в контексті розвитку 
дистанційної праці в умовах війни, зокрема 
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наголошує на важливості вирішення проблем 
щодо правового становища дистанційного пра-
цівника, характер установлення дистанційної 
праці, трудові права осіб, що працюють дистан-
ційно та за місцем знаходження роботодавця, 
порядок укладення, зміни й припинення тру-
дового договору з дистанційним працівником, 
облік робочого часу і порядок оплати праці, 
регламентація процесу комунікації між керів-
ником і підлеглим, а також в середині робочого 
колективу, а також інші аспекти, які витікають 
із соціально-економічної сутності дистан-
ційної праці [6, с. 97]. На погляд Д. Новікова 
і О. Лук’янчикова правові норми, що регулю-
ють дистанційну працю в умовах воєнного ста-
ну, залишаються дискусійними. Зокрема, зако-
нодавство визначає, що дистанційна робота 
є особливою формою організації праці в меж-
ах гнучкого режиму робочого часу, проте нау-
ковці наголошують, що вона є «самостійним 
комплексом взаємопов’язаної трудової діяль-
ності, що об’єднує працівників зі специфічним 
характером праці», а тому вимагає спеціально 
адаптованих до сутності такої праці законо-
давчих інструментів регулювання [7, с. 101].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Праці вище наведених 
науковців детально описують проблематику 
регулювання трудових взаємовідносин інстру-
ментами нормативно-правового і законодавчого 
характеру, а також складові правового регуля-
торного механізму, його ефективність і недо-
сконалості. Проте, безпрецедентність подій, 
що відбуваються на теренах сучасної України, 
створює потребу у детальному дослідженні 
іншої складової проблематики, а саме аспектів 
організації регулювання трудових відносин, що 
виникають між державою, роботодавцем і пра-
цівником в умовах дії воєнного стану. 

Мета – проведення оригінального дослі-
дження актуальних змін у правовому порядку 
і механізмах законодавчого регулювання тру-
дових взаємовідносин в умовах воєнного ста-
ну в Україні. Для досягнення поставленої мети 
було сформовано та вирішено такі завдання, як:

 – охарактеризувати сутність, особливі риси і 
зміни законодавчого регулювання трудових вза-
ємовідносин в умовах актуальних подій;

 – дослідити аспекти впорядкування трудових 
відносин в умовах поширення дистанційних 

форм організації роботи, визначити обов’язки 
роботодавця при мобілізації працівників;

 – проаналізувати тенденції, характерні для 
вітчизняного ринку праці під час періоду дії 
в Україні воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Конститу-
цією України визначено, що ключову роль за 
будь яких обставин, учасником яких може ста-
ти держава чи її громадяни, все ж таки продо-
вжує відігравати принцип рівності прав та сво-
бод людини і громадянина [8]. Діюче вітчизняне 
законодавство наголошує на беззаперечній важ-
ливості дотримання цього аспекту в організації 
функціонування кожної сфери життєдіяльності, 
що стосується і сфери трудових правовідно-
син. Саме Кодексом Законів про працю України 
(далі – КЗпП) закріплюється єдність трудово-
го законодавства незалежно від раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального походжен-
ня, майнового стану, місця проживання, мовних 
або інших ознак тощо.

Особливої цінності людський ресурс, а також 
ефективна комунікація між державою, бізнесом 
і громадянами набувають в умовах воєнно-
го стану, коли кожне людське життя перебуває 
під загрозою, а вихід держави із пост-воєнної 
нестабільності неможливий без продуктивної 
праці, максимальної віддачі громадян своїй про-
фесії і функціональним обов’язкам.

Проте, навіть умови війни не здатні зміни-
ти саму економічну сутність трудових відно-
син, які, як вже сформована, цілісна категорія, 
володіють невід’ємними ознаками і рисами, що 
детермінують специфіку взаємодії між сторо-
нами – державою, роботодавцем і працівником. 
Такими ознаками є наступні:

 – по-перше, трудові взаємовідносини перед-
бачають особисте виконання особою роботи 
за конкретною кваліфікацією, професією, поса-
дою за дорученням та під контролем особи, 
в інтересах якої виконуються роботи;

 – по-друге, трудові відносини повинні перед-
бачати здійснення регулювання самого процесу 
праці, що носить постійний характер та, як пра-
вило, не передбачає встановлення особі кон-
кретно визначеного результату (обсягу) робіт 
за певний період часу;

 – по-третє, процес роботи найманого праців-
ника передбачає її реалізацію на визначеному 
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або погодженому з особою, в інтересах якої 
виконується робота, робочому місці з дотриман-
ням установлених нею правил внутрішнього 
трудового розпорядку;

 – по-четверте, трудові відносини окремим 
елементом визначають обов’язковість органі-
зації умов праці особою, в інтересах якої вико-
нується робота, зокрема, працівникові повинні 
надаватись обладнання, інструменти, матері-
али, сировина, робоче місце, комп’ютер чи інші 
форми технічного забезпечення тощо;

 – по-п’яте, трудові взаємовідносини перед-
бачають мотивацію працівників, важливим еле-
ментом якої є систематична оплата праці особі, 
яка виконує роботу, винагороди у грошовій та/
або натуральній формі;

 – по-шосте, трудові відносини передбачають 
встановлення тривалості робочого часу та часу 
відпочинку;

 – по-сьоме, за певних обставин може здій-
снюватись відшкодування фінансових витрат, 
пов’язаних з виконанням роботи, особою, 
в інтересах якої виконується робота [9; 10].

Таким чином, трудові взаємовідносини – це 
«відносини між працівником і роботодавцем, 
що передбачають виконання за дорученням, 
під керівництвом і контролем роботодавця осо-
бисто працівником за винагороду визначеної 
роботодавцем роботи» [9]; це тип взаємовідно-
син, що формується в результаті існування дис-
балансів між такими детермінантами, як попит 
і пропозиція праці, високий рівень безробіття, 
низька ефективність праці, рівень заробітної 
плати, масова зовнішня міграція, а також розви-
ток неформальних форм праці.

В умовах війни основою для законодавчо-
го регулювання трудових відносин став Закон 
України № 2136-ІХ «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану» [1], яким 
визначено, що норми законодавства про працю 
у частині відносин, врегульованих прийнятим 
Законом, не застосовуються, а окремі консти-
туційні права громадян можуть бути обмеженні 
протягом усього періоду дії воєнного стану.

Закон визначає основні аспекти правового 
регулювання процесів укладення, розірвання 
трудового договору, встановлення та обліку часу 
роботи і відпочинку працівників, оплати праці, 
відпустки і призупинення дії трудового догово-
ру в умовах воєнного стану (табл. 1).

В умовах воєнного стану оптимальною 
можна визначити форму трудової діяльності, 
за якої робота виконується працівником поза 
приміщеннями роботодавця в будь-якому без-
печному та комфортному місці за його вибором 
і з використанням інформаційно-комунікацій-
них технологій. Ця дефініція цілком відображає 
соціально-економічну сутність дистанційної чи 
надомної форм праці і ураховує суттєві особли-
вості таких типів зайнятості.

Основи регулювання трудової діяльності 
в разі застосування дистанційної чи надомної 
форм праці регламентовано Законом Украї-
ни № 1213-IX «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удоскона-
лення правового регулювання дистанційної, 
надомної роботи та роботи із застосуванням 
гнучкого режиму робочого часу» [11], а також 
Законом України № 540-IX «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямо-
ваних на забезпечення додаткових соціальних 
та економічних гарантій у зв’язку з поширен-
ням коронавірусної хвороби (Covid-19)» [12]. 
Проте існують певні неузгодженості між вище 
зазначеними документами, КЗпП, а також Зако-
ном України «Про організацію трудових відно-
син в умовах воєнного стану», що підкреслює 
актуальність законотворчої діяльності за окрес-
леним напрямом та впорядкування механізмів 
регулювання взаємодії працівників і роботодав-
ців, яких пов’язують дистанційна форма праці.

Ще одним документом, сутність якого поля-
гає у пропозиції методів врегулювання про-
блем, пов’язаних із організацією нестандарт-
них форм зайнятості, є проєкт Закону України 
№ 5161 «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо врегулювання дея-
ких нестандартних форм зайнятості» [13]. Він 
визначає особливості регулювання трудових 
взаємовідносин працівників та роботодавців 
у випадку, коли неможливо заздалегідь визна-
чити види, обсяги та періоди виконання тієї чи 
іншої роботи, що є характерним для умов, ство-
рених в результаті активізації бойових дій на 
теренах України. Важливою ідеєю законопро-
єкту є введення трудового договору з нефіксо-
ваним робочим часом, таким чином, надаючи 
можливість сторонам такого договору щодо 
оперативного вирішення питань, що стосують-
ся необхідності та часу залучення працівни-
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ка до роботи, окреслення її обсягів та режиму 
виконання. В контексті воєнного часу такі умо-
ви організації трудових взаємовідносин є опти-
мальними, оскільки працівник може управляти 
своєю мобільністю, самостійно оцінити реаль-
ні можливості щодо виконання роботи, проте 
залишити за собою гарантії, передбачені зако-
нодавством про працю, зокрема щодо актуаль-
ного для умов воєнного стану порядку і режиму 
роботи, часу відпочинку, механізму прийняття 
на роботу та звільнення з неї, виплати заробіт-
ної плати [13].

В той же час, складно заперечити важливість 
нестандартної, дистанційної чи надомної форм 
праці в умовах війни. Законодавчою основою 
трудових взаємовідносин є так само типовий 
трудовий договір, проте ключовою відмінною 
рисою є те, що зазначені типи зайнятості побу-
довані за принципом гнучкості режиму робо-
чого часу, який допускає встановлення іншого 

режиму роботи, ніж визначений правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, проте за 
умови дотримання встановленої Законом Укра-
їни «Про організацію трудових відносин в умо-
вах воєнного стану» денної, тижневої чи іншої, 
визначеної на певний обліковий період норми 
тривалості робочого часу [1]. Принцип саморе-
гульованості робочого часу дозволяє працівни-
кові корегувати час початку, закінчення роботи 
та тривалість робочого дня, що особливо ціну-
ється в умовах війни і значно визначає рівень 
безпеки і захищеності людини.

Основи законодавчого регулювання від-
носин між роботодавцями і працівниками, які 
залучаються до виконання обов’язків, перед-
бачених законами України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію», регламенту-
ються положеннями трудового законодавства. 
Зокрема статтею 119 КЗпП [14] визначено, що 

Таблиця 1
Законодавчий порядок організації трудових відносин в умовах воєнного стану

Процеси Порядок організації процесів регламентований актуальним законодавством

Укладання трудового 
договору

форма трудового договору визначається за згодою сторін;
умови щодо випробування працівника під час прийняття на роботу можуть встановлюва-
тися для будь-якої категорії працівників;
на період дії воєнного стану роботодавець може укладати з новими працівниками строкові 
трудові договори на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Розірвання трудового 
договору

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника:
працівник він може розірвати трудовий договір у строк, зазначений у його заяві у разі 
зв’язку із веденням бойових дій у районах, в яких розташований господарюючий суб’єкт 
(крім випадків примусового залучення працівника до суспільно корисних робіт або до 
виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури);
2. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця:
допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової 
непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у 
зв’язку із вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку).

Особливості обліку 
часу роботи та відпо-

чинку

тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 60 год/тиждень (або 50 год/
тиждень для працівників, яким встановлюється скорочена тривалість робочого часу). Три-
валість щоденної роботи/зміни визначається роботодавцем;
тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 год.;
у період дії воєнного стану не застосовуються норми Кодексу законів про працю щодо 
тривалості роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів, а також святкових і 
неробочих днів.

Оплата праці

заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором;
роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків 
виплати заробітної плати, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойо-
вих дій або дії інших обставин, спричинених введенням воєнного стану;
у разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, 
строк виплати може бути відтермінований.

Призупинення дії тру-
дового договору

тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове при-
пинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором, проте така 
подія не тягне за собою припинення трудових відносин;
відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на 
час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що 
здійснює військову агресію проти України.

Джерело: складено автором за даними [1]
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на час виконання державних або громадських 
обов’язків, якщо за чинним законодавством 
України ці обов’язки здійснюються у робочий 
час, працівникам гарантується збереження міс-
ця праці і всіх умов, передбачених вже укладе-
ним між роботодавцем і працівником трудовим 
договором. А це означає, що за працівниками, 
призваними на строкову військову службу, вій-
ськову службу за призовом осіб офіцерського 
складу, військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, військову 
службу за призовом осіб із числа резервістів 
в особливий період або прийнятими на військо-
ву службу за контрактом, у тому числі шляхом 
укладення нового контракту на проходження 
військової служби, під час дії особливого пері-
оду на строк до його закінчення або до дня фак-
тичного звільнення зберігаються місце роботи, 
посада і середній заробіток на підприємстві, 
в установі, організації, фермерському госпо-
дарстві, сільськогосподарському виробничому 
кооперативі незалежно від підпорядкування 
та форми власності і у фізичних осіб-підприєм-
ців, у яких вони працювали на час призову. Такі 
працівники мають право на отримання виплати 
грошового забезпечення за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України відповідно до Закону 

України «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей».

Висновки. В ході дослідження було визна-
чено, що законодавче регулювання трудових 
взаємовідносин – це вплив сукупності норма-
тивно-правових документів та законів України 
на порядок організації відносин між працівни-
ком і роботодавцем; такі відносини за своєю 
соціально-економічною сутністю передбачають 
виконання за дорученням, під керівництвом 
і контролем роботодавця особисто працівником 
за винагороду визначеної роботодавцем роботи. 
Проте, умови воєнного стану значно ускладнили 
взаємодію сторін, основи їх відносин було про-
писано у Законі України «Про організацію тру-
дових відносин в умовах воєнного стану», який 
під час війни має пріоритетну роль над іншими 
законодавчими актами, що регламентують робо-
ту сфери регулювання зайнятості. Також, потуж-
ний регуляторний потенціал мають документи, 
що регламентують порядок організації дистан-
ційної, надомної чи іншої нетипової форми праці. 
Особливий вплив на рівень зайнятості та поря-
док праці в Україні під час війни має мобілізація, 
а тому окрема увага в актуальному законодавстві 
приділена і аспектами регулювання взаємодії 
роботодавців із особами, що були мобілізовані.
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Стаття присвячена дослідженню істотних ознак норм аграрного права. На їх основі дається визначення 
поняття норм аграрного права. Автор особливо підкреслює системний характер норм аграрного права, їх зв'язок 
з іншими елементами галузі аграрного права. Визначено критерій віднесення норм права до аграрно-правовим 
нормам. Розглянуто питання структури норми аграрного права. При цьому показано взаємодію аграрного права 
з іншими галузями національної правової системи на рівні норм права. Виділено особливості норм аграрного 
права, які є в значній мірі проекцією особливостей всієї галузі аграрного права. Визначено, що аграрно-правова 
норма – це встановлене або санкціоноване державою правило поведінки, що є регулятором суспільних аграрних 
відносин, визначає права й покладає обов’язки на суб’єктів аграрного права, учасників аграрних правовідносин. 
Показано, що аграрно-правова норма складається лише з двох частин: гіпотези та диспозиції. Санкція в аграр-
но-правових нормах відсутня. Виділено основні особливості норм аграрного права: 1) спеціальний характер 
більшості аграрно-правових норм (ці норми співіснують із нормами тих класичних галузей права, з якими вони 
часто поділяють спільний предмет правового регулювання, співвідносячись із ними як спеціальні та загальні 
відповідно); 2) зумовленість змісту аграрно-правових норм закономірностями аграрного виробництва (впливає 
на їх відносну стабільність) та державною політикою в аграрній сфері (зумовлює їх динамізм); 3) значна пито-
ма вага тимчасових та кон’юнктурно зумовлених аграрно-правових норм (щодо аграрної реформи, державної 
аграрної політики, державної підтримки); 4) переважання регулятивних норм за практично повної відсутності 
охоронних норм. Це пояснюється тим, що правопорядок і законність у сфері аграрних відносин забезпечуються 
заходами примусу інших галузей права; 5) досить помірна кількість аграрно-правових процедурних норм, що 
пояснюється недостатньою розвиненістю аграрного законодавства й необхідністю його подальшого вдоскона-
лення в частині здійснення процедурної діяльності.

Ключові слова: норма права, норма агарного права, структура норми права, система аграрного права, 
галузь аграрного права.

The article is devoted to the essential features of agrarian law rules research. The concept of agrarian law rules is 
defined on this basis. Author emphasizes the systemic nature of agrarian law rules, their relations with other elements 
of the agrarian law branch. The criteria for identification of law rules as agrarian law ones is defined. The issue of the 
structure of agrarian law rules is considered. The interaction of agrarian law with other branches of the national legal 
system at the level of law rules is demonstrated incidentally. The features of agrarian law rules are distinguished. These 
features are mostly a reflection of the whole agrarian law branch features. It is determined that the agrarian law rule is 
a state- established or state-sanctioned rule of conduct, which is a regulator of agrarian social relations, determines the 
rights and duties of the agrarian law subjects, participants in agrarian legal relations. It is shown that the agrarian law 
rule consists of only two parts: hypotheses and dispositions. There is no sanction in agrarian law rule. The main features 
of agrarian law are highlighted as following: 1) most agrarian law have special nature (as these rules coexist with the 
rules of those classical branches of law, with which they often share a common subject of legal regulation, relating to 
them as special and general, respectively); 2) agrarian legal rules content is mainly determined by the laws of agricultural 
production (that affects their relative stability) and by state agricultural policy (that affects their dynamism); 3) there is 
a significant share of temporary and opportunistic agrarian law rules (on agrarian reform, state agricultural policy, state 
support); 4) regulatory rules predominant while protective rules are nearly absent. This is due to the fact that the rule of 
law and legality in the field of agrarian relations are provided by coercive measures of other branches of law; 5) there 
is a rather moderate number of agrarian-legal procedural norms, which is explained by the insufficient development of 
agrarian legislation and the need for its further improvement in terms of procedural activities.

Key words: rule of law, agrarian law rule, law rule structure, agrarian law system, agrarian law branch.
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Постановка проблеми. Норми права 
є первісними елементами будь-якої галузі права. 
У нормах права так чи інакше відображаються 
особливості відповідної галузі. А характерис-
тика норм аграрного права не лише має само-
стійну цінність, але і дозволяє охарактеризувати 
саму галузь аграрного права слід з’ясувати сут-
ність аграрно-правових норм. 

Питанням правових норм у загальнотео-
ретичному та галузевих аспектах присвячена 
доволі значна частина наукових досліджень, що 
недивно, враховуючи універсальність наукової 
конструкції правової норми у методології піз-
нання правової дійсності. Зокрема, у загальну 
теорію правових норм зробили значний вне-
сок С.С. Алєксєєв, М.И. Байтін, О.Е. Лейст, 
П.Е. Недбайло, И.Н. Сенякін, Ю.Г. Ткаченко, 
Л.С. Явіч та ін. В аграрно-правовій науці слід 
вкзаати, зокрема, на праці В.М. Єрмоленка, 
В.П. Жушмана, Ю.М. Крупки, В.І. Семчика, 
А.Н. Статівки та інших.

Метою статті є визначення поняття норми 
аграрного права та виявлення характерних осо-
бливостей норм аграрного права.

Виклад основного матеріалу. У загально-
теоретичних дослідженнях норми права визна-
чаються різними науковцями по-різному. Так, 
П.О. Недбайло визначав норму права як чітко 
визначене формальне правило, встановлене 
та санкціоноване державою, що виражає обу-
мовлену об’єктивними законами волю і забез-
печене державним примусом, з метою охорони 
і регулювання найбільш істотних і корінних 
відносин суспільства, шляхом їх закріплення 
у формі точно визначених прав та обов’язків 
учасників цих відносин [1, c. 28] або ж як пра-
вило належної й можливої в її межах поведін-
ки, яке за певних умов зобов’язує, забороняє 
або дозволяє ту чи іншу дію. Норма, як зазна-
чав науковець, є імперативом, що поєднуєть-
ся із загрозою невигідних наслідків для будь-
кого, хто відійде від її потреб. Будь-яка правова 
норма окреслює права й обов’язки (або тільки 
права) учасників суспільних відносин, що нею 
регулюються; вказує на обставини, за наявнос-
ті яких ці учасники є носіями конкретних прав 
та обов’язків; передбачає відповідальність за 
невиконання її вимог [1, c. 6, 52].

С.С. Алексєєв вказував, що юридична норма – 
це загальнообов’язкове, формально визначене 

правило поведінки, що походить від держави 
і охороняється нею, яке безпосередньо або разом 
з іншими такими нормами надає учасникам сус-
пільних відносин певного виду юридичні права 
і покладає на них юридичні обов’язки [2, c. 203].

На переконання О.Ф. Скакун, норма права – 
це «цеглина» системи права, первісний компо-
нент, з якого складаються інститути і галузі пра-
ва [3, c. 50], це формально-обов’язкове правило 
поведінки (взірець, еталон) загального характе-
ру, що закріпляє міру свободи й справедливості, 
виражає загальні й індивідуальні інтереси (волю) 
населення країни, служить регулятором суспіль-
них відносини й забезпечується усіма заходами 
державного впливу, впритул до примусу [3, c. 78].

Як стверджує М.І. Байтін, юридична нор-
ма – це початкова частка права, що являє собою 
загальнообов’язковий, формально-визначений 
припис, що виходить від держави й охороню-
ваний нею та є державним регулятором сус-
пільних відносин [4, c. 29]. Вірним є також і те, 
що юридична норма, як первинний і кінцевий 
структурний елемент права, перша випробує на 
собі зміни, що відбуваються. Завдяки своєму 
універсальному значенню, норма права поши-
рює свої властивості й на інші рівні системи, 
служить крапкою відліку, одиницею виміру пра-
вової матерії [5, c. 18].

Незважаючи на наведене розмаїття поглядів 
щодо норми права (юридичної, правової нор-
ми) зазначимо, що її сутність полягає у тому, 
що вона є певним приписом, правилом поведін-
ки, мірою належною поведінки, що встановлю-
ється державою.

У юридичній літературі, зважаючи на наве-
дені визначення поняття норми права, назива-
ються ознаки, основні риси норми права. Зокре-
ма, серед них вказують на те, що це правило 
поведінки, що: (а) формулюється або санкціо-
нується державою і має загальнообов’язковий 
характер; (б) є формально визначеним; (в) має 
загальний характер; (г) набуває якостей норма-
тивності й загальнообов’язковості у чітко вста-
новленому порядку; (д) межі його завжди точно 
визначено; (е) його здійснення забезпечується 
державою [3, c. 78, 79; 6, c. 361–362]. Вважаємо, 
що окрім наведеного норму права також харак-
теризує й те, що вона обов’язково «співпрацює» 
з іншими нормами, разом з ними утворює певні 
їх «асоціації», «об’єднання», правові інституції 
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(інститут права, підгалузь права, галузь права). 
Адже справедливим є те, що будь-яка одинич-
на норма набуває якість, властиву праву в ціло-
му, лише будучи включеною до його загальної 
системи [4, c. 29], будучи інтегрованою в певну 
системну цілісність: правовий інститут, галузь 
права, їх тимчасові (асоційовані) або усталені 
системні утворення [7, c. 254–255].

З приводу структури норми права в право-
знавстві також існують доволі усталені наукові 
думки. Переважна більшість дослідників зазна-
чає, що норма права має свою структуру або 
внутрішню форму, тобто внутрішню будову, 
що виражається в її поділі на складники, части-
ни, пов’язані між собою, – це гіпотеза (визна-
чає умови дії норми), диспозиція (встановлює 
права та обов’язки осіб) та санкція (встанов-
лює заходи відповідальності) [3, c. 88]. Гіпотеза 
правової норми формулюється законодавством 
у такий спосіб, щоб визначені ним умови її дії 
не обмежували свободу правомірної поведін-
ки особи; диспозиція забезпечувала б баланс 
взаємних прав і обов’язків осіб і сприяла їх 
реалізації задля досягнення справедливості; 
санкція – стримувала цих осіб від здійснен-
ня неправомірних дій, визначала їм вид і міру 
відповідальності за наслідками вчиненого пра-
вопорушення [8, c. 62]. При цьому, залежно 
від різних видів правових норм, вони можуть 
мати різні частини. Так, у регулятивних нормах 
присутні лише гіпотеза та диспозиція, у охо-
ронюваних – диспозиція (гіпотеза) та санкція 
[9, c. 214–215].

Можна погодитися з тим, що у сучасній юри-
дичній науці проблема визначення структури 
норми права може бути зведена до трьох осно-
вних груп: 1) норма права складається з трьох 
елементів (гіпотеза, диспозиція, санкція); 2) нор-
ма права складається з двох елементів (гіпотеза 
і диспозиція або диспозиція та санкція); 3) норма 
права може складатися як з трьох, так і двох еле-
ментів. До окремої четвертої групи можна відне-
сти підходи тих авторів, що нарівні з відомими 
трьома елементами зазначають й інші (пропо-
нується додатково виділяти суб’єктний склад, 
об’єкт і мету норми права, тощо) [10, c. 161].

Передусім зазначимо, що з використанням 
категорії «аграрно-правова норма» конструю-
ється визначення системи аграрного права. Так, 
наприклад, В.М. Єрмоленко вказує, що систе-

му аграрного права складають правові норми, 
об’єднані за критерієм їх належності до механіз-
му регулювання аграрних відносин [11, c. 62]; 
на переконання Н.А. Шингель, система аграр-
ного права – це науково обґрунтоване розта-
шування аграрно-правових норм й інститутів 
відповідно до їх ролі в регулюванні аграрних 
відносин [12, c. 10]; як стверджує Ю.М. Круп-
ка, система аграрного права – це сукупність 
взаємопов’язаних, розміщених у певній логіч-
ній послідовності норм і правових інститу-
тів, які регулюють аграрні правовідносини 
суб’єктів аграрного господарювання [13, c. 17]; 
В.П. Жушман і А.М. Статівка зазначають, що 
система аграрного права є сукупністю логічно 
і послідовно розміщеного нормативного мате-
ріалу за правовими інститутами, норми яких 
у комплексі закріплюють основні принципи, 
форми і порядок сільськогосподарської діяль-
ності юридичних і фізичних осіб, регулюють 
відносини, що виникають між ними, між ними 
і державою в процесі обробітку землі, виробни-
цтва, переробки і реалізації продукції сільсько-
го господарства [14, c. 19]. Додамо, що через 
аграрно-правові норми ідентифікуються також 
і форми аграрного права [15, c. 79-80].

Очевидно, що аграрно-правова норма також 
є певним правилом поведінки, правилом, що 
поширює свою дію на суб’єктів аграрного 
права, учасників аграрних відносин. У пере-
важній більшості випадків аграрно-правові 
норми встановлюються державою. Проте, на 
відміну від норм інших галузей права, для 
аграрного права властива локальна нормот-
ворчість. Тобто значна кількість норм, що 
можна відносити до аграрно-правових, вста-
новлюються, приймаються самими сільсько-
господарськими підприємствами, а держава 
(через вказівку на це у актах аграрного законо-
давства) фактично санкціонує дію таких норм. 

З урахуванням викладеного можемо запро-
понувати таке визначення: аграрно-правова 
норма – це встановлене або санкціоноване дер-
жавою правило поведінки, що є регулятором 
суспільних аграрних відносин, визначає права 
й покладає обов’язки на суб’єктів аграрного 
права, учасників аграрних правовідносин.

Які ж властивості, ознаки характеризують 
аграрно-правові норми, вирізняючи їх при цьо-
му від норм інших галузей права?
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В аграрно-правовій літературі вказується, 
наприклад, що норми галузі аграрного права 
якісно відрізняються своїм «сільськогосподар-
ським» змістом від норм основних галузей пра-
ва, з якими вони генетично пов’язані [16, c. 60].

На думку В.І. Семчика, головною підставою 
відмежування спеціальних норм аграрного пра-
ва від норм традиційного права господарсько-
го, цивільного, адміністративного, трудового, 
фінансового та інших галузей є предмет право-
вого регулювання [17, c. 27].

Як переконує В.М. Єрмоленко, аграрно-
правові норми є самодостатнім у можливостях 
врегулювання відповідних аграрних відносин. 
Ці норми не є копіюванням (чи дублюванням) 
правових норм інших галузей права, поклика-
них врегульовувати подібні аграрним відносини 
(майнові, трудові, земельні та інші), вони спря-
мовані на охоплення своїм впливом саме спе-
цифіки аграрних відносин. При цьому вони не 
виходять за межі дії подібних норм інших галу-
зей права. Наприклад, аграрно-правові норми, 
що врегульовують аграрні майнові відносини, 
базуючись на нормах цивільного та господар-
ського права, не копіюють їхню дію, а врахову-
ючи особливості аграрних відносин, набувають 
власної специфіки [18, c. 351; 11, с. 46, 62].

Зважаючи на викладене, можемо зазначити, 
що все ж таки правові норми ідентифікуються як 
аграрно-правові за ознакою регулювання ними 
відносин, що належать до предмету аграрного 
права. Тобто аграрно-правові норми покликані 
врегульовувати аграрні відносини й відносини, 
тісно пов’язані з ними, – відносини із забезпе-
чення продовольчої безпеки країни й відносини 
з соціального розвитку села, що в сукупності 
становлять предмет правового регулювання 
аграрного права.

Щодо структури або ж внутрішньої будови 
аграрно-правових норм, то вони складають-
ся лише з двох частин: гіпотези та диспозиції. 
Санкція як складова структури норми права 
в аграрно-правових нормах відсутня. Такий 
стан речей пояснюється тим, що юридична 
відповідальність як наслідок порушення норм 
аграрного права має відмінну від аграрно-пра-
вової галузеву належність та встановлюється 
нормами інших галузей права (цивільного, кри-
мінального, адміністративно-деліктного тощо).

Висновки. Аграрно-правова норма – це 
встановлене або санкціоноване державою пра-
вило поведінки, що є регулятором суспільних 
аграрних відносин, визначає права й покладає 
обов’язки на суб’єктів аграрного права, учасни-
ків аграрних правовідносин.

Правові норми ідентифікуються як аграрно-
правові за ознакою регулювання ними відносин, 
що належать до предмету аграрного права. Тобто 
аграрно-правові норми покликані врегульовува-
ти аграрні відносини й відносини, тісно пов’язані 
з ними, – відносини із забезпечення продоволь-
чої безпеки країни й відносини з соціального 
розвитку села, що в сукупності становлять пред-
мет правового регулювання аграрного права.

З позиції структури або ж внутрішньої будо-
ви аграрно-правова норма складається лише 
з двох частин: гіпотези та диспозиції. Санкція 
як складова структури норми права в аграрно-
правових нормах відсутня.

Особливостями норм аграрного права є:
1) спеціальний характер більшості аграрно-

правових норм, який проявляється в тому, що ці 
норми співіснують із нормами тих класичних 
галузей права, з якими вони часто поділяють 
спільний предмет правового регулювання, спів-
відносячись із ними як спеціальні та загальні 
відповідно. Зазначена особливість на рівні норм 
права підкреслює специфічний функціональний 
зв’язок аграрного права з іншими галузями наці-
ональної системи права. Такий тісний зв’язок 
норм аграрного права та норм інших галузей 
права призводить до відсутності чіткого роз-
межування нормативного матеріалу між галузя-
ми, внаслідок чого норми аграрного права часто 
набувають «подвійної галузевої належності»;

2) зумовленість змісту аграрно-правових 
норм, з одного боку, закономірностями аграрно-
го виробництва (що впливає на їх відносну ста-
більність), а з іншого боку – державною політи-
кою в аграрній сфері (що, навпаки, зумовлює їх 
динамізм);

3) значна питома вага тимчасових 
та кон’юнктурно зумовлених аграрно-право-
вих норм. Прикладом перших є практично всі 
норми, що опосередковують аграрну рефор-
му, других – норми, що регулюють відносини 
у сфері державної аграрної політики, державної 
підтримки сільського господарства тощо;
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4) переважання аграрно-правових норм 
яскраво вираженого регулятивного характеру за 
практично повної відсутності охоронних норм. 
Це пояснюється тим, що правопорядок і закон-
ність у сфері аграрних відносин забезпечують-
ся не внутрішньогалузевими заходами право-
вого примусу, а заходами примусу відповідних 
суміжних класичних галузей права (цивільного, 

господарського, трудового тощо), а також загаль-
ноохоронних галузей національного права – 
кримінального та адміністративно-деліктного;

5) досить помірна кількість аграрно-правових 
процедурних норм, що пояснюється недостат-
ньою розвиненістю аграрного законодавства 
й необхідністю його подальшого вдосконалення 
в частині здійснення процедурної діяльності.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ  
В РЕГУЛЮВАННІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ:  

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ACQUIS ЄС

CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL AND LEGAL PROVISIONS  
IN THE REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT:  

NATIONAL LEGISLATION OF UKRAINE AND EU ACQUIS

Стаття присвячена дослідженню екологічної складової у вітчизняному законодавстві у сфері публічних заку-
півель відповідно до Угоди про асоціацію та підходів ЄС з цих питань. Проаналізовано положення екологічного 
характеру щодо організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, 
територіальних громад та об’єднаних територіальних громад, закріплені в чинному Законі Україні «Про публіч-
ні закупівлі», а також норми ключових директив ЄС з питань закупівель ‒ Директиви 2014/24/ЄС та Директи-
ви 2014/25/ЄС. 

На основі дослідження положень екологічного характеру в регулюванні закупівельної діяльності у вітчиз-
няному законодавстві та acquis ЄС проведено їх класифікацію за кількома критеріями: 1) залежно від етапів 
(стадій) закупівельної діяльності (положення, які застосовуються: а) на етапі планування закупівлі); б) у процесі 
організації та здійснення закупівлі (на етапі розробки тендерної документації (документації спрощеної закупів-
лі) і вчинення інших, крім планування, підготовчих дій для організації закупівлі та на етапах її безпосередньо-
го здійснення); в) на етапі виконання договірних зобов’язань; 2) за критерієм наявності екологічних положень 
(вимог) в оголошенні про проведення конкурентних процедур закупівель і в тендерній документації (оголошенні 
про проведення спрощеної закупівлі та в доданих до нього документах): а) положення (вимоги), які прямо перед-
бачені (включені та вказані) замовником у названих документах; б) положення, які прямо не передбачені (не 
включені та не вказані) замовником у названих документах, однак можуть бути застосовані відповідно до норм 
чинного законодавства України при здійсненні закупівлі; 3) за юридичною природою екологічних положень 
щодо здійснюваних закупівель: а) є самостійним критерієм оцінки тендерних пропозицій (пропозицій) учасни-
ків; б) застосовуються разом із самостійним критерієм оцінки тендерних пропозицій (пропозицій) учасників; 
в) становлять умову (сукупність умов), які визначають характеристику предмета закупівлі. 

Зроблено висновок про закономірність, перспективність і необхідність екологізації закупівельної діяльності 
та її адекватного закріплення у вітчизняному законодавстві відповідно до acquis Європейського Союзу й про 
теоретичне та практичне значення запропонованих класифікацій еколого-правових положень в регулюванні 
публічних закупівель. 

Ключові слова: публічні закупівлі, екологізація, еколого-правове регулювання закупівельної діяльності, acquis 
Європейського Союзу, вартість життєвого циклу, екологічні характеристики предмета закупівлі, заходи охо-
рони навколишнього середовища. 

The article is devoted to the study of the environmental component in the domestic legislation in the field of public 
procurement in accordance with the Association Agreement and EU approaches to these issues. The provisions of envi-
ronmental nature on the organization and procurement of goods, works and services to meet the needs of the state, local 
communities and united territorial communities, enshrined in the current Law of Ukraine "On Public Procurement", as 
well as key EU directives on procurement ‒ Directive 2014/24/EU and Directive 2014/25/EU.

Based on the study of environmental provisions in the regulation of procurement in domestic legislation and the EU 
acquis, they are classified according to several criteria: 1) depending on the stages (stages) of procurement (provisions 
applicable: a) at the stage of procurement planning); b) in the process of organizing and carrying out procurement (at the 
stage of development of tender documentation (simplified procurement documentation) and committing other than plan-
ning, preparatory actions for the organization of procurement and at the stages of its direct implementation); c) at the 
stage of fulfillment of contractual obligations; 2) according to the criterion of environmental provisions (requirements) 
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in the announcement of competitive procurement procedures and in the tender documentation (announcement of simpli-
fied procurement and in the documents attached to it): a) provisions (requirements) that are directly provided (included 
and specified) the customer in the specified documents; b) provisions that are not directly provided (not included and 
not specified) by the customer in these documents, but may be applied in accordance with current legislation of Ukraine 
in the procurement; 3) according to the legal nature of environmental provisions for procurement: a) is an independent 
criterion for evaluating tender proposals (proposals) of participants; b) are used together with an independent criterion 
for evaluation of tender proposals (proposals) of participants; c) constitute a condition (set of conditions) that determine 
the characteristics of the subject of procurement.

The conclusion is made on the regularity, prospects and necessity of greening of procurement and its adequate 
enshrinement in domestic legislation in accordance with the acquis of the European Union and the theoretical and prac-
tical significance of the proposed classifications of environmental provisions in the regulation of public procurement. 

Key words: public procurement, greening, environmental and legal regulation of procurement, the acquis of the 
European Union, the cost of life cycle, environmental characteristics of the subject of procurement, environmental 
protection measures.

Постановка проблеми. Друга «закупівель-
на революція», яка відбулася у зв’язку з при-
йняттям 19.09.2019 нової редакції Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 
№ 922-VIII (далі ‒ Закон № 922-VIII), ознамену-
вала черговий етап реформування вітчизняно-
го законодавства у сфері публічних закупівель 
з метою приведення його у відповідність до 
європейських стандартів. Серед новел у назва-
ному нормативно-правовому акті на особливу 
увагу заслуговують положення екологічно-
го характеру, запроваджені задля досягнення 
задекларованої у преамбулі Закону № 922-VIII 
мети ‒ адаптувати законодавство України 
acquis Європейського Союзу на виконання Уго-
ди про асоціацію між Україною, з однієї сторо-
ни, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони [1].

Особливої актуальності проблематика вітчиз-
няного еколого-правового регулювання заку-
півельної діяльності набуває у зв’язку з повно-
масштабним вторгненням російської федерації 
в нашу державу 24 лютого 2022 року та необ-
хідністю якнайшвидшого подолання його руй-
нівних наслідків, відновлення пошкоджених 
і відбудови знищених об’єктів цивільної та про-
мислової інфраструктури й пов’язаного з цим 
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 
для забезпечення потреб держави, територі-
альних громад та об’єднаних територіальних 
громад з урахуванням екологічної складової. 
Не менш важливою є потреба аналізу еколо-
гічних положень у регламентації сфери закупі-
вель в національному законодавстві та acquis 
Європейського Союзу з огляду на перспективи 
набуття Україною у найближчому майбутньо-

му статусу щонайменше держави-кандидата на 
членство в ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання вітчизняного еколого-правового регу-
лювання різних сфер суспільного життя, а також 
сучасна державна екологічна політика Украї-
ни в умовах євроінтеграції висвітлені у працях 
В.І. Андрейцева, Г.В. Анісімової, А.П. Гетьмана, 
А.В. Духневича, І.І. Каракаша, Н.В. Карпінської, 
В.В. Костицького, М.В. Краснової, Ю.А. Крас-
нової, М.М. Микієвича, В.В. Носіка, Т.Є. Хари-
тонової, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги та ін. 
Регламентація закупівельної діяльності в Україні 
загалом та її екологічні аспекти зокрема є пред-
метом досліджень таких авторів, як С.В. Берзі-
на, І.Я. Зварич, В.К. Малолітнева. Окремі аспек-
ти адаптації законодавства України до права ЄС 
у сфері публічних (державних) закупівель роз-
глянуті у роботах І.В. Влялька та О.Г. Турченко. 
Разом з тим, попри значний інтерес дослідників 
до означеної проблематики, питання класифіка-
ції еколого-правових положень в національному 
закупівельному законодавстві та acquis ЄС зали-
шаються мало дослідженими. 

Виклад основного матеріалу. Важливим 
кроком на шляху реального запровадження еко-
логічної складової у вітчизняне законодавство 
у сфері публічних закупівель стало підписання 
у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами-членами, з іншої сторо-
ни (далі ‒ Угода про асоціацію). Регламентації 
закупівель в Угоді про асоціацію присвячено 
Главу 8 «Державні закупівлі», ст. ст. 152 та 153 
якої закріпили необхідність розробки Україною 
комплексної «дорожньої карти» з реалізації 
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положень цієї глави з відповідними часовими 
графіками та ключовими поетапними резуль-
татами, а також зобов’язання держави щодо 
забезпечення поступового приведення існую-
чого та майбутнього законодавства у сфері дер-
жавних закупівель у відповідність до acquis ЄС 
у вказаній сфері [2]. У зв’язку з цим в додатку 
ХХI до Угоди про асоціацію передбачені набли-
ження та імплементація в національне закупі-
вельне законодавство України положень (еле-
ментів) Директиви 2004/18/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року 
про координацію процедур здійснення публіч-
них закупівель товарів, робіт та послуг і Дирек-
тиви 2004/17/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради від 31 березня 2004 року про координа-
цію процедур публічних закупівель установами, 
що діють у водному, енергетичному, транспорт-
ному та поштовому секторах [2]. 

На виконання названих норм Угоди про асо-
ціацію розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 24.02.2016 № 175-р була схвалена 
Стратегія реформування системи публічних 
закупівель («дорожня карта») (далі ‒ Дорожня 
карта), у якій з цього приводу містилося уточ-
нення: у зв’язку з ухваленням у 2014 році ЄС 
нових директив (Директиви 2014/24/ЄС від 
26 лютого 2014 року про державні закупів-
лі, якою скасовується Директива 2004/18/ЄС 
(далі ‒ Директива 2014/24/ЄС), і Директиви 
2014/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 26 лютого 2014 року щодо здійснення заку-
півлі організаціями, що працюють у водному, 
енергетичному, транспортному та поштово-
му секторах, якою скасовується Директива 
2004/17/ЄС (далі ‒ Директива 2014/25/ЄС)), 
а також зважаючи на ухвалення Директиви 
2014/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 26 лютого 2014 року про присудження кон-
цесійних договорів та Директиви 2014/55/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 16 квіт-
ня 2014 року про електронні інвойси у сфері 
державних закупівель, у процесі адаптації зако-
нодавства України до законодавства ЄС пла-
нується враховувати термінологію, процедури 
та інші норми саме цих нових Директив ЄС 
у сфері публічних закупівель [3].

У рамках визначеного в Дорожній карті тре-
тього етапу реформування сфери публічних 
закупівель (1 січня ‒ 31 грудня 2019 року) згідно 

із Законом України «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про публічні закупівлі» та деяких 
інших законодавчих актів України щодо вдоско-
налення публічних закупівель» від 19.09.2019 
№ 114-IX [4] Закон № 922-VIII був викладе-
ний у новій редакції. Саме з цією подією і вар-
то пов’язувати початок екологізації сучасного 
закупівельного законодавства України.

Зокрема, серед положень екологічного харак-
теру, закріплених в оновленій редакції Закону 
№ 922-VIII, передбачені: 1) право замовни-
ка встановлювати в технічній специфікації як 
складовій тендерної документації вимоги щодо 
екологічних характеристик предмета закупів-
лі (товарів, робіт або послуг) за умови, що такі 
вимоги є достатньо точними, щоб предмет заку-
півлі однозначно розумівся замовником і учас-
никами (п. 3 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23); 2) право 
замовника вимагати від учасників підтверджен-
ня того, що пропоновані ними товари, послуги 
чи роботи за своїми екологічними чи іншими 
характеристиками відповідають вимогам, уста-
новленим у тендерній документації. У разі вста-
новлення екологічних чи інших характеристик 
товару, роботи чи послуги замовник повинен 
в тендерній документації зазначити, які мар-
кування, протоколи випробувань або сертифі-
кати можуть підтвердити відповідність пред-
мета закупівлі таким характеристикам (абз. 1 
ч. 5 ст. 23); 3) можливість застосування у якості 
критеріїв оцінки тендерних пропозицій (пропо-
зицій) вартості життєвого циклу або ціни разом 
з іншими критеріями оцінки, у тому числі таки-
ми, як застосування заходів охорони навколиш-
нього середовища та/або соціального захисту, 
які пов’язані із предметом закупівлі (пункти 2, 
3 ч. 3 ст. 29) [1]. 

Наведені норми Закону № 922-VIII практич-
но дублюють відповідні положення ключових 
директив ЄС з питань закупівель ‒ Директиви 
2014/24/ЄС та Директиви 2014/25/ЄС. Напри-
клад, щодо еколого-правового регулювання 
закупівель у Директиві 2014/24/ЄС закріплені 
такі норми: 1) право замовників, які б хотіли 
придбати роботи, товари або послуги з конкрет-
ними екологічними, соціальними чи іншими 
характеристиками, посилатися на конкретне 
маркування (європейське, національне екомар-
кування або будь-яке інше маркування) за умо-
ви, що вимоги до такого маркування пов’язані 
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з предметом контракту (п. 75 преамбули); 2) пра-
во замовників вимагати вжиття заходів еколо-
гічного менеджменту або схем, які застосовува-
тимуться при виконанні державного контракту, 
що включає в себе сертифікати екомаркуван-
ня Ecolabel, які містять критерії екологічного 
менеджменту (п. 88 преамбули); 3) визначення 
замовниками економічних та якісних критері-
їв, пов’язаних з предметом контракту, а також 
застосування екологічних і соціальних аспектів 
як можливих критеріїв присудження контракту 
(п. 92 преамбули); 4) встановлення права замов-
ників (навіть у випадку визначення національ-
ними положеннями фіксованих цін на товар, 
винагороди за послуги) оцінити співвідношен-
ня ціни і якості на основі інших факторів, ніж 
тільки вартість або винагорода (зокрема, враху-
вання екологічних аспектів, наприклад, чи були 
надруковані книги на папері з вторсировини 
або з легковідновлюваної деревини, чи оцінена 
вартість впливу на довкілля) (п. 93 преамбули); 
5) можливості замовників з метою поліпшення 
інтеграції соціальних і екологічних чинників 
у процедури закупівель використовувати крите-
рії присудження або умови виконання контрак-
ту, що відносяться до робіт, товарів або послуг 
на будь-якій стадії їхнього життєвого циклу. 
При цьому умови виконання контракту, які сто-
суються охорони навколишнього середовища, 
можуть, наприклад, включати доставку, упаков-
ку й утилізацію продукції, а також мінімізацію 
відходів або ефективність використання ресур-
сів щодо контрактів на виконання робіт і надан-
ня послуг (п. 97 преамбули); 6) формулювання 
замовниками технічних специфікацій з точки 
зору вимог до продуктивності або функціональ-
ності, включаючи екологічні характеристики, 
за умови, що параметри є досить точними, щоб 
дозволити учасникам торгів визначити пред-
мет договору і дозволити замовнику присудити 
контракт (ст. 42); 7) за наявності у замовника 
наміру придбати роботи, товари або послуги 
з конкретними екологічними, соціальними чи 
іншими характеристиками, він має право в тех-
нічних специфікаціях вимагати певне маркуван-
ня (ст. 43); 8) право замовника вимагати, щоб 
суб’єкти господарювання надавали протоколи 
випробувань від органу з оцінки відповідності 
або сертифікат, виданий таким органом у якос-
ті засобу підтвердження відповідності вимогам 

або критеріям, викладеним у технічних специ-
фікаціях (ст. 44); 9) врахування затрат протягом 
життєвого циклу продукту, послуг або робіт, 
у тому числі понесені замовником чи іншими 
користувачами витрати, віднесені до зовнішніх 
екологічних чинників, пов’язаних з продуктом, 
послугами або роботами протягом свого життє-
вого циклу, за умови, що їхня грошова вартість 
може бути визначена і підтверджена; такі витра-
ти можуть включати витрати на викиди парни-
кових газів, викиди інших забруднюючих речо-
вин та інші витрати, пов’язані із зменшенням 
впливу на зміни клімату (ст. 68) та деякі інші [5]. 

Подібні положення в частині екологічних 
аспектів регулювання закупівельної діяльності 
містить і Директива 2014/25/ЄС, до норм якої 
передбачено адаптувати законодавство Укра-
їни згідно з Дорожньою картою. З цих питань 
Директива 2014/25/ЄС визначає наступне: 
1) можливість організацій-замовників для заку-
півлі робіт, товарів або послуг з конкретними 
екологічними, соціальними або іншими харак-
теристиками вказувати конкретний вид марку-
вання (європейське, міжнародне, національне 
екомаркування або будь-який інший вид марку-
вання) за умови, що вимоги щодо маркування 
прив’язані до предмету контракту, як-от опис 
продукту та його представлення, в тому чис-
лі вимоги до упаковки (п. 85 преамбули); 2) за 
умови визначення національними положен-
нями оплати певних послуг або встановлення 
фіксованих цін на певні товари співвідношен-
ня «ціна-якість» можна оцінити за допомогою 
інших чинників, аніж лише ціна або винагорода. 
До таких чинників можуть бути віднесені еколо-
гічні аспекти (приміром, надруковані книги на 
папері, виготовленому з паперових відходів, або 
папері з екологічно чистої деревини; витрати, 
пов’язані з негативним впливом на навколишнє 
середовище) (п. 98 преамбули); 3) з урахуван-
ням необхідності більшою мірою враховувати 
соціальні та екологічні аспекти у ході процедур 
закупівлі організаціям-замовникам має бути 
дозволено використовувати критерії відбору 
підрядника або умови виконання контракту, що 
стосуються робіт, товарів або послуг, які мають 
бути надані за державним контрактом, у від-
ношенні будь-якого етапу їх життєвого циклу, 
від видобування сировини для виготовлення 
продукту до утилізації продукту. При цьому до 
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числа умов виконання контракту, які стосуються 
екологічних аспектів, можуть входити, примі-
ром, доставка, упаковка та утилізація продуктів, 
а у відношенні контрактів на виконання робіт 
та контрактів на надання послуг – мінімізація 
відходів або ефективність використання ресур-
сів (п. 102 преамбули); 4) необхідність зазна-
чення у технічних специфікаціях характеристик 
робіт, послуг або товарів; технічні специфікації 
повинні формулюватися з врахуванням експлуа-
таційних або функціональних вимог, включаючи 
екологічні характеристики, за умови, що пара-
метри визначені достатньо чітко, щоб дати мож-
ливість учасникам тендеру визначити предмет 
контракту і дозволити організаціям-замовникам 
укласти контракт (ст. 60); 5) у випадку намі-
ру організації-замовника проводити закупівлі 
робіт, товарів або послуг, що мають специфічні 
екологічні, соціальні або інші характеристики, 
у технічних специфікаціях, критеріях відбору 
підрядника або умовах виконання контракту 
може бути зазначена вимога щодо відповідного 
маркування (ст. 61) [6]. Інші норми екологічного 
характеру, закріплені у Директиві 2014/25/ЄС, 
також тією чи іншою мірою повторюють відпо-
відні положення Директиви 2014/24/ЄС.

Викладене дозволяє стверджувати, що еко-
лого-правові норми вітчизняного закупівель-
ного законодавства корелюються з нормами 
Директиви 2014/24/ЄС та Директиви 2014/25/
ЄС. Водночас досить широкий спектр положень 
екологічного характеру щодо організації та здій-
снення закупівельної діяльності, наявних в Зако-
ні № 922-VIII та acquis ЄС, зумовлює  необхід-
ність проведення їх класифікації.

Важливість будь-якої класифікації складно 
переоцінити, виходячи з її значення для теорії 
та практики. Під класифікацією розуміється сис-
тема розподілу предметів, явищ або понять на 
класи, групи тощо за спільними ознаками, влас-
тивостями; класифікацією називається система 
розміщення предметів за класами на підставі схо-
жості цих предметів у середині класу і їх відмін-
ності від предметів інших класів [7]. Як слушно 
зауважує О.С. Адамова, кожна галузь діяльнос-
ті людини, кожна система знань потребує вну-
трішньої структурно-логічної впорядкованості, 
без якої неможливо організувати складну справу 
та виробити методологію наукових досліджень. 
Досягнути необхідної впорядкованості дозво-

ляє класифікація. Будучи одним з найрозповсю-
дженіших прийомів юридичної техніки, який 
використовують вчені-юристи в цілях встанов-
лення істини при дослідженні правових явищ, 
вирішенні тих чи інших наукових завдань, кла-
сифікація ‒ це категорія, яка відбиває очевидне 
і зрозуміле кожному і в той же час є надзви-
чайно насиченою та неоднозначною [8, с. 19]. 

Аналіз норм Закону № 922-VIII, а також 
названих ключових актів Європейського Сою-
зу ‒ Директиви 2014/24/ЄС та Директиви 
2014/25/ЄС, положення (елементи) яких Украї-
на зобов’язалася імплементувати в національне 
закупівельне законодавство, дозволяє провес-
ти класифікацію еколого-правових положень 
в регулюванні публічних закупівель у націо-
нальному законодавстві України та acquis ЄС 
за різними критеріями [9, с. 11]. 

Так, залежно від етапів (стадій) закупівельної 
діяльності можна виділити екологічні положен-
ня, які застосовуються: а) на етапі планування 
закупівлі (визначення вартості життєвого циклу 
як критерію оцінки тендерних пропозицій (про-
позицій) для цілей розрахунку очікуваної вар-
тості предмета закупівлі, який планується заку-
повувати); б) у процесі організації та здійснення 
закупівлі (на етапі розробки тендерної докумен-
тації (документації спрощеної закупівлі) і вчи-
нення інших, крім планування, підготовчих дій 
для організації закупівлі та на етапах її безпо-
середнього здійснення) ‒ сюди можна віднести 
встановлення замовником в технічній специ-
фікації вимог щодо екологічних характеристик 
предмета закупівлі та вимог до учасника під-
твердити відповідність екологічних характерис-
тик пропонованих ними товарів, робіт чи послуг 
установленим вимогам; зазначення замовником 
у тендерній документації маркувань, протоколів 
випробувань або сертифікатів, якими учасник 
може підтвердити відповідність предмета заку-
півлі встановленим екологічним характеристи-
кам; визначення замовником вартості життєвого 
циклу як самостійного критерію оцінки тендер-
них пропозицій (пропозицій) або ж ціни разом 
з іншими критеріями (у тому числі застосування 
заходів охорони навколишнього середовища та/
або соціального захисту, які пов’язані із предме-
том закупівлі) ‒ при оцінці поданих учасником 
тендерних пропозицій (пропозицій); в) на етапі 
виконання договірних зобов’язань. До остан-
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ньої групи слід віднести ті положення екологіч-
ного характеру, які прямо в Законі № 922-VIII 
не закріплені, однак випливають з його змісту 
та практики закупівельної діяльності. 

Наприклад, у випадку внесення змін до істот-
них умов договору про закупівлю відповідно до 
п. 3 ч. 5 ст. 41 Закону № 922-VIII (покращен-
ня якості предмета закупівлі, за умови що таке 
покращення не призведе до збільшення суми, 
визначеної в договорі про закупівлю) [1], пере-
можець закупівлі (як процедури закупівлі, так 
і спрощеної закупівлі), з яким укладено відповід-
ний договір, може здійснювати поставку товару 
з покращеними екологічними характеристика-
ми, що однозначно трактується як покращен-
ня якості предмета закупівлі. Такий висновок 
підкріплюється й позицією уповноваженого 
органу, який здійснює регулювання та реалізує 
державну політику у сфері закупівель у межах 
визначених законом повноважень, ‒ Мінеконо-
міки України, ‒ викладену ним у своєму листі 
№ 3304-04/69987-06 від 24.11.2020. Зокрема, 
у додатку 1 до цього листа містяться наступні 
положення рекомендаційного та інформативно-
го характеру: «Сторони можуть внести зміни до 
договору про закупівлю у випадку покращення 
якості предмета закупівлі за умови, що така зміна 
не призведе до зміни предмета закупівлі та буде 
відповідати тендерній документації в частині 
встановлення вимог та функціональних харак-
теристик до предмета закупівлі і є покращен-
ням його якості. Якість продукції (послуг, робіт) 
є економічною категорією. Якість виражається 
певними властивостями та показниками, які 
характеризують корисний ефект від викорис-
тання продукції за призначенням і обумовлю-
ють сферу її використання. Наприклад, таки-
ми показниками є надійність, технологічність, 
стандартизація та уніфікація, ергономічність, 
естетичність, транспортабельність, екологічні 
показники, показники безпеки» [10]. 

Ще одна класифікація еколого-правових 
положень в закупівельному законодавстві може 
бути проведена за критерієм наявності таких 
екологічних положень (вимог) в оголошенні про 
проведення конкурентних процедур закупівель 
і в тендерній документації (оголошенні про про-
ведення спрощеної закупівлі та в доданих до 
нього документах), а саме: а) положення (вимо-
ги), які прямо передбачені (включені та вказані) 

замовником у названих документах (визначен-
ня вартості життєвого циклу як самостійного 
критерію оцінки тендерних пропозицій (про-
позицій) або ж ціни разом з іншими критерія-
ми, зокрема, такими, як застосування заходів 
охорони навколишнього середовища та/або 
соціального захисту, які пов’язані із предметом 
закупівлі; встановлення вимог щодо екологіч-
них характеристик предмета закупівлі та вимог 
до учасника підтвердити відповідність екологіч-
них характеристик пропонованих ними товарів, 
робіт чи послуг установленим вимогам; зазна-
чення маркувань, протоколів випробувань або 
сертифікатів, якими учасник може підтвердити 
відповідність предмета закупівлі встановленим 
екологічним характеристикам); б) положення, 
які прямо не передбачені (не включені та не вка-
зані) замовником у названих документах, однак 
можуть бути застосовані відповідно до норм 
чинного законодавства України при здійснен-
ні закупівлі (поставка товару з покращеними 
екологічними характеристиками при внесенні 
змін до істотних умов договору про закупівлю 
відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 41 Закону № 922-VIII 
у випадку покращення якості предмета закупів-
лі, за умови що таке покращення не призведе 
до збільшення суми, визначеної в договорі про 
закупівлю) [1]. До цієї ж групи можна віднести 
можливість учасника обґрунтувати аномаль-
но низьку ціну поданої ним тендерної пропо-
зиції шляхом вказівки на досягнення економії 
завдяки застосованому технологічному процесу 
виробництва товарів, порядку надання послуг 
чи технології будівництва згідно з ч. 14 ст. 29 
Закону № 922-VIII [1] (наприклад, у результаті 
використання відновлюваних джерел енергії) 
тощо. При цьому, в силу абз. 1 ч. 14 цієї ж статті, 
надання обґрунтування в довільній формі щодо 
цін або вартості відповідних товарів, робіт чи 
послуг тендерної пропозиції є обов’язком учас-
ника, найбільш економічно вигідна тендерна 
пропозиція якого є аномально низькою. 

За таким критерієм як юридична природа 
екологічних положень щодо здійснюваних заку-
півель товарів, робіт і послуг можна виділити 
три їх групи: а) є самостійним критерієм оцінки 
тендерних пропозицій (пропозицій) учасників 
(вартість життєвого циклу); б) застосовуються 
разом із самостійним критерієм оцінки тендер-
них пропозицій (пропозицій) учасників (засто-
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сування заходів охорони навколишнього серед-
овища, які пов’язані із предметом закупівлі, 
як критерію оцінки, котрий використовується 
разом із ціною при оцінці тендерних пропози-
цій (пропозицій)); в) становлять умову (сукуп-
ність умов), які визначають характеристику 
предмета закупівлі (вимоги щодо екологічних 
характеристик предмета закупівлі; вимоги до 
учасника підтвердити відповідність екологіч-
них характеристик пропонованих ними товарів, 
робіт чи послуг установленим вимогам; зазна-
чення маркувань, протоколів випробувань або 
сертифікатів, якими учасник може підтвердити 
відповідність предмета закупівлі встановленим 
екологічним характеристикам).

Висновки. Отже, нині можна констатувати 
закономірну, перспективну і вкрай необхідну 
в сучасних українських реаліях екологізацію 
закупівельної діяльності та її адекватне закрі-
плення у вітчизняному законодавстві. Поява 
низки екологічних положень у національній 

нормативно-правовій базі з питань публічних 
закупівель значною мірою стала результатом 
виконання Україною взятих на себе зобов’язань 
у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію, 
а їх зміст відповідає підходам Європейського 
Союзу в цій сфері. 

Аналіз норм екологічного характеру, закріпле-
них в Законі № 922-VIII, Директиві 2014/24/ЄС  
і Директиві 2014/25/ЄС дозволив провести 
їх класифікацію за кількома критеріями, що 
допомагає краще з’ясувати сутність і зміст 
встановлених у вітчизняному закупівельно-
му законодавстві відповідно до стандартів ЄС 
таких еколого-правових положень. Більш того, 
наведені класифікації, на нашу думку, не лише 
сприятимуть розумінню логіки положень еко-
лого-правового регулювання організації та здій-
снення публічних закупівель в Україні відповід-
но до acquis Європейського Союзу, але й можуть 
допомогти в активнішому застосуванні цих 
норм у практиці закупівельної діяльності. 
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логічно нову категорію фінансів – цифрову валюту центральних банків, з огляду існування ймовірних загроз 
та викликів для суспільства та держав, – у разі її введення, у тому разі і для України. Центральні банки пови-
нні ретельно зважити наслідки для фінансової стабільності та монетарної політики випуску цифрових валют, 
йдеться у звіті Комітету з платежів та ринкової інфраструктури (CPMI) та Комітету з ринків. У доповіді роз-
глядається оптовий CBDC (для використання на фінансових ринках), а також CBDC загального призначення 
(для використання широкою громадськістю) та їх наслідки для платежів, монетарної політики та фінансової 
стабільності. Є думка, що оптові CBDC можуть бути корисними для платежів, але для оцінки повного потен-
ціалу потрібно більше роботи. Хоча CBDC не змінить основну механіку реалізації монетарної політики, але 
введення такої може її похитнути. CBDC загального призначення може мати широкомасштабні наслідки для 
банків і фінансової системи. Залежність комерційних банків від депозитів клієнтів може стати менш стабільною, 
оскільки депозити можуть легше перейти до центрального банку під час економічних негараздів у країні. Крім 
наслідків для фінансової стабільності, необхідно ретельно розглянути вплив на ефективність фінансового посе-
редництва. Національний Банк України та центральні банки по всьому світу розглядають можливість випуску 
цифрової валюти центрального банку (CBDC). Верховна Рада України 30.06.2021 року прийняла Закон України  
№ 1591-IX «Про платіжні послуги», де вперше введено на рівні закону нову правову дефініцію в загальне право-
ве поле України, – «цифрові гроші», яка має ознаки схожі на широко поширене світове найменування, – цифрова 
валюта центральних банків (анг. central bank digital currency – CBDC). Хоча потенційні вигоди очевидні та мають 
величезні переваги, залишаються численні і поки що недосконало зрозумілі проблеми, які спочатку повинні 
бути змодельовані та вирішені у теоретичному форматі, з застосуванням експериментальних фінансових май-
данчиків, які придбали розповсюджене світове найменування – «пісочниць».

Ключові слова: цифрова валюта центральних банків, ЦВЦБ, криптовалюта, біткоїн, стейблкоїн, цифрова 
валюта, віртуальна валюта, електронні гроші, цифрова гривна.

The article conducts research on economic and legal processes in different countries of the world aimed at a techno-
logically new category of finance – the digital currency of central banks, taking into account the existence of possible 
threats and challenges for society and states – in case of its introduction, in that case, for Ukraine. Central banks should 
carefully weigh the implications for financial stability and monetary policy of issuing digital currencies, according to a 
report by the Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI) and the Markets Committee. The report exam-
ines wholesale CBDC (for use in financial markets), as well as general-purpose CBDC (for use by the general public) 
and their implications for payments, monetary policy and financial stability. It is believed that wholesale CBDC may be 
useful for payments, but more work is needed to assess the full potential. Although the CBDC will not change the basic 
mechanics of monetary policy implementation, the introduction of such a policy may shake it. General purpose CBDC 
can have wide-ranging implications for banks and the financial system. Commercial banks' reliance on customer depos-
its may become less stable as deposits can more easily move to the central bank during the country's economic woes. 
In  addition to the implications for financial stability, it is necessary to carefully consider the impact on the effectiveness 
of financial intermediation.  The National Bank of Ukraine and central banks around the world are considering issuing 
the central bank's digital currency (CBDC).  On 30.06.2021, the Supreme Council Ukraine adopted the Law of Ukraine 
No. 1591-IX "On Payment Services", where for the first time a new legal definition was introduced at the level of the 
law into the general legal field of Ukraine – "digital money", which has signs similar to the widespread world name – 
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the digital currency of central banks. Although the potential benefits are obvious and have huge advantages, there remain 
numerous and so far, imperfectly understood problems that must first be modeled and solved in a theoretical format, 
using experimental financial platforms that have acquired a common world name – "sandboxes".

Key words: central banks digital currency, CBDC, cryptocurrency, bitcoin, stabelcoin, digital currency, virtual 
currency, electronic money, digital hryvnia.

Вступ. Центральні банки повинні ретельно 
зважити наслідки для фінансової стабільнос-
ті та монетарної політики випуску цифрових 
валют, йдеться у звіті Комітету з платежів та рин-
кової інфраструктури (CPMI) та Комітету з рин-
ків. У доповіді розглядається оптовий CBDC 
(для використання на фінансових ринках), а 
також CBDC загального призначення (для вико-
ристання широкою громадськістю) та їх наслід-
ки для платежів, монетарної політики та фінан-
сової стабільності. Є думка, що оптові CBDC 
можуть бути корисними для платежів, але для 
оцінки повного потенціалу потрібно більше 
роботи. Хоча CBDC не змінить основну механі-
ку реалізації монетарної політики, але введення 
такої може її похитнути. CBDC загального при-
значення може мати широкомасштабні наслід-
ки для банків і фінансової системи. Залежність 
комерційних банків від депозитів клієнтів може 
стати менш стабільною, оскільки депозити 
можуть легше перейти до центрального банку 
під час економічних негараздів у країні. Крім 
наслідків для фінансової стабільності, необхід-
но ретельно розглянути вплив на ефективність 
фінансового посередництва. У доповіді робить-
ся висновок, що кожна юрисдикція, яка розгля-
дає запуск CBDC, повинна ретельно і ретельно 
розглянути наслідки, перш ніж приймати будь-
яке рішення [8].

Вихідні передумови. Верховна Рада Укра-
їни 30.06.2021 року прийняла Закон України 
№ 1591-IX «Про платіжні послуги» (надалі – 
Закон 1591) [5], де вперше введено на рівні зако-
ну нову правову дефініцію в загальне правове 
поле України, – «цифрові гроші», яка має озна-
ки схожі на широко поширене світове наймену-
вання, – цифрова валюта центральних банків 
(анг. central bank digital currency – CBDC). 

Мета статті.  Провести дослідження полі-
тико-правових процесів у різних країн світу 
направлених на технологічно нову категорію 
фінансів – цифрову валюту центральних банків, 
з огляду існування ймовірних загроз та викликів 
для суспільства та держав, – у разі її введення, 
у тому разі і для України.

Виклад методики. При проведенні дослі-
дження використовувалися: загальнонауко-
ві методи дослідження – дедукція та індукція, 
синтез та аналіз, наукова абстракція, системний 
підхід; спеціально – юридичні методи пізнан-
ня –  формально правовий; правове прогнозу-
вання, ретроспективний та порівняльно пра-
вовий метод; методологічне обґрунтування 
сутності, природи та структури термінології, що 
є об’єктом дослідження. 

Результати дослідження. 
1. Визначення поняття. Цифрова валюта 

Центрального банку (CBDC), або національна 
цифрова валюта, є просто цифровою формою 
фіатної валюти країни. Замість того, щоб дру-
кувати паперові купюри і карбувати монети, 
центральний банк випускає електронні токени, 
вартість яких підкріплена повною вірою і кре-
дитом уряду. Правда, депозити, що зберігаються 
в комерційних банках сьогодні, вже є цифровими 
і можуть переміщатися в електронному вигля-
ді за допомогою кредитних і дебетових карток 
і мобільних платіжних додатків. Однак ця фор-
ма цифрових грошей є відповідальністю при-
ватних банків, які повинні підтримувати резер-
ви і депозити. CBDC є відповідальністю уряду 
(як і готівка сьогодні), а це означає, що цен-
тральний банк повинен буде підтримати їх [11].

2. Класифікація країн за ступенем просу-
вання CBDC. Класифікувати країни, станом 
на 2022 рік, які тією чи іншою мірою торка-
лися у своїх внутрішній політико-правовій 
сфері питання CBDC, умовно можна на ті що: 
досліджують, неактивний, розробляють, мають 
пілотний проект, запустили, відмінили: 

• Дослідження CBDC проводять: США, 
Ямайка, Чилі, ,Росія, Казахстан, Турція, Іран, 
Пакистан, Індія, Ізраїль, Палестина, Ліван, 
Туніс, Гана, Кенія, Руанда, Мадагаскар, Есваті-
ні, Маврикій. Японія, Тайвань, Індонезія, Філі-
піни, Австралія, Нова Зеландія;

• Неактивний (призупинені дослідження) 
CBDC: Фінляндія, Естонія, Литва, Данія, Італія, 
Марокко, Єгипет, Південна Корея, Гаїті, Трині-
дад і Тобаго. Уругвай;
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• Розробляють CBDC (технічна збірка 
та випробування в лабораторних умовах): Кана-
да, Венесуела, Франція, ОАЕ, Камбоджа;

• Мають пілотний проект CBDC (тестування 
в реальних умовах): Домініканок, Сент-Вінсент 
і Гренадіни, Сент-Кінтс і Невіс, Антигуа і Бар-
буда, Сент-Люсія, Гренада, Багамські острови, 
Швеція, Україна, Китай, Тайланд, Республіка 
Корея, Сінгапур;

• Запустили CBDC (для широкого викорис-
тання): Бразилія;

• Відмінили CBDC (зняли с експлуатації): 
Сенегал, Еквадор [7].

Окремо можна класифікувати пілотні про-
екти країни, які впроваджуються, тільки у роз-
дрібній торгівлі та тільки у оптовій торгівлі, 
або змішана форма. Пілотний проект виключ-
но у роздрібній торгівлі мали Китай та Укра-
їна; даних щодо пілотних проектів виключно 
у оптовій торгівлі відсутні; а от змішаний (опто-
ва та роздрібна торгівля) пілотний проект має 
тільки Китай.

3. Нормативна правова база України, що 
направлена на CBDC. Потужний вплив сучас-
ної «цифрової революції» почав поширюватися 
і на формування, на протязі 2021–2022 роках, 
відповідних норм національного законодавства 
України, де вводяться нові правові дефініції, які 
напряму пов’язані з новітніми трендами цифро-
вих фінансових технологій. 

Так 30.06.2021 Верховна Рада України при-
йняла Закон України № 1591-IX «Про платіжні 
послуги» (надалі – Закон 1591) [5], де вперше 
введено на рівні закону нову правову дефініцію 
в загальне правове поле України, –  «цифрові 
гроші». Такі нововведення торкнулися як Зако-
ну 1591, так і через введення змін у супутні до 
нього нормативно – правові акти України. Закон 
1591 вступить у силу з 01.08.2022 року. 

Також 17.02.2022 року Верховна Рада Укра-
їни прийняла Закон України «Про віртуальні 
активи» № 2074-IX (надалі – Закон 2074) [4], 
який був 15.03.2022 року підписаний Президен-
том України. Згідно п.1 Розділу VI «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону 2074, сам закон 
набере чинності: а). з дня набрання чинності 
закону України про внесення змін до Подат-
кового кодексу України, щодо особливостей 
оподаткування операцій з віртуальними акти-
вами; б). впровадження Державного реєстру 

постачальників послуг, пов’язаних з оборотом 
віртуальних активів, про що додатково зазна-
чено у п. 2 Розділу VI Прикінцеві та перехідні 
положення, як обмеження в можливості засто-
сування санкцій передбачених статтею 23 Зако-
ну 2074. Для виконання приписів п. 1 Розділу VI 
Закону 2074 та з метою введення його в дію, 
Верховна Рада України 13.03.2022 року зареє-
струвала законопроект № 7150 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо опо-
даткування операцій з віртуальними активами» 
(надалі – Законопроект 7150) [6; 3]. 

4. Виклики та загрози від ймовірного введен-
ня CBDC.

4.1. Погляд Ради директорів Федеральної 
резервної системі США, а саме які можуть бути 
геополітичні наслідки? Коли біткоїн вперше 
потрапив на сцену, новинка полягала в тому, 
що ніхто не був відповідальним – через склад-
ну систему розподілених реєстрів, протоколів 
консенсусу та криптографії валюта могла існу-
вати в одноранговій мережі без центрального 
адміністратора. Деякі з найбільш перспектив-
них проектів цифрової валюти сьогодні дуже 
різні. Китайський уряд буде керувати цифро-
вим юанем, а Facebook знаходиться біля кер-
ма Libra. Широке прийняття цих або подібних 
проектів цифрової валюти поставить набага-
то більше влади в руки валютних операторів 
і далеко від уряду США. Більш того, значна 
частина глобальної платіжної інфраструктури 
сьогодні – як повідомлення, кліринг і системи 
розрахунків – знаходяться під наглядом вла-
ди США. Якби були розроблені альтернативні 
системи для підтримки цих цифрових валют, 
США могли б втратити здатність контролювати 
і регулювати потоки платежів. Ось лише деякі 
з наслідків національної безпеки [11]:

• Санкції: Мало хто з експертів очікує, що 
долар США втратить свій домінуючий статус, 
але конкуруючі глобальні валюти та платіжна 
інфраструктура можуть зменшити вплив полі-
тики США, такої як економічні санкції, оскіль-
ки противники можуть просто перейти на іншу 
валюту. Більшість операцій з цифровою валю-
тою навряд чи будуть анонімними, але владі 
США доведеться координувати свої дії з китай-
ським урядом, чиновниками Facebook або інши-
ми валютними операторами для збору інформа-
ції про незаконні транзакції.
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• Конфіденційність даних: Цифрові валюти 
в кінцевому підсумку будуть генерувати багато 
даних про те, як люди витрачають свої гроші, 
що викликає занепокоєння з приводу спостере-
ження, маніпулювання даними та інших пору-
шень конфіденційності.

• Безпека даних: Цифрові валюти стикають-
ся з вразливостями безпеки, як і будь-яка інша 
технологія. Кібератаки і порушення безпеки 
можуть призвести до крадіжки валюти і пер-
сональних даних і навіть привести економічну 
активність в глухий кут [11].

Чи буде CBDC захищати індивідуальну кон-
фіденційність? Будь-який CBDC повинен буде 
знайти належний баланс між захистом прав 
споживачів на недоторканність приватного 
життя й забезпеченням прозорості, необхідної 
для стримування злочинної діяльності. Захист 
конфіденційності споживачів має вирішаль-
не значення. Як відзначається в книзі «Гроші 
й платежі: долар США в епоху цифрової транс-
формації», аналіз на сьогоднішній день при-
пускає, що потенційний CBDC повинен бути 
проміжним. У рамках посередницької моделі 
приватний сектор буде пропонувати рахунки 
або цифрові гаманці для полегшення керування 
холдингами й платежем CBDC. Опосередкова-
на модель полегшить використання існуючих 
у приватному секторі механізмів забезпечення 
конфіденційності й керування самобутністю. 
Фінансові установи в Сполучених Штатах при-
тримуються строгим правилам, які призначені 
для боротьби з відмиванням грошей і фінан-
суванням тероризму. CBDC повинен бути роз-
роблений відповідно до  цих правил. На прак-
тиці це буде означати, що посередник CBDC 
повинен буде перевірити особистість особи, що 
одержує доступ до CBDC, так само, як банки 
й інші фінансові установи в цей час перевіряють 
особистість своїх клієнтів [10].

 4.2. Національний банк України за результа-
тами пілотного проекту «е-гривня», який про-
водився під його керівництвом, висловив також 
думку щодо можливих негативних наслідків від 
введення CBDC.

Національний банк не хоче відставати від 
провідних центробанків, тож провів власне 
дослідження можливості випуску цифрової 
національної валюти. Масовий перехід укра-
їнців на використання е-гривні замість пла-

тіжних карток може позбавити банки частини 
гривневої ліквідності та комісійного доходу, 
а Нацбанку – ускладнить монетарну політи-
ку. Цифрова гривня, яка «зберігатиметься» 
безпосередньо в Нацбанку, а не на рахунку 
у комерційних банків, як у разі безготівкової 
валюти, може зацікавити українців, які через 
масовий «банкопад» 2014–2015 років переста-
ли довіряти приватним фінансовим установам.  
Це змінить екосистему платіжного ринку Укра-
їни і перерозподілить наявні його ролі, що 
у кінцевому підсумку позначиться на монетар-
ної політиці регулятора. [2]

Оскільки гроші центрального банку є най-
безпечнішою формою грошей, широкодоступ-
ний CBDC був би особливо привабливим для 
користувачів, які не схильні до ризику, особливо 
під час стресу у фінансовій системі. Можливість 
швидко конвертувати інші форми грошей, зокре-
ма депозити в комерційних банках, в CBDC, має 
високу ймовірність відтоку. Традиційні заходи 
такі як банківський нагляд, державне страхуван-
ня депозитів та доступ до ліквідності централь-
ного банку можуть бути недостатнім, щоб запо-
бігти великому відтоку депозитів комерційних 
банків у CBDC у разі фінансової паніки [12].

«У довгостроковому періоді залишаються 
ризики втрати центробанком здатності ефек-
тивно впливати на макроекономічні процеси, 
насамперед інфляційні, внаслідок зміни ролі 
банків як фінансових посередників, втрати ними 
функції створення грошей та, відповідно, зміни 
ефективності каналів монетарної трансмісії», – 
йдеться у звіті НБУ. Погрожує е-гривня і заро-
біткам банків і платіжних систем. Значне пере-
тікання безготівкової ліквідності банківської 
системи в цифрову гривню Нацбанку, особливо 
під час криз, може створювати чи посилювати 
кризу ліквідності як окремих банків, так і всієї 
банківської системи, вважають у НБУ [2].

4.3. Інші думки та погляди. Цифрові гроші 
можуть перебувати тільки у відповідному серед-
овищі існування – смарт-карті або банківській 
системі (цифровому сховищі грошей, якщо таке 
все ж таки реалізувати). Що буде, якщо грома-
дянин втратить смарт-картку? Значить, він втра-
тить гроші, що зберігаються у смарт-гаманці. Це 
той ризик, який власник грошей має нести само-
стійно, не перекладаючи його на плечі фінансо-
вих організацій, що обслуговують [1].
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Технологічні новації та фінансові витра-
ти. Запуск CBDC перенесе значні технологіч-
ні ризики державному сектору та, в кінцевому 
рахунку, платникам податків, які нестимуть 
основний тягар впровадження швидких і таких 
що часто змінюються експериментальних тех-
нологій, – за рахунок, виключно, податків, так 
як держава, навряд чи пустить приватні компа-
нії до CBDC.

Кібератаки. CBDC потребуватиме центра-
лізації, так як емітентом є Центральний банк 
країни, що посилить і без того наявні кіберне-
тичні вразливості та збільшить площу поверх-
ні та вектори атаки, щоб тепер включати до 
них і центральні банки, на додаток до економі-
ки в цілому. Як що невдача будь-якого одного 
банку підриває довіру до банківського сектору, 
то невдача CBDC потенційно може передати 
цей ризик центральним банкам країн. CBDC, 
випущений і керований центральним органом, 
ймовірно, буде включати системи замкнутого 
циклу або псевдо-блокчейни, які, в свою чергу, 
будуть сприяти кібератакам та іншим потенцій-
ним маніпуляціям, тому що розподілені системи 
були розроблені саме для їх боротьби.

Дестабілізація роботи мережі комерційних 
банків. На цю проблему звертав увагу і Націо-
нальний Банк України, за результатами пілотно-
го проекту у 2019 році. CBDC створює потен-
ційну внутрішню проблему що приведе до 
дестабілізації дворівневу банківську систему 
призначену для захисту центральних банків. 
Критично також залишається збереження наці-
ональними банками монетарної політики.

CBDC може докорінно змінити структу-
ру фінансової системи США, змінивши її ролі 
та обов'язки приватного сектора та центрально-
го банку. Зараз банки покладаються (значною 
частиною) на депозити для фінансування своїх 
позик. Широко доступний CBDC буде слугува-
ти близькою – або, у випадку відсоткової CBDC, 
майже ідеальною – заміною грошей комерцій-
ного банку. Цей ефект заміщення може зменши-
ти загальну суму депозитів у банківської систе-
ми, що, у свою чергу, може збільшити витрати 
банку на фінансування та зменшити доступність 
кредитів або підвищити вартість кредитів для 

домогосподарств і підприємств. Аналогічно, 
процентний CBDC міг би призвести до відхо-
ду від інших активів з низьким ризиком, таких 
як частки в пайових фондах грошового ринку, 
Казначейські векселі та інші короткостроко-
ві інструменти. Відхід від цих інших активів 
з низьким ризиком може зменшити доступність 
кредитів або підвищити вартість кредитів для 
бізнесу та уряду. Ці занепокоєння потенцій-
но можуть бути пом’якшені вибором дизайну 
CBDC. Безпроцентний CBDC, наприклад, був 
би менш привабливим як заміна грошей комер-
ційного банку. Крім того, центральний банк 
може обмежити кількість CBDC, яку може мати 
кінцевий користувач. CBDC міг би стимулю-
вати інновації банків та інших учасників і був 
би більш надійною заміною депозиту ніж бага-
то інших продуктів, включаючи стейблкоіни 
та інші види небанківських грошей. Ці форми 
небанківських грошей може призвести до змі-
щення депозитів із банків навіть без CBDC. [12]

Ризики захоплення технологій. Ми маємо на 
увазі операційну вразливість ланцюга поставок, 
тобто щоб CBDC існував, хтось впроваджує тех-
нології центральним банкам, і він (хтось) може, 
з різних причин і мотивів, припинити обслуго-
вування такої системи.

На цьому тлі попереду стоїть протверез-
ний вибір щодо того, чи розумно центральним 
банкам оцифровувати свої фіатні валюти. Як 
і у випадку з будь-якою іншою еволюцією в русі 
грошей відтоді, як людство перейшло від ванта-
жоперевезень та бартеру своїх товарів до більш 
формалізованих розрахункових одиниць та засо-
бів обміну, то, як гроші рухаються, незмінно 
перетворилося на державно-приватне явище. [9]

Висновки.  Національний Банк України 
та центральні банки по всьому світу розгля-
дають можливість випуску цифрової валюти 
центрального банку (CBDC). Хоча потенційні 
вигоди очевидні та мають величезні переваги, 
залишаються численні і поки що недоскона-
ло зрозумілі проблеми, які спочатку повинні 
бути змодельовані та вирішені у теоретичному 
форматі, з застосуванням експериментальних 
фінансових майданчиків, які придбали розпо-
всюджене світове найменування – «пісочниць».
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  
У АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД

INFORMATION SECURITY IN MARTIAL LAW IN TERMS  
OF ENSURING INFORMATION RIGHTS AND FREEDOMS

В сучасних воєнних реаліях важко та навіть недоречно заперечувати роль інформації як інструменту проти-
стояння, фактично – зброї. Інформація дозволяє вигравати у війні не зробивши жодного пострілу, шляхом фор-
мування і розпалювання внутрішніх протиріч. Така тактика є характерною для війн нового формату – гібридних, 
де безпосередньо військовий фактор є лише однією зі складових цілого.

Саме тому, в умовах безпосереднього воєнного зіткнення інформація є стратегічним інструментом перемоги. 
Якісна державна інформаційна політика здатна посприяти тактичним, оперативним і стратегічним перемогам. 
В час, коли джерелом інформації і лідером суспільної думки може стати практично кожен, поширювана інфор-
мація не завжди може відповідати потребам, які диктуються захистом національної безпеки.

Право, як регулятор суспільних відносин може і повинно бути використане для належного урегулювання 
питань, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки. При цьому введення повної, тотальної цензури, 
так званих «законів військового часу» однозначно не є хорошим виходом. В демократичній державі влада пови-
нна відповідати на вимогу суспільства забезпечувати демократичні права і свободи там, де це можливо, навіть 
в умовах воєнного стану.

У статті розкриваються аспекти забезпечення інформаційних прав та свобод з врахуванням захисту інформа-
ційної безпеки держави в умовах воєнного стану. Визначаються пріоритетні напрямки захисту та вплив на права 
свободи людини і громадянина. В роботі концентрується увага про важливість збереження правових принципів 
для подальшого відновлення держави на демократичних засадах. Робиться акцент на комплексному характері 
питання щодо забезпечення інформаційної безпеки, включно з трьома основоположними елементами – право-
вим, політичним, технічним. Також, важливим є висновок про те, що забезпечення інформаційної безпеки поля-
гає у створенні механізму, який би водночас максимально ефективно виконував поставленні завдання в контексті 
інформаційних обмежень і сприяв захисту прав і свобод громадян. 

Ключові слова: безпека, інформаційна безпека, інформаційний захист, загрози, інформаційна політика, тим-
часове призупинення норм, кіберзагроза. 

Information security in martial law in terms of ensuring information rights and freedoms English Abstract: In modern 
military realities, it is difficult and even inappropriate to deny the role of information as a tool of confrontation, and in 
fact – weapon. Information allows you to win the war without firing a single shot, by forming and inciting internal con-
tradictions. This tactic is typical of wars of a new format – the so-called hybrid wars, where the military factor is only 
one component of the whole. That is why, in the face of direct military conflict, information is a strategic tool for victory. 
High-quality state information policy can contribute to tactical, operational and strategic victories. At a time when the 
source of information and the leader of public opinion can be almost anyone, the information disseminated may not 
always meet the needs dictated by the protection of national security.

Law, as a regulator of public relations, can and should be used to properly address issues related to information 
security. At the same time, the introduction of full, total censorship, the so-called «laws of war» is clearly not a good 
solution. In a democracy, the government must respond to society’s demand for democratic rights and freedoms where 
possible, even in martial law.

The article reveals aspects of ensuring information rights and freedoms, taking into account the protection of infor-
mation security of the state in martial law. Priority areas of protection and impact on human and civil rights are identified. 
The paper focuses on the importance of preserving legal principles for further restoration of the state on democratic prin-
ciples. Emphasis is placed on the complex nature of the issue of information security, which includes three fundamental 
elements – legal, political, technical. Also, it is important to conclude that information security is to create a mechanism 
that would at the same time most effectively perform tasks in the context of information constraints and contribute to the 
protection of rights and freedoms of citizens. 

Key words: security, information security, information protection, threats, information policy, temporary suspension 
of norms, cyber threat.
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Вступ. В сучасних реаліях, війна – це все мен-
ше про зброю і оперативні й тактичні зіткнен-
ня та перемоги, а все більше – про гібридність. 
Гібридні конфлікти передбачають наявність різ-
них складових, в тому числі й інформаційної, 
яка набуває подекуди більш важливого значен-
ня, аніж військова [1]. Наявність зброї масово-
го знищення не гарантує державі можливість 
перемоги, якщо вона не забезпечена перева-
гою в інформаційній сфері. Така перевага ство-
рюється системою заходів щодо переведення 
інформаційної безпеки держави на рейки воєн-
ного стану. 

Важливість безпеки у праві важко переоці-
нити. Так, зокрема, реалізація права на життя 
безперечно пов’язана з правом на безпеку [2]. 
У саме поняття «безпека» ми вкладаємо стан 
захисту нас чи того, що нам належить від пося-
гань інших. Сучасне використання технологій, 
Інтернету, мобільного зв’язку, різноманітних 
телекомунікаційних систем окрім зручностей 
роблять загальну систему безпеки вразливою 
щодо посягань на неї. Створюються передумови 
витоку інформації, можливості технічного впли-
ву на неї з метою формування потрібної суспіль-
ної думки та створення можливості фіксувати 
і передавати стратегічну інформацію ворогу 
незначними з технічної точки зору зусиллями. 

Реалії нецивілізованих атак російської феде-
рації вимагають активних дій щодо забезпечення 
національної безпеки України, які повинні бути 
збалансовані прагненням суспільства в Україні 
зберегти правовий характер держави. Аналіз 
існуючих та потенційних інформаційних загроз 
національній безпеці та протидія цим загрозам 
потребують негайної реакції, виходячи з нових 
викликів, спричинених війною. Гостроти  про-
блематиці інформаційної безпеки додає спро-
можність ворога маніпулювати інформацією, 
прописувати власні наративи, відповідно, впли-
вати на свідомість людей та формувати зручний 
для себе інформаційний простір. З іншого боку, 
сучасні технічні можливості дозволяють прак-
тично в прямому етері слідкувати за розвитком 
воєнних дій і, відповідно, викривати злочинні 
дії агресора, що є визначальним у перевазі на 
інформаційному фронті. 

Правовий режим воєнного стану де-юре 
і де-факто впливає на загальний обсяг прав 
людини та громадянина. Інформаційна безпека 

держави, яка зазнає збройної агресії, стає ураз-
ливою і потребує комплексних дій щодо її захис-
ту, у тому числі, через звуження прав та свобод 
суб’єктів на її території. Гарантовані Конститу-
цією права часто неможливо забезпечити через 
втрату юрисдикційних спроможностей у части-
ні областей України та внаслідок інших безпо-
середніх загроз, направлених проти існування 
самої держави Україна та її громадян. Саме тому 
указом Президента України № 64/2022 тимча-
сово, на період дії правового режиму воєнного 
стану, можуть обмежуватися конституційні пра-
ва і свободи людини і громадянина, передбачені 
статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції 
України, а також вводяться тимчасові обмежен-
ня прав і законних інтересів юридичних осіб 
в межах та обсязі, що необхідні для забезпе-
чення можливості запровадження та здійснення 
заходів правового режиму воєнного стану, які 
передбачені частиною першою статті 8 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану». 
Окрему і вагому групу у цих обмеженнях ста-
новлять інформаційні права та свободи людини 
і громадянина. 

Стан дослідження. Права людини в умо-
вах інформаційного суспільства досліджува-
ли такі зарубіжні вчені, як І. Браун, В. Дрейк, 
Р. Йоргенсен, Д. Лайон, Л. Лессіг, К. Расерока. 
Проблеми забезпечення інформаційної безпе-
ки покладені в основу досліджень В. Гурков-
ського, В. Копилова, Б. Кормича, В. Настюка, 
М. Швеця, А. Селіванова. Сутність, класифіка-
ція та ефективність застосування інформацій-
них прав в Україні є у сфері наукових інтересів 
вітчизняних вчених серед яких І. В. Арістова, 
Р. А. Калюжний, Б. А. Кормич, Т. А. Костець-
ка, А. І. Марущак та багато інших авторів. Отже 
забезпечення та розвиток прав людини в умовах 
інформаційного суспільства були і є важливим 
предметом дослідження як вітчизняних, так 
і закордонних науковців. 

Відповідно, мета цієї статті – дослідження 
формування правових засад інформаційної без-
пеки України в умовах війни у системі націо-
нальної безпеки щодо їх впливу на інформацій-
ні права людини та суспільства.

Виклад основного матеріалу. Захист наці-
ональної безпеки визначається Конституцією 
України як найважливіша функція держави 
(ст. 17) [3]. В Україні з 1997 року приймаються 
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концепції (документи, які визначають страте-
гічний розвиток) національної безпеки, у яких 
приділяється увага інформаційній безпеці. Їх 
ключова мета спрямована на розбудову напрям-
ків політики національної безпеки, протидію 
інформаційній експансії іноземних держав. 
Очевидно, одна із причин виключно формаль-
ного характеру та практичного незастосування 
Концепцій полягала у відсутності конкретиза-
цій джерел інформаційних загроз для України, 
оцінки геополітичної обстановки й формування 
засобів інформаційної протидії. 

2020 року у новій редакції приймається 
«Стратегія національної безпеки України» Під-
заголовком до якої є «Безпека людини – безпека 
країни». Відповідно до неї, пріоритетами забез-
печення національної безпеки є захист особи, 
суспільства та держави від правопорушень, 
зокрема корупційних, забезпечення відновлен-
ня порушених прав, відшкодування заподіяної 
шкоди; посилення спроможностей національної 
системи кібербезпеки для ефективної протидії 
кіберзагрозам у сучасному безпековому середо-
вищі; а одним із основних напрямків зовнішньо-
політичної та внутрішньополітичної діяльності 
держави є забезпечення національних інтересів 
і безпеки, отримання повної і достовірної упе-
реджувальної інформації про ситуацію в Україні 
та світі, протидія зовнішнім загрозам національ-
ній безпеці України, сприяння реалізації націо-
нальних інтересів України [4]. 

2021 року прийнята нова Стратегія інформа-
ційної безпеки (далі Стратегія), що передбачає 
комплексну взаємодію на основі Конституції 
України, законів України, Стратегії національ-
ної безпеки України, Стратегією кібербезпеки 
України, затвердженою, а також міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. У ній вже конкре-
тизуються потенційні інформаційні загрози: 
«інформаційна політика Російської Федерації – 
загроза не лише для України, але й для інших 
демократичних держав» [5].

У Стратегії дається визначення поняттю 
«інформаційна безпека України» як складової 
частини національної безпеки України, стану 
захищеності державного суверенітету, територі-
альної цілісності, демократичного конституцій-
ного ладу, інших життєво важливих інтересів 
людини, суспільства і держави, за якого належ-

ним чином забезпечуються конституційні пра-
ва і свободи людини на збирання, зберігання, 
використання та поширення інформації, доступ 
до достовірної та об’єктивної інформації, існу-
вання ефективної системи захисту і протидії 
нанесенню шкоди через поширення негативних 
інформаційних впливів, у тому числі скоорди-
новане поширення недостовірної інформації, 
деструктивної пропаганди, інших інформа-
ційних операцій, несанкціоноване розповсю-
дження, використання й порушення цілісності 
інформації з обмеженим доступом. Як бачимо, 
відповідно до визначення, одним із елемен-
тів інформаційної безпеки є стан захищеності 
демократичного ладу, що сприяє забезпеченню 
конституційних прав і свобод людини.

Слово «загроза» в інформаційній безпеці 
означає, що будь-хто або будь-що підпадає під 
небезпеку будь-яких негативних впливів у сфе-
рі інформаційної діяльності. Загрози можуть 
бути внутрішніми, спричиненими суб’єктом 
інформаційних відносин через недостатню 
кваліфікованість, розуміння процесів і наслід-
ків чи злочинним умислом, так і зовнішнім. 
Загрози включають в себе впливи, до яких мож-
на віднести хакерство і бездіяльність уповно-
важених органів щодо виявлення та реакції на 
загрози; помилки у стратегії політичного курсу 
щодо системи прийняття законів та їх реаліза-
ції; рівень інформаційної культури суспільства 
та владного істеблішменту; соціально-економіч-
ний стан суспільства та держави.

У Стратегії поняття «інформаційна загроза» 
пояснюється як потенційно або реально нега-
тивні явища, тенденції і чинники інформаційно-
го впливу на людину, суспільство і державу, що 
застосовуються в інформаційній сфері з метою 
унеможливлення чи ускладнення реалізації 
національних інтересів та збереження націо-
нальних цінностей України і можуть прямо чи 
опосередковано завдати шкоди інтересам дер-
жави, її національній безпеці та обороні.

Очікуваними результатами реалізації Страте-
гії визначено захищений інформаційний простір 
України, ефективне функціонування системи 
стратегічних комунікацій, здійснення ефектив-
ної протидії поширенню незаконного контенту, 
забезпечення сталого процесу інформаційної 
реінтеграції громадян України, які проживають 
на тимчасово окупованих територіях України, 
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та поширення українського телерадіомовлення 
на територіях України, прилеглих до тимчасово 
окупованих територій, суттєве підвищення рів-
ня медіа-культури та медіа-грамотності населен-
ня, дотримання конституційних прав особи на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань, 
захист приватного життя, забезпечення захисту 
прав журналістів, формування української гро-
мадянської ідентичності.

Очевидно, в умовах війни акценти на вияв-
лення загроз і реакцію змінюються у напрямку 
звуження прав людини, керуючись необхідніс-
тю забезпечення впливу на потенційні та існу-
ючі загрози. 

Так, у зв’язку із введенням в Україні воєн-
ного стану тимчасово, на період дії правового 
режиму воєнного стану, вводяться тимчасо-
ві обмеження прав і законних інтересів юри-
дичних осіб в межах та обсязі, що необхідні 
для забезпечення можливості запровадження 
та здійснення заходів правового режиму воєн-
ного стану, які передбачені частиною першою 
статті 8 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» [6].

Серед конституційних норм, щодо яких мож-
ливі обмеження їх дії є і ті, що безпосередньо 
стосуються інформаційних прав. Зокрема:

 – стаття 31 («Кожному гарантується таєм-
ниця листування, телефонних розмов, телеграф-
ної та іншої кореспонденції»);

 – стаття 32 («Ніхто не може зазнавати втру-
чання в його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією України»);

 – стаття 34 («Кожному гарантується право 
на свободу думки і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань»);

 – стаття 41 («Кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю влас-
ністю, результатами своєї інтелектуальної, твор-
чої діяльності»). 

Ці обмеження обумовлені неможливістю 
захистити осіб на території України від свавілля 
ворога, Україна не може нести відповідальність 
за порушення цих прав на непідконтрольних, 
внаслідок окупації, територіях та місцях веден-
ня бойових дій. Інше їх значення полягає у мож-
ливості прийняття нормативно правових актів, 
направлених у першу чергу на захист інформа-
ційної безпеки держави. Такі пріоритети можуть 
іти в розріз із розумінням гарантій прав людини, 

однак, в час війни перевага інтересів держави 
означає можливість збереження основополож-
них прав багатьох людей через забезпечення 
життєздатності самої держави. Завершення 
воєнного стану автоматично активує тимчасово 
призупинену дію норм вищеназваних норм. 

Важливо зауважити: воєнний стан не став 
приводом для свавільного владного трактування 
прав та обов’язків суб’єктів із хаотичним встанов-
ленням обмежень і заборон. Послідовно, вихо-
дячи з актуальності і потреб приймаються зако-
ни, якими регламентуються правила поведінки.

З моменту оголошення воєнного стану, при-
ймаються зміни до нормативно правових актів 
з врахуванням реалій війни. Вони стосуються 
врегулювання деяких аспектів інформаційних 
правовідносин щодо заборони поширювати 
певну інформацію, враховуючи її суспільно-
небезпечний характер; врегулювання важливих 
моментів щодо технічного фіксування інформа-
ції в умовах воєнного стану; встановлення чи 
посилення відповідальності за поширення пев-
ної інформації; врегулювання процесуальних 
дій щодо вилучення інформаційних даних.

Так, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 
про кримінальну відповідальність за незаконну 
фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та між-
народної військової допомоги під час воєнного 
стану [6].

22 березня 2022 р. набув чинності Закон, 
яким спрощено проведення слідчих дій та тим-
часових доступів до речей і документів, слідчий 
може здійснити фіксацію комп’ютерних даних 
на місці обшуку, навіть якщо про це не сказано 
в дозволі: зміни до КПК [7].

Посилено кримінальну відповідальність за 
виготовлення та поширення забороненої інфор-
маційної продукції відповідно до Закону Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення кримінальної 
відповідальності за виготовлення та поширення 
забороненої інформаційної продукції» [8].

Окрім обнадійливих факторів тримання обо-
рони демократичних засад ми можемо бачити 
і певні негативні антидемократичні передві-
сники, що виправдовуються воєнним станом. 
Зокрема рішенням Ради Національної безпеки 
і оборони від 8 березня 2022 року «Щодо реа-
лізації єдиної інформаційної політики в умо-
вах воєнного стану» установлено, що в умовах 
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воєнного стану реалізація єдиної інформаційної 
політики є пріоритетним питанням національної 
безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом 
об’єднання усіх загальнонаціональних телека-
налів, програмне наповнення яких складається 
переважно з інформаційних та/або інформацій-
но-аналітичних передач на єдиній інформацій-
ній платформі стратегічної комунікації – ціло-
добовому інформаційному марафоні «Єдині 
новини #UАразом»«. З огляду на це рекомендо-
вано Національній раді України з питань телеба-
чення і радіомовлення вжити заходів щодо реа-
лізації цього рішення[9]. Відповідно до цього 
Рішення декілька каналів, опозиційних до влади 
однак завжди з проукраїнською позицією, було 
відімкнуто в цифровій мережі Т2. При цьому 
жоден уповноважений орган як от Національ-
на рада України з питань телебачення і радіо-
мовлення, Міністерство оборони України, яке 
відповідно до закону регулює режим воєнного 
стану, РНБО України чи суд не приймали жод-
них рішень щодо відключення даних телекана-
лів[10]. У той самий час канал «Інтер», що був 
рупором російської пропаганди, майданчиком 
для антиукраїнських сил став частиною проєкту 
«Єдині новини #UАразом» [11].

Висновки. Сьогоднішні воєнні реалії чітко 
демонструють, що інформація є зброєю «масо-
вого ураження». Тому необхідно створити ефек-
тивний механізм, який би забезпечив державну 
інформаційну безпеку і дотримання прав люди-
ни та водночас дозволив би людям не відчувати 
ефекту посягань на свободи та демократію. Най-
більша цінність українців полягає у їх розумінні 

та сприйнятті понять свобода і справедливість. 
Саме це вони зараз відстоюють, і розплачують-
ся за них власним життям. Для побудови ефек-
тивної системи інформаційної безпеки важливо 
покласти в його основу три логічні складові 
механізму цієї системи: 1) технічна – тобто ство-
рення і функціонування всіх необхідних техніч-
них складових систем; 2) політична – державна 
політика повинна бути спрямована на забез-
печення інформаційної безпеки; 3) правова – 
оформлення всіх пов’язаних елементів у якісні 
нормативно-правові акти. 

Таким чином, формування інформаційної 
безпеки в умовах війни є комплексною тех-
нічною та політико-правовою діяльністю упо-
вноважених органів, спрямованою на захист 
держави, суспільства і людини. У воєнний час 
захист інформаційної безпеки держави є прі-
оритетним оскільки безпосередньо від нього 
залежить безпека суспільства і людини. У час 
війни публічно-правовий захист виходить за 
межі традиційного регулювання і поглинає 
приватно-правові відносини.

Необхідно розуміти, що за умов воєнних дій 
держава часто об’єктивно неспроможна гаран-
тувати права людини в повному об’ємі. Однак 
збереження фундаментальних засад на осно-
ві політичної та правової взаємодії механізмів 
забезпечення інформаційної безпеки оберігає 
підвалини демократії та систему загальних прин-
ципів права від руйнування волюнтаристськими 
рішеннями. Якщо війна валить стіни нашої кон-
ституційної оселі – міцний фундамент демокра-
тизму дасть змогу їх відновити і відбудувати.
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СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

SUBJECTS OF PROVIDING OF IMPLEMENTATION  
OF ANTI-CORRUPTION POLICY

Статтю присвячено висвітленню питань, пов’язаних із виокремленням кола суб’єктів, яких уповноважено на 
забезпечення реалізації антикорупційної політики та дослідженню обсягу їх компетенції. 

Визначено, що адміністративно-правове забезпечення реалізації антикорупційної політики первинно полягає 
у діяльності суб’єктів, яких уповноважено виконувати державну програму антикорупційної стратегії та застосо-
вувати заходи запобігання корупції у межах відповідної антикорупційної програми.

Віднесено до кола суб’єктів, яких уповноважено на забезпечення реалізації антикорупційної політики: 
1)  Національне агентство з питань запобігання корупції; 2) уповноважені підрозділи (осіб) з питань запобігання 
та виявлення корупції при органах державної влади (наприклад, Офісі Президента України, Апараті Верховної 
Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини; апаратах Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Верховного Суду, 
Вищого антикорупційного суду, Конституційного Суду України, Національного банку України, Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб; секретаріатах Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни; апаратах та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних 
органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (крім Національного антикорупційного бюро 
України, Національного агентства тощо)); 3) уповноважені юридичних осіб; 4) тих, які сприяють суб’єктам 
забезпечення реалізації антикорупційної політики через наявність інформаційних, координаційних і правових 
зв’язків (наприклад, комерційні та некомерційні організації, підприємства, установи; громадські, міжвідомчі та 
місцеві комісії; асоціації, фонди; політичні партії; громадські організації; засоби масової інформації; профспіл-
ки, тощо).

Наголошено на необхідності розрізнення суб’єктів, які забезпечують реалізацію антикорупційної політики 
та суб’єктів, які уповноваженні здійснювати заходи по запобіганню корупції чи притягувати до відповідальності 
за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією. Зазначено, що основна їх відмінність 
полягає в повноваженнях та функціях, які направлені на різні аспекти антикорупційної діяльності.

Доведено, що повноваження та функції суб’єктів, які забезпечують реалізацію антикорупційної політики (на 
відмінно від суб’єктів, які уповноваженні здійснювати заходи по запобіганню корупції чи притягувати до від-
повідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією), спрямовано на забез-
печення реалізації антикорупційної політики через формування єдиних антикорупційних принципів, аналізу та 
оцінки корупційних ризиків, моніторингу запобігання корупції та впровадження подальших змін, що сприяти-
муть викоріненню корупції. 

Ключові слова: антикорупційна політика, забезпечення, реалізація, інституційний механізм, стратегія, 
суб’єкти, Національне антикорупційне бюро України, уповноважені підрозділи, юридичні особи.

The article is devoted to the issues on the selection of the range of entities authorized to providing the implementation 
of anti-corruption policy and the study of the scope of their competence.

It is determined, the administrative and legal support for the implementation of anti-corruption policy primarily 
consists of the activities of entities authorized to implement the state program of anti-corruption strategy and apply 
anti-corruption measures within the relevant anti-corruption program.

Referred to the range of entities authorized to provide the implementation of anti-corruption policy: 1) National 
Agency for the Prevention of Corruption; 2) authorized units (persons) for the prevention and detection of corruption in 
public authorities (for example, the Office of the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Secretariat of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Secretariat of the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights; Accounting 
Chamber, Supreme Court The Supreme Anti-Corruption Court, the Constitutional Court of Ukraine, the National Bank 
of Ukraine, the Deposit Guarantee Fund for Individuals; secretariats of the High Council of Justice, the High Qualifica-
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tions Commission of Judges of Ukraine; apparatus and territorial bodies of ministries, other central executive bodies and 
state bodies whose jurisdiction extends to the entire territory of Ukraine (except the National Anti-Corruption Bureau of 
Ukraine, the National Agency, etc.)); 3) authorized legal entities; 4) those that assist the subjects of anti-corruption policy 
through the availability of information, coordination and legal relations (for example, commercial and non-commercial 
organizations, enterprises, institutions, public, interagency and local commissions, associations, foundations, political 
parties, public organizations, media, trade unions, etc.).

There is emphasized, the need to distinguish between entities that ensure the implementation of anti-corruption 
policy and entities that are authorized to take measures to prevent corruption or prosecute for corruption offenses and 
corruption-related offenses. It is noted that their main difference is in the powers and functions that are aimed at various 
aspects of anti-corruption activities.

It is proved that the powers and functions of entities that ensure the implementation of anti-corruption policy (as 
opposed to entities that are authorized to take measures to prevent corruption or prosecute for corruption offenses and 
corruption-related offenses), aimed at ensuring implementation of anti-corruption policy through the formation of com-
mon anti-corruption principles, analysis and assessment of corruption risks, monitoring the prevention of corruption and 
the implementation of further changes that will help eradicate corruption.

Key words: anti-corruption policy, provision, implementation, institutional mechanism, strategy, entities, National 
Anti-Corruption Bureau of Ukraine, authorized subdivisions, legal entities.

Постановка проблеми. Динаміка розвитку 
суспільних відносин, з’явлення нових корупцій-
них схем, обрання Україною курсу в напрямку 
євроінтеграції – зумовили поступове розширен-
ня кола суб’єктів, до компетенції яких віднесе-
но боротьба, запобігання та протидія корупції. 
В останні роки в Україні створено нові дер-
жавні органи, сферою діяльності яких є анти-
корупційна діяльність, або похідна їй. Зокрема, 
Національне антикорупційне бюро України, 
Національне агентство з питань запобігання 
корупції, Агентство з розшуку та менеджменту 
активів та ін. З огляду на зазначене, виникає необ-
хідність чіткого розмежування компетенції між 
відповідальними за цей напрямок суб’єктами, а 
також проведення систематизації їхніх повно-
важень. Особливу увагу в цьому напрямку, слід 
приділяти виокремленню суб’єктів, до компе-
тенції яких віднесено забезпечення реалізації 
антикорупційної політики, що зумовлює акту-
альність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підкреслюючи недостатність наукових праць 
у досліджувальній тематиці, необхідно зазна-
чити, що окремі аспекти засад державної анти-
корупційної політики, характеристика деяких 
суб’єктів забезпечення реалізації антикоруп-
ційної політики зроблено провідними вченими 
в сфері адміністративного та права, зокрема 
такими, як: О.Р. Дашковська, Ю.В. Дем’янчук, 
С.А. Задорожній, О.В. Клок, Т.О. Коломо-
єць, Д.Г. Михайленко, Р.О. Рева, В.В. Нонік, 
Т.В. Хабарова, М.І. Хавронюк та ін. Деякі аспек-
ти діяльності суб’єктів антикорупційної діяль-
ності, були та залишаються предметом дискусій 

багатьох вітчизняних та іноземних науковців. 
Однак, постійна зміна характеру корупційних 
порушень та ризиків, недосконалість діючого 
законодавства, реорганізаційні зміни в системі 
органів державної влади, безперечно, зумовлю-
ють виникнення нових суперечливих питань, які 
потребують подальшого вирішення, а також про-
ведення аналізу причин та можливих наслідків 
від корупційних діянь. Водночас, не зважаючи 
на значну кількість наукових праць в сфері анти-
корупційної діяльності, дослідженню питання 
суб’єктів забезпечення реалізації антикоруп-
ційної політики приділено недостатньо уваги. 

Метою статті є виокремлення суб’єктів, 
яких уповноважено на забезпечення реалізації 
антикорупційної політики; здійснення порів-
няльного аналізу, а також визначення критеріїв 
для відмежування від інших категорій суб’єктів 
антикорупційної сфери.

Виклад основного матеріалу. Адміністра-
тивно-правове забезпечення реалізації антико-
рупційної політики первинно полягає у діяль-
ності суб’єктів, яких уповноважено виконувати 
державну програму антикорупційної стратегії 
та застосовувати заходи запобігання корупції 
у межах відповідної антикорупційної програ-
ми. Для того, щоб встановити коло суб’єктів із 
зазначеною компетенцією, звернемось до аналі-
зу положень Закону України «Про запобігання 
корупції» (далі – Закону) [1], в яких вказано, що: 

на Національне агентство з питань запобі-
гання корупції покладено повноваження щодо 
розробки проєктів Антикорупційної стратегії 
та державної програми з її виконання, здійснен-
ня моніторингу, координації та оцінки ефек-
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тивності виконання Антикорупційної стратегії; 
підготовки та подання проєкту національної 
доповіді щодо реалізації засад антикорупційної 
політики; організації застосування досліджень 
з питань вивчення ситуації щодо корупції і т.д. 
(ст. 11 Закону);

на уповноважені підрозділи (осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції при органах 
державної влади (наприклад, Офісі Президен-
та України, Апараті Верховної Ради України, 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секре-
таріаті Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини; апаратах Ради національної 
безпеки і оборони України, Рахункової палати, 
Верховного Суду, Вищого антикорупційного 
суду, Конституційного Суду України, Націо-
нального банку України, Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб; секретаріатах Вищої 
ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України; апаратах та територіальних 
органах міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади та державних органів, юрис-
дикція яких поширюється на всю територію 
України (крім Національного антикорупційного 
бюро України, Національного агентства тощо)) 
покладено повноваження щодо організації робо-
ти з оцінки корупційних ризиків у діяльності 
відповідного органу, підготовки заходів щодо 
їх усунення, внесення керівнику такого органу 
відповідних пропозицій чи надання методичної 
та консультаційної допомоги з питань додер-
жання законодавства щодо запобігання корупції  
(ст. 131 Закону). Деталізація статусу вказаних 
уповноважених підрозділів (осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції здійснюєть-
ся відповідним положенням, яке розробляється 
на підставі наявного Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену осо-
бу) з питань запобігання та виявлення коруп-
ції, затвердженого наказом Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 
27.05.2021 р. № 277/21 [2]. До прикладу,  
їх компетенцію, крім іншого, формує діяль-
ність по забезпеченню підготовки антикоруп-
ційної програми відповідного органу (іншого 
документа за результатами оцінки корупційних 
ризиків та визначення заходів з їх усунення – 
для відповідного органу, який не має обов’язку 
затверджувати антикорупційну програму), змін 
до неї, подання її на погодження та моніторинг 
її виконання;

на уповноважених юридичних осіб, які 
в обов’язковому порядку мають бути утворені 
відповідно до ст. 62 Закону [1], покладено окре-
мі повноваження з забезпечення реалізації анти-
корупційної політики у діяльності відповідної 
юридичної особи.

Окремо, можливо виокремити тих суб’єкти, 
які сприятимуть суб’єктам забезпечення реалі-
зації антикорупційної політики через наявність 
інформаційних, координаційних і правових 
зв’язків. В якості прикладу можуть слугувати 
комерційні та некомерційні організації із різними 
формами власності, підприємства та установи, 
громадські, міжвідомчі та місцеві комісії, асоці-
ації і фонди; політичні партії і масові громадські 
організації, що діють на основі статутів і положень 
та мають вертикальну і горизонтальну структу-
ри на різних рівнях; засоби масової інформації; 
об’єднання та молодіжні формування; профспіл-
ки; громадські організації і формування, ство-
рювані на добровільних засадах тощо [3, с. 96].

З огляду на зазначене, до основних суб’єктів, 
які забезпечують реалізації антикорупційної 
політики пропонуємо відносити: 1) Національне 
агентство з питань запобігання корупції; 2) упо-
вноважені підрозділи (особи) органів державної 
влади; 3) уповноважених юридичної особи.

Водночас, слід розрізняти суб’єктів, які забез-
печують реалізацію антикорупційної політики 
та суб’єктів, які уповноваженні здійснювати 
заходи по запобіганню корупції чи притягувати 
до відповідальності за корупційні правопору-
шення та правопорушення, пов’язані з коруп-
цією. Основна їх відмінність полягає в повно-
важеннях та функціях, які направлені на різні 
аспекти антикорупційної діяльності. Зокрема, 
суб’єкти, які забезпечують реалізацію антико-
рупційної політики уповноважені на відмінно 
від інших на формування єдиних антикоруп-
ційних принципів, аналіз та оцінку корупцій-
них ризиків, моніторинг запобігання корупції 
та впровадження подальших змін, що сприяти-
муть викоріненню корупції. 

В свою чергу, В. Дем’янчук пропонує власну 
градацію суб’єктів антикорупційної політики, 
критерієм поділу якої є завдання та повнова-
ження цих інституцій̆ у формуванні та реалізації̈ 
антикорупційної політики. З огляду на зазна-
чене, науковець до першої групи відносить 
суб’єктів, що формують антикорупційну політи-
ку (визначають головні пріоритети в зазначеній̆ 
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сфері; здійснюють законодавче забезпечення, 
координацію спільних зусиль інших суб’єктів, а 
також контроль реалізації засад антикорупційної 
політики). Другу групу – складають суб’єкти, 
що задіяні у реалізації̈ антикорупційної полі-
тики: спеціально уповноважені суб’єкти у сфе-
рі протидії корупції; інші центральні органи 
виконавчої влади загальної компетенції. 
Третю групу – судові органи загальної 
та конституційної юрисдикції. До четвертої 
групи віднесено – суб’єктів з повноваженнями 
учасника антикорупційних заходів: юридичні 
особи публічного та приватного права в частині 
розробки та вжиття заходів, які є необхідними 
та обґрунтованими для запобігання і протидії 
корупції у діяльності цих юридичних осіб; гро-
мадські об’єднання, їх члени або уповноважені 
представники діяльність яких пов’язана із захо-
дами щодо запобігання корупції; засоби масової 
інформації; окремі громадяни [4, с. 97].

З огляду на багатоаспектність інституцій-
ного механізму, набуває актуальності питання 
здійснення подальших наукових розвідок тема-
тики правового статусу кожного із зазначених 
суб’єктів, уповноважених на забезпечення реа-
лізації антикорупційної політики.

Висновки. У статті виокремлено основних 
суб’єктів, які забезпечують реалізацію анти-
корупційної політики, до яких запропоновано 
віднести: Національне агентство з питань запо-
бігання корупції; уповноважені підрозділи (осо-
би) органів державної влади; уповноважених 
юридичної особи.

Акцентовано увагу на тому, що суб’єкти 
забезпечення реалізації антикорупційної полі-
тики не є тотожними до суб’єктів, які уповно-
важенні здійснювати заходи по запобіганню 
корупції чи притягувати до відповідальності за 
корупційні правопорушення та правопорушен-
ня, пов’язані з корупцією.
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Стаття присвячена актуальним питанням зближення національного кримінального законодавства держав-
членів ЄС, що є необхідним для підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та іншими 
суспільно небезпечними діяннями, що становлять загрозу державній безпеці, громадському порядку, життю та 
здоров’ю осіб, які перебувають під юрисдикцією Союзу. Метою статті є визначення правових основ та особли-
востей гармонізації національного кримінального права держав-членів Європейського Союзу на основі норм 
права ЄС, а також основних тенденцій правової регламентації злочинності та караності суспільно небезпечних 
діянь в національному кримінальному законодавстві держав-членів ЄС в умовах європейської інтеграції.

Звертається увага, що інструментом зближення національного права держав-членів виступає право ЄС, що 
визначає стандарти розвитку національних правових систем. При цьому на сьогодні «кримінальне право ЄС» 
перебуває на стадії повільного формування з огляду на наявні відмінності національних кримінальних законів, 
національні правові традиції та неготовність країн передавати свої суверенні повноваження у кримінально-пра-
вовій сфері для регулювання на рівень ЄС. Аналізується метод мінімальної гармонізації національного кримі-
нального законодавства, який дозволяє забезпечити регулювання за допомогою єдиних стандартів та передбачає 
визначення необхідного переліку і змісту суспільно небезпечних діянь та встановлення засад відповідальності за 
такі діяння, які повинна закріпити кожна держава у своєму кримінальному законодавстві. Однак це не обмежує 
право останніх встановити більш суворі покарання або більш широкий перелік діянь, за які настає кримінальна 
відповідальність. Детально розкрито особливості зближення кримінального законодавства держав-членів ЄС 
відбувається на основі ч. 1 ст. 83 ДФЄС, яка стосується так званих «євро-злочинів» та ч. 2 ст. 83 ДФЄС, що 
визначає необхідні заходи для ефективного виконання політик Союзу, у тому числі за допомогою кримінального 
права. Визначаються перспективи розвитку національного кримінального законодавства держав з урахуванням 
нових викликів і загроз, які визначають напрямки зближення національного кримінального законодавства дер-
жав-членів.

Ключові слова: кримінальне законодавство, європеїзація кримінального права, кримінальне право ЄС, збли-
ження національних кримінально-правових систем, євро-злочини.

The article deals with topical issues of approximation of national criminal legislation of EU member states, which is 
necessary to increase the effectiveness of the fight against organized crime and other socially dangerous acts that threaten 
national security, public order, life and health of persons under Union jurisdiction. The aim of the article is to determine 
the legal basis and features of harmonization of national criminal law of EU member states on the basis of EU law, as 
well as the main trends in legal regulation of crime and punishment of socially dangerous acts in national criminal law 
of EU member states in European integration.

It is noted that the instrument of convergence of national law of the Member States is EU law, which sets stand-
ards for the development of national legal systems. At the same time, EU criminal law is currently in the process of 
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slow formation due to existing differences in national criminal law, national legal traditions and the unwillingness of 
countries to transfer their sovereign powers in the criminal law sphere for regulation at the EU level. The method of 
minimum harmonization of national criminal law is analyzed, which allows to regulate with uniform standards and 
determines the necessary list and content of socially dangerous acts and establishes the basis of responsibility for 
such acts, which must be enshrined in each state criminal law. However, this does not limit the latter's right to impose 
more severe penalties or a broader list of criminal offenses. The peculiarities of the approximation of the criminal 
legislation of the EU member states on the basis of Part 1 of Art. 83 TFEU, which deals with so-called "Euro-crimes" 
and Part 2 of Art. 83 TFEU, which sets out the necessary measures for the effective implementation of Union policies, 
including through criminal law. Prospects for the development of national criminal law of the states are determined, 
taking into account new challenges and threats, which determine the directions of approximation of the national crim-
inal legislation of the member states.

Key words: criminal law, Europeanization of criminal law, EU criminal law, approximation of national criminal law 
systems, euro-crimes.

Постановка проблеми. Однією з сучасних 
тенденцій розвитку національних правових сис-
тем держав-членів ЄС є процес їхньої гармоні-
зації. Основою такого зближення виступає пра-
во Європейського Союзу, яке слугує спільним 
знаменником для держав-членів і запроваджує 
єдині, уніфіковані правила поведінки для всіх 
суб’єктів, що перебувають під юрисдикцією 
Союзу [5, с. 161]. Під дією принципу верховен-
ства права ЄС відбувається реформування наці-
онального законодавства, спрямоване на належ-
не виконання державами своїх зобов’язань, які 
випливають із установчих договорів та актів 
установ Союзу. Вплив права ЄС охопив й їхнє 
національне кримінальне законодавство, яке, 
за влучним висловлюванням Н. А. Зелінської, 
«традиційно вважається «останнім оплотом 
суверенітету»» [6, c. 674]. 

У зв’язку з цим варто вказати, що у контек-
сті проголошеного на рівні Конституції України 
1996 р. стратегічного зовнішньополітичного прі-
оритету щодо набуття членства в Європейсько-
му Союзі (абз. 5 преамбули, ст. ст. 85, 102, 116) 
постає питання про доцільність приведення 
вітчизняного законодавства у відповідність із 
кримінально-правовими стандартами, розро-
бленими у рамках зазначеного інтеграційного 
об’єднання, вивчення кращого досвіду та осно-
вних тенденцій розвитку кримінального права 
держав-членів ЄС. Зазначене зумовлює актуаль-
ність окресленої теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика розвитку національного кримі-
нального права в умовах європейської інтегра-
ції є відносно новою та водночас трендовою як 
у зарубіжній, так і вітчизняній доктрині. Науко-
вий інтерес до неї все більше зростає з поси-
ленням процесів регулювання зазначеної галузі 

у рамках ЄС у зв’язку із необхідністю підви-
щення ефективності боротьби з міжнародними 
та транснаціональними злочинами та виник-
ненням нових загроз національній безпеці 
та громадському порядку. Більше того, в укра-
їнському науковому дискурсі почало активно 
використовуватися поняття «європеїзація» для 
позначення процесів впливу європейських між-
урядових організацій (передусім Ради Європи 
та Європейського Союзу) на трансформацію 
національного права загалом або окремих його 
галузей. Так, феномен європеїзації конститу-
ційного права України висвітлено у роботах 
Н. Мішиної та О. Тупицького, адміністратив-
ного – М. Нагоної та О. Радишевської, цивіль-
ного – Н. і Р. Майдаників та Н. Попової, госпо-
дарського – В. Мілаш, фінансового – С. Семіног. 
Проблематику європеїзації кримінального пра-
ва України вивчали Ю. Баулін [1], О. Дудоров 
та М. Хавронюк [2; 7]. При цьому питання роз-
витку кримінального права держав-членів ЄС 
в умовах європейської інтеграції залишаються 
недостатньо розкритими у вітчизняній науці. 
У західній доктрині окремі аспекти зближення 
кримінального законодавства в рамках Євро-
пейського Союзу досліджували Г. Сатзгер, 
О. Ландвехр, П. Шонка, В. Шрьодер [10; 12; 13]. 
Зазначене зумовлює актуальність обраної теми 
та визначає необхідність її розкриття.

Метою статті є визначення правових основ 
та особливостей гармонізації національно-
го кримінального права держав-членів Євро-
пейського Союзу на основі норм права ЄС, а 
також основних тенденцій правової регламен-
тації злочинності та караності суспільно небез-
печних діянь в національному кримінальному 
законодавстві цієї групи країн в умовах євро-
пейської інтеграції.
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Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
на рівні Європейського Союзу немає єдиного 
нормативного акту, який містить перелік сус-
пільно небезпечних діянь та визначає відпо-
відальність за їх вчинення. Регулювання кри-
мінально-правової сфери відбувається низкою 
нормативних актів ЄС, які у західній доктрині 
охоплюються поняттям «кримінальне право 
ЄС». Не вдаючись до його ґрунтовного аналізу, 
зазначимо, що цей термін є умовним; у найшир-
шому вжитку ним позначають систему право-
вих норм, які регламентують співробітництво 
держав-членів ЄС із питань боротьби зі зло-
чинністю на основні норм права Європейсько-
го Союзу [3, с. 313]. «Кримінальне право ЄС» 
перебуває на стадії формування, що зумовлено 
поступовим і відносно повільним процесом 
запровадження єдиних обов’язкових для дер-
жав-членів Союзу норм, які визначають засади 
кримінальної відповідальності та мінімальні 
стандарти визначення злочинності і караності 
суспільно небезпечних діянь. У свою чергу це 
пов’язано із наявними відмінностями націо-
нальних кримінальних законів та неготовністю 
країн передавати усі свої суверенні повнова-
ження у кримінально-правовій сфері для регу-
лювання на рівень ЄС. Відтак наявність норм 
кримінально-правового характеру у рамках 
права ЄС є результатом досягнутого політично-
го компромісу в умовах зростання злочинності 
та усвідомленням потреби гармонізації законо-
давства задля попередження та ефективної про-
тидії її проявам спільними зусиллями.

У рамках Європейських співтовариств до 
набрання чинності Маастрихтським договором 
[01.11.1993] питання кримінально-правового 
характеру не перебували в центрі уваги держав, 
адже вони фокусувалися суто на економічній 
інтеграції. Регулювання суспільних відносин 
у сфері кримінального права на наднаціональ-
ному рівні формально було започатковано лише 
у межах правопорядку Європейського Союзу 
з 1993 р. зі створенням спільного ринку між 
державами-членами та формуванням спільного 
міграційного простору, коли виникла об’єктивна 
необхідність ефективної протидії спільним 
загрозам. Таким інструментом стало право ЄС. 

Нині на рівні ЄС для досягнення проголоше-
ної у ст. 3 Договору про ЄС 1992 р. [4] (далі – 
ДЄС) мети – підтримання миру, своїх цінностей 

та добробуту народів – Союз реалізує заходи, 
що пов’язані із попередженням і боротьбою зі 
злочинністю. Такі заходи здійснюються в рам-
ках окремого напрямку співпраці – «Простору 
свободи, безпеки та правосуддя» відповідно до 
Розділу V Договору про функціонування ЄС 
1957 р. [4] (далі – ДФЄС). Так, згідно з ч. 3 ст. 67 
ДФЄС «Союз докладає зусиль для забезпечен-
ня високого рівня безпеки за допомогою заходів 
із запобігання та боротьби проти злочиннос-
ті, расизму й ксенофобії та заходів з коорди-
нації та співпраці органів поліції, правосуддя 
та інших компетентних органів, а також шляхом 
взаємного визнання судових рішень у кримі-
нальних справах та, в разі потреби, наближення 
норм кримінального права». Отже, зближення 
кримінального законодавства держав-членів 
на основі норм права ЄС розглядається важли-
вою складовою механізму забезпечення безпеки 
у рамках Європейського Союзу.

Зближення національного кримінального 
законодавства відбувається на основі методу 
мінімальної гармонізації, що передбачає визна-
чення необхідного переліку і змісту суспільно 
небезпечних діянь та встановлення засад від-
повідальності за такі діяння, які повинна закрі-
пити кожна держава у своєму кримінальному 
законодавстві. Однак це не обмежує право дер-
жав встановлювати більш суворі покарання або 
більш широкий перелік діянь, за які настає кри-
мінальна відповідальність. 

Наприклад, Директива 2011/36/EU про попе-
редження та боротьбу з торгівлею людьми 
та захистом жертв злочинів від 05.04.2011 міс-
тить перелік діянь, які охоплюються поняттям 
«торгівля людьми» і мають бути криміналізовані 
державами-членами: вербування, перевезення, 
передача, укриття або прийом осіб, включаючи 
обмін або передачу контролю над цими особа-
ми, шляхом погрози силою або застосуванням 
сили чи інших форм примусу, викрадення, шах-
райства, обману, зловживання владою чи враз-
ливим становищем або надання чи отримання 
платежів чи вигод для досягнення згоди особи, 
яка контролює іншу людину, з метою експлуа-
тації (ст. 2). Визначаються також санкції (ст. 4). 
Зокрема, держави-члени мають вжити необхід-
них заходів для забезпечення того, щоб злочи-
ни, охоплені ст. 2 цієї Директиви, були віднесені 
до категорії найтяжчих, за які встановлено не 
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менше п’яти років позбавлення волі або десять 
років за наявності обтяжуючих обставин, пере-
лік яких також уточнений у Директиві.

Необхідно звернути увагу, що гармонізація 
кримінального законодавства в частині пока-
рання обмежується покладенням на держав-
членів зобов’язань передбачити ефективні, 
пропорційні та стримуючі санкції та в окре-
мих випадках (щодо «євро-злочинів») визна-
ченням мінімального рівня максимальних 
санкцій проти фізичних осіб (так званий під-
хід «мінімально-максимального» наближення 
санкцій). Це означає, що на рівні ЄС гармо-
нізація мінімальних санкцій не відбувається. 
Зазначене зумовлено тим, що на сьогодні серед 
держав-членів ЄС немає єдиного підходу щодо 
видів кримінальних правопорушень залеж-
но від ступеню суспільної небезпеки, а від-
так і визначення покарання за такі злочини.  
На думку Г. Сатзгера [12], П. Шонки та О. Ланд-
вехра [10], з огляду на чутливість кримінально-
правової сфери в контексті державного суве-
ренітету в умовах європейських інтеграційних 
процесів доцільно було би запровадити єдину 
класифікацію злочинів (кримінальних право-
порушень) та встановити діапазон покарань 
у рамках кожного виду. 

Як бачимо, метод мінімальної гармонізації 
дозволяє, з одного боку, забезпечити регулюван-
ня за допомогою єдиних стандартів, а з іншо-
го – враховувати національні правові традиції, 
які є особливо помітними у кримінально-право-
вій сфері. Зазначене зумовлює вибір основного 
правового інструмента впливу ЄС на національ-
ні правові системи, яким є директива – норма-
тивний акт ЄС, який надає державам-членам 
дискрецію у здійсненні регулювання суспіль-
них відносин, зобов’язуючи їх лише в частині 
результату, що має бути досягнутий у визначені 
строки. Власне цим результатом і виступає наці-
ональне кримінальне законодавство, що імпле-
ментує приписи відповідної директиви.

Дослідження змісту установчих договорів 
дозволяє дійти висновку, що зближення кримі-
нального законодавства держав-членів ЄС від-
бувається на основі ч. 1 ст. 83 ДФЄС, яка сто-
сується так званих «євро-злочинів» та ч. 2 ст. 83 
ДФЄС, що визначає необхідні заходи для ефек-
тивного виконання політик Союзу, у тому числі 
за допомогою кримінального права.

Зокрема, за ч. 1 ст. 83 ДФЄС Європейський 
Парламент та Рада ЄС за допомогою директив 
можуть встановити мінімальні правила щодо 
визначення кримінальних злочинів та санк-
цій у сфері особливо тяжкої злочинності тран-
скордонного змісту, що випливає з природи або 
наслідків таких злочинів або з особливої необ-
хідності спільно боротися проти них. До сфери 
такої злочинності належить десять видів зло-
чинів: тероризм, торгівля людьми та сексуальна 
експлуатація жінок і дітей, незаконна торгівля 
наркотиками, незаконна торгівля зброєю, від-
мивання грошей, корупція, підробка платіжних 
засобів, комп’ютерні злочини та організова-
на злочинність. У західній науковій літературі 
та згодом і в офіційних документах ЄС щодо 
цих найбільш суспільно небезпечних проти-
правних діянь почав використовуватися термін 
«євро-злочини», чим підкреслюється наявність 
єдиного підходу на рівні Союзу щодо їхньої 
криміналізації та пеналізації [14]. 

На сьогодні щодо більшості євро-злочинів 
прийнято окремі нормативні акти: Директи-
ву про попередження та боротьбу з торгівлею 
людьми та захистом жертв злочинів 2011 р.; 
Директиву про боротьбу з сексуальними зло-
вживаннями та сексуальною експлуатацією 
дітей та дитячу порнографію 2011 р.; Директиву 
про кіберзлочини 2013 р.; Директиву про захист 
євро від підробок 2014 р.; Директиву про теро-
ризм 2017 р.; Директиву про торгівлю наркоти-
ками 2017 р.; Директиву про кримінальну від-
повідальність за відмивання грошей, отриманих 
злочинним шляхом 2018 р.; Директиву про без-
готівкові підробки 2019 р. Решта євро-злочинів 
визначаються у рамках нормативних актів ЄС, 
що стосуються пов’язаних із ними напрямків. 
Наприклад, про євро-злочини йдеться в Дирек-
тиві про кримінальні санкції за зловживання 
на ринку 2014 р.

Наявний перелік євро-злочинів, передбаче-
ний ч. 1 ст. 83 ДФЄС, на думку західних вче-
них, є вичерпним [10]. Водночас залежно від 
тенденцій розвитку злочинності Рада ЄС може 
ухвалити рішення, що визначають й інші сфе-
ри злочинності на основі критеріїв тяжкості, 
транскордонності та необхідності координації 
дій держав-членів. Механізм прийняття такого 
рішення є більш складним, ніж у випадку «тра-
диційних» євро-злочинів: відповідне рішення 
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у рамках Ради ЄС має бути ухвалене одностай-
но за згодою Європейського Парламенту (абз. 3 
ч. 1 ст. 83 ДФЄС), що слугує важливою гаранті-
єю поваги до національних суверенних повно-
важень держав-членів у кримінально-правовій 
сфері. Зокрема, зараз обговорюється пропозиція 
Європейської Комісії щодо розширення пере-
ліку євро-злочинів та включення до нього усіх 
форм злочинів, вчинених на ґрунті ненависті 
та мові ворожнечі (англ. – hate crimes and hate 
speech) від 09.12.2021 [8].

Гармонізація кримінального законодавства 
на основі ч. 2 ст. 83 ДФЄС має деякі відміннос-
ті. Зокрема, вона не містить переліку злочинів, 
а лише вказує на загальні підстави прийняття 
законодавчих актів, які є необхідними для забез-
печення ефективності виконання галузевих 
політик ЄС (екологічної, транспортної, соціаль-
ної, захисту прав споживачів тощо) та щодо яких 
уже прийнято нормативні акти ЄС, спрямовані 
на зближення національного законодавства. При 
цьому інституції ЄС мають право вибору між 
інструментами кримінального та адміністратив-
ного права як мінімально необхідного або зали-
шають це на розсуд держав-членів. Наприклад, 
за ч. 2 ст. 17 Регламенту 178/2002 про загальні 
принципи та вимоги законодавства у сфері без-
пеки харчування на держав-членів покладається 
зобов’язання запроваджувати ефективні, пропо-
рційні та стримуючі санкції у разі порушення 
його норм, однак залишає державам широку дис-
крецію у виборі механізмів цього забезпечення 
(засобами кримінального або адміністративного 
права). Нормативними актами ЄС може вказува-
тися на необхідність запровадження виключно 
кримінально-правових санкцій, однак без їхньої 
конкретизації. Так, ст. 10 Директиви 2009/52/ЕС  
про мінімальні стандарти щодо санкцій та захо-
дів проти роботодавців громадян третіх кра-
їн, що незаконно перебувають на території ЄС 
визначені лише загальні засади покарань за 
кримінальні правопорушення (вони мають від-
повідати принципам ефективності, пропорцій-
ності та превентивності). При цьому конкретні 
види покарань мають визначатися на основі цих 
принципів у національному законодавстві.

Таким чином, засоби кримінального пра-
ва мають використовуватися лише тоді, якщо 
інші є недостатніми, що є потребує додаткового 
обґрунтування. У 2011 р. Європейська Комісія 

оприлюднила конкретні вказівки з цього при-
воду у Повідомленні «У напрямку кримінальної 
політики ЄС: забезпечуючи ефективну імпле-
ментацію політик ЄС засобами кримінального 
права» [14], яким окреслила особливості застосу-
вання кримінально-правових норм для забезпе-
чення додаткового захисту у відповідних сферах. 

З цією метою прийнято низку нормативних 
актів Союзу, спрямованих на зближення націо-
нального кримінального законодавства у рам-
ках окремих напрямків діяльності ЄС. Зокрема, 
Директива 2017/1371 про боротьбу з шахрай-
ством, спрямованим проти фінансових інтер-
есів Союзу, кримінально-правовими засобами 
визначає перелік протиправних діянь та санкцій 
за їх вчинення, який спрямований на зближен-
ня національного кримінального законодавства 
у цій сфері. Прийняття зазначеного акту було 
зумовлене зобов’язанням за ст. 325 ДФЄС, згідно 
з якою Союз та держави-члени мають протисто-
яти шахрайству та будь-якій іншій протизакон-
ній діяльності, що зачіпають фінансові інтер-
еси Союзу, за допомогою заходів, що діють як 
засіб стримування та є ефективними. При цьому 
держави-члени зобов’язані вживати заходів для 
протистояння шахрайству, що зачіпає фінан-
сові інтереси Союзу, що є аналогічними тим, 
які вони вживають для протистояння шахрай-
ству, що зачіпає їхні власні фінансові інтереси. 

Варто зазначити, що обсяг «кримінального 
права ЄС» поступово розширюється з ураху-
ванням нових викликів і загроз, які визнача-
ють подальший розвиток законодавства ЄС, 
а відтак і напрямки зближення національного 
кримінального законодавства держав-членів. 
Відповідно до Звіту Європолу за 2021 рік клю-
човими загрозами для ЄС є кримінальні мере-
жі, зосереджені на торгівлі зброєю, корупції, 
відмиванням «брудних» грошей, кіберзлочи-
ни, злочини проти осіб, торгівля наркотиками, 
шахрайство, злочини проти власності, злочини 
у сфері довкілля. З урахуванням цього держави-
члени ЄС визначили 10 пріоритетних напрямків 
боротьби з організованою злочинністю на пері-
од 2022–2025 років: кримінальні мережі високо-
го ризику, кібер-атаки, торгівля людьми, дитяча 
сексуальна експлуатація, торгівля мігрантами, 
торгівля наркотиками, шахрайство, економіч-
ні та фінансові злочини, організовані злочини 
проти власності, злочини у сфері довкілля, тор-
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гівля зброєю [9]. Так, одним із перспективних 
напрямків реформування національного кри-
мінального законодавства держав-членів ЄС 
є екологічна сфера, яка є трендовою у контексті 
реалізації пріоритетів «Європейської зеленої 
угоди». Нещодавно (15.12.2021) Європейська 
Комісія представила проєкт Директиви про 
захист довкілля засобами кримінального права 
на заміну чинної Директиви 2008/99/ЕС [11]. 
Серед ключових її пропозицій – розширення 
переліку злочинів у сфері довкілля та посилен-
ня відповідальності за їхнє вчинення.

Висновки. Як підсумок, варто наголосити, що 
характерною тенденцією розвитку національно-
го кримінального законодавства держав-членів 
ЄС є гармонізація підходів щодо визначення 
змісту правопорушень та відповідальності за 
їхнє вчинення. Зближення національного кримі-
нального законодавства відбувається за допомо-
гою директив Європейського Союзу на основі 
методу мінімальної гармонізації, що передба-

чає визначення необхідного переліку і змісту 
суспільно небезпечних діянь та встановлення 
засад відповідальності за такі діяння. У випад-
ку найтяжчих суспільно небезпечних діянь, що 
належать до категорії «євро-злочини», санкції 
визначаються за принципом «мінімально-мак-
симального» наближення. Цей метод дозво-
ляє, з одного боку, забезпечити регулювання за 
допомогою єдиних стандартів, а з іншого – вра-
ховувати національні правові традиції у сфері 
кримінального права, зокрема, встановлювати 
більш суворі покарання або більш широкий 
перелік діянь, за які настає кримінальна відпо-
відальність. Обсяг кримінально-правового зако-
нодавства ЄС поступово розширюється з ураху-
ванням нових викликів і загроз, які визначають 
напрямки зближення національного криміналь-
ного законодавства держав-членів. Перспектив-
ними напрямками зближення національного 
кримінального права в рамках ЄС є екологічна 
сфера, кібер-безпека, торгівля мігрантами тощо.
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У межах наукової статті всебічно досліджено видовий об’єкт кримінальних правопорушень проти представ-
ників влади. Розглянуто розроблені кримінально-правовою наукою підходи до визначення видового об’єкта кри-
мінальних правопорушень проти представників влади, що склалися у сучасній доктрині кримінального права, 
проведено їх критичний аналіз. Автором відстоюється концепція видового об’єкта кримінальних правопору-
шень проти представників влади як правовідносин певного виду.

Сформульовано авторське визначення видового об’єкта кримінальних правопорушень, передбачених 
ст. 342-345, 346, 347, 348, 349, 350-352 КК України, який запропоновано визначити як правовідносини, пов’язані 
з убезпеченням представників влади та інших осіб у зв’язку з їх службовою чи громадською діяльністю від пося-
гань на порядок здійснення ними нормальної службової чи громадської діяльності.

Встановлено, що зазначений видовий об’єкт є міжродовим, оскільки він характерний як кримінальним пра-
вопорушенням, що містяться в розділі XV «Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналіс-
тів», так і кримінальним правопорушенням, що містяться в розділі І «Злочини проти основ національної безпеки 
України» (ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча»), розділі XVIII «Кримінальні право-
порушення проти правосуддя» (ст. 376 «Втручання в діяльність судових органів, ст. 377 «Погроза або насильство 
щодо судді, народного засідателя чи присяжного», ст. 378 «Умисне знищення або пошкодження майна судді, 
народного засідателя чи присяжного», ст. 379 «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у 
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя») та розділі XIX «Кримінальні правопорушення 
проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)» (ст. 435-1 
«Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю») Особливої часини КК України.

Ключові слова: об’єкт кримінального правопорушення, видовий об’єкт кримінальних правопорушень, без-
посередні об’єкти кримінальних правопорушень, авторитет, порядок управління, правовідносини, представник 
влади.

The scientific article comprehensively studies the specific object of criminal offenses against government officials. 
The approaches to determine the specific object of criminal offenses against government officials developed by criminal 
and law science, which have developed in the modern doctrine of criminal law and their critical analysis, were consid-
ered in the article. The author defends the concept of the specific object of criminal offenses against government officials 
as a legal relationship of a certain type.

The author’s definition of the specific object of criminal offenses under Art. 342-345, 346, 347, 348, 349, 350-352 of 
the Criminal Code of Ukraine, which is proposed to be defined as legal relations related to the protection of government 
officials and others in connection with their official or public activities from encroachment on the order of their imple-
mentation normal official or social activities.

It was established that this species is intergenerational, as it is characterized by both criminal offenses contained in 
Chapter XV “Criminal offenses against the authority of public officials, local governments, associations of citizens and 
criminal offenses against journalists” and criminal offenses contained in Section I “Crimes against the foundations of 
national security of Ukraine” (Article 112 “Assault on the life of a state or public figure”), Chapter XVIII “Criminal 
offenses against justice” (Article 376 “Interference in the activities of the judiciary, Article 377 “Threat or violence 
against a judge, lay judge or jury”, Article 378 “Intentional destruction or damage to the property of a judge, lay judge or 
jury”, Article 379 “Assault on the life of a judge, lay judge or jury in connection with their activities related to the admin-
istration of justice”) and Chapter XIX “Criminal offenses against the established procedure for military service”  (mil-
itary criminal offenses)” (Art. 435-1 “Insult of honor and dignity of the serviceman, threat to the serviceman”) Special 
parts of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: object of criminal offense, specific object of criminal offense, direct objects of criminal offense, authority, 
management procedure, legal relations, government officials.
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Постановка проблеми. Належне функці-
онування будь-якої держави неможливе без 
управління, тобто врегульованого нормативно-
правовими актами цілеспрямованого впливу 
на фізичних осіб та організації з метою забез-
печення правопорядку і досягнення інших 
суспільно значущих результатів. Норми про 
найбільш небезпечні прояви перешкоджання 
нормальній управлінській діяльності органів 
державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, об’єднань громадян та їх представників 
у КК зосереджені у розділі ХV його Особливої 
частини, який має назву «Кримінальні право-
порушення проти авторитету органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян та кримінальні правопору-
шення проти журналістів» [1, с. 836]. Окрему 
групу таких деліктів представляють криміналь-
ні правопорушення проти представників влади, 
які об’єднані за видовим об’єктом.

Розробка численних і складних питань відпо-
відальності за ці кримінально протиправні діян-
ня потребує звернення до питання їх видового 
та безпосередніх об’єктів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Актуальні проблеми об’єктів кримінальних пра-
вопорушень проти авторитету органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян та кримінальних право-
порушень проти журналістів знайшли відобра-
ження у працях Г. Є. Болдаря, А. С. Габуди, 
Н. О. Гуторової, Ю. П. Дзюби, Л. В. Дороша, 
О. О. Дудорова, О. В. Зайцева, І. М. Залялової, 
О. О. Кашкарова, В. А. Клименка, О. О. Книжен-
ко, В. О. Навроцького, В.І. Осадчого, І. М. Салі-
монова, І. М. Чуб, О. А. Чувакова та інших. 
Водночас низка питань у цій сфері залишаються 
недостатньо дослідженими або дискусійними. 
Серед них і питання видового та безпосередніх 
об’єктів цих деліктів. 

Мета статті полягає у дослідженні теоретич-
них і практичних проблем, пов’язаних із видо-
вим та безпосередніми об’єктами кримінальних 
правопорушень проти представників влади.

Виклад основного матеріалу. Важливим 
елементом кримінально-правової характерис-
тики кримінальних правопорушень слушно 
визнають склад кримінального правопорушен-
ня [2, с. 66; 3, с. 162]. Початковим елементом 
з якого розпочинається аналіз будь-якого злочи-

ну чи кримінального проступку традиційно слід 
вважати об’єкт кримінального правопорушення.

Найменш дослідженим серед об’єктів кримі-
нальних правопорушень, зокрема проти пред-
ставників влади, залишається видовий об’єкт, 
який має важливе значення. Як слушно наголо-
шує С. В. Владимиренко встановлення видово-
го об’єкта дозволить більш чітко виокремити із 
суспільних відносин, що складаються у сфері 
захисту авторитету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та об’єднання 
громадян, окремі групи суспільних відносин, 
що мають певні особливості та відмінності, які 
властиві одним та не властиві іншим злочинам, 
що передбачені в певному розділі КК [4, с. 97].

Видовий об’єкт є додатковою ланкою у кла-
сифікації об’єктів кримінальних правопорушень 
«по вертикалі». Як слушно зауважує А. А. Воз-
нюк, видовий об’єкт злочину є спільним для 
безпосередніх об’єктів декількох споріднених 
злочинів у межах одного або різних розділів 
Особливої частини КК України. Він нагадує 
родовий об’єкт, хоча й у менших масштабах, 
забезпечуючи кримінально-правову охорону 
окремих груп однорідних чи тотожних суспіль-
них відносин [5, с. 262–274]. О. В. Кириченко 
визначає його як підгрупу близьких, схожих 
соціальних благ, яка входить до більш великої 
групи споріднених цінностей, тобто до родо-
вого об’єкта, та заслуговує єдиної, комплексної 
кримінально-правової охорони; видовий об’єкт 
співвідноситься з родовим як вид з родом або 
частина з цілим [6, с. 187]. Від себе лише зау-
важу, що все ж таки об’єктом, у т.ч. і видовим, 
повинні визнаватись саме правовідносини, а не 
соціальні блага як значно менш визначена і вод-
ночас неправова категорія. 

О. О. Дудоров має рацію в тому, що виділен-
ня видових об’єктів є продуктивним з огляду на 
те, що це дає змогу показати схожість певних 
кримінальних правопорушень, полегшує вста-
новлення наскрізних ознак складів злочинів, 
спрощує аналіз законодавчого матеріалу, додає 
класифікації кримінальних правопорушень 
стрункості [1, с. 154]. 

Певну схожість мають і кримінальні право-
порушення, передбачені такими статтями КК 
України: 342 (Опір представникові влади, пра-
цівникові правоохоронного органу, державному 
виконавцю, приватному виконавцю, члену гро-
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мадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону або військовос-
лужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб); 343 (Втручан-
ня в діяльність працівника правоохоронного 
органу, судового експерта, працівника держав-
ної виконавчої служби, приватного виконавця); 
344 (Втручання у діяльність державного діяча); 
345 (Погроза або насильство щодо працівни-
ка правоохоронного органу); 346 (Погроза або 
насильство щодо державного чи громадського 
діяча); 347 (Умисне знищення або пошкоджен-
ня майна працівника правоохоронного органу, 
працівника органу державної виконавчої служ-
би чи приватного виконавця); 348 (Посягання 
на життя працівника правоохоронного органу, 
члена громадського формування з охорони гро-
мадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця); 349 (Захоплення пред-
ставника влади або працівника правоохоронно-
го органу як заручника); 351 (Перешкоджання 
діяльності народного депутата України та депу-
тата місцевої ради); 351-1 (Перешкоджання 
діяльності Рахункової палати, члена Рахунко-
вої палати); 351-2 (Перешкоджання діяльності 
Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України).

Аналіз назв зазначених кримінально-право-
вих заборон свідчить про те, що у цих статтях 
криміналізовано різні форми впливу (опір, втру-
чання, перешкоджання, погрози, насильство, 
посягання на життя, знищення або пошкоджен-
ня майна) на різні категорії представників влади 
(працівника правоохоронного органу, держав-
ного виконавця, судового експерта, працівника 
державної виконавчої служби, державного діяча 
тощо). Ці делікти вчиняються під час виконан-
ня ним службових обов’язків чи у зв’язку з їх 
виконанням. Зазначене свідчить про схожість 
цих кримінальних правопорушень, а тому дає 
підстави говорити про їх видовий об’єкт.

У теорії кримінального права вчені неодно-
разово висловлювалися щодо видового об’єкта 
різних кримінальних правопорушень проти 
представників влади. 

О. О. Кирбят’єв пропонує визначати видо-
вий об’єкт к. пр., що посягають на професійну 
діяльність працівників правоохоронних орга-
нів, як гарантований та нормативно визначений 
порядок функціонування органів державної 
влади, які здійснюють правозастосовні або пра-

воохоронні функції [7, с. 273]. Видається, що 
уточнення про правозастосовні та правоохорон-
ні функції є зайвим, оскільки у досліджуваних 
статтях йдеться як про усіх представників вла-
ди, так і окремі їх категорії. В межах видового 
об’єкта немає підстав для класифікації пред-
ставників влади за видами виконуваних ними 
функцій. Нелогічним видається і виділенні 
декількох видів видових об’єктів кримінальних 
правопорушень, що посягають на різні категорії 
представників влади. 

І. І. Давидович стверджує, що видовий (гру-
повий) об’єкт злочинів, передбачених ст. ст. 342, 
343, 345, 347 – 349, 350, 352 КК, складають такі 
компоненти, як: здійснювана у відповідності 
до закону службова діяльність службових осіб, 
представників влади, зокрема, працівників пра-
воохоронних органів, та діяльність представ-
ників громадськості по охороні правопорядку; 
особиста і майнова безпека суб’єктів управлін-
ської діяльності та їх близьких [8, с. 131]. Група 
злочинів, передбачених статтями 342, 343, 345, 
347, 348, 349 КК, може виокремлюватися серед 
інших посягань на порядок публічного управ-
ління за двома критеріями – специфічним різ-
новидом управлінської діяльності (діяльність по 
охороні правопорядку), якій завдається або може 
бути завдана шкода при вчиненні відповідних 
злочинів, та механізмом злочинного посягання 
(шляхом посягання на окремі блага суб’єктів 
такої діяльності). До цієї ж групи вона відно-
сить і злочини, передбачені ст. ст. 350 та 352 
КК, які встановлюють відповідальність за запо-
діяння шкоди особистим та майновим благам 
службової особи чи громадянина, який виконує 
громадський обов’язок [8, с. 131]. 

Позиція І. І. Давидович видається дискусій-
ною з таких міркувань. Авторка в межах одного 
об’єкта об’єднала як діяльність, так і особисту 
й майнову безпеку. Водночас як відомо особис-
та та майнова безпека належать до додаткових 
обкатів досліджуваних кримінальних право-
порушень. Окрім того, у запропонованому нею 
визначенні йдеться про декілька видів право-
відносин: 1) пов’язані із службовою діяльністю 
службових осіб, представників влади, зокрема, 
працівників правоохоронних органів, та діяль-
ністю представників громадськості по охороні 
правопорядку; 2) пов’язані з особистою і май-
новою безпекою суб’єктів управлінської діяль-
ності та їх близьких. 



169

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

З цих же міркувань не можна погодитися 
і з позицією А. В. Бойка, який пропонує схоже 
визначення видового об’єкта досліджуваних 
кримінальних правопорушень, яке охоплює 
окрім зазначених видів діяльності і безпеки ще 
авторитет відповідних органів і працівників. 
А. В. Бойко вважає, що видовим об’єктом для 
злочинів, які можна виділити у самостійну гру-
пу, що відрізняється єдиною для них ознакою, 
пов’язаною із незаконним впливом на суб’єкта 
управлінської діяльності (ст. ст. 342, 343, 345, 
347, 348, 349, 350, 352 КК України), виступають 
службова діяльність працівників органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня та об’єднань громадян, особиста та майнова 
безпека цих осіб та їх близьких родичів, автори-
тет зазначених органів і працівників [9, с. 73-74].

У своїх позиціях щодо видового об’єкта 
досліджуваної категорії кримінальних право-
порушень І. І. Давидович та А. В. Бойко, як 
видається, не лише виходять за межі родового 
об’єкта, кримінально-правова охорона якого 
здійснюється в межах розділу XV Особливої 
частини КК, але й поєднують в межах видово-
го об’єкт три, а можливо й більше окремих груп 
правовідносин. Йдеться, окрім правовідносин 
в межах розділу XV, ще й про правовідносини, 
пов’язані із забезпечення кримінально-правової 
охорони власності, життя та здоров’я тощо.

Видовим об’єктом втручання в діяльність пра-
цівника правоохоронного органу І. М. Залялова 
визнає суспільні відносини, що забезпечують 
авторитет органів державної влади [10, с. 33]. 
З огляду на назву розділу XV Особливої части-
ни КК – «Кримінальні правопорушення проти 
авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань громадян 
та кримінальні правопорушення проти жур-
налістів» така позиція видається абсолютно 
логічною. Однак якщо врахувати, що категорія 
«авторитет» не може в повній мірі охопити усю 
сферу правовідносин, що охороняються в цьому 
розділі, позиція І. М. Залялової є недостатньо 
обґрунтованою. 

І. М. Ізай видовим об’єктом злочинів, перед-
бачених у статтях 343, 345, 347, 348, 349 КК 
України, пропонує визнавати порядок здій-
снення законної діяльності працівників право-
охоронних органів по виконанню службових 
повноважень [11, с. 8]. 

Ця позиція також видається дискусійною 
принаймні з огляду на те, що що потерпілими 
від кримінальних правопорушень, передбаче-
них ст. 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 
351-1, 351-2 КК України, є не лише представни-
ки влади, але й інші особи у зв’язку з їх службо-
вою чи громадською діяльністю.

С. В. Владимиренко під час дослідження видо-
вого об’єкта злочину, передбаченого статтею 350 
КК України, прийшов до висновку, що це поря-
док здійснення службової діяльності представ-
никами органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, об’єднань громадян, 
який представляє собою врегульовані нормами 
права суспільні відносини, що забезпечують 
авторитет цих органів, їхню нормальну діяль-
ність та безпеку їхніх представників [4, с. 99].

Незважаючи на те, що ми досліджуємо кри-
мінальні правопорушення проти представників 
влади слід врахувати наявну систему кримі-
нальних правопорушень проти авторитету орга-
нів державної влади, органів місцевого само-
врядування, об’єднань громадян та кримінальні 
правопорушення проти журналістів. Видовий 
об’єкт слід визначати з урахуванням ст. 350 
(Погроза або насильство щодо службової осо-
би чи громадянина, який виконує громадський 
обов’язок) та ст. 352 (Умисне знищення або 
пошкодження майна службової особи чи грома-
дянина, який виконує громадський обов’язок). 

Видовий об’єкт кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 342-345, 346, 347, 348, 
349, 350-352 КК України, можна визначити 
як правовідносини, пов’язані з убезпеченням 
представників влади та інших осіб у зв’язку 
з їх службовою чи громадською діяльністю від 
посягань на порядок здійснення ними нормаль-
ної службової чи громадської діяльності.

В теорії кримінального права пропонується 
виокремити в КК України декілька різновидів 
видових об’єктів злочину. 

1. Видовий об’єкт, що охоплює споріднені 
безпосередні основні об’єкти декількох злочи-
нів у межах одного родового об’єкта (його мож-
на назвати підродовим об’єктом). Цей різновид 
видового об’єкта можуть утворювати, зокрема, 
безпосередні основні об’єкти злочинів, передба-
чених ст. 255, 257, 2583, 260 КК України.

2. Видовий об’єкт, що охоплює безпосередні 
основні та додаткові об’єкти декількох злочинів 
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у межах різних родових об’єктів (міжродовий 
об’єкт). Видовим об’єктом цього виду можна 
вважати суспільні відносини щодо криміналь-
но-правової охорони життя від різноманітних 
умисних посягань на нього, які криміналізовано 
в ст. 115–118, 348, 348-1, 379, 400, 443 КК Укра-
їни [5, с. 262–274; 12, с. 177-178]. 

Якщо підтримати цю класифікації, то для 
кримінальних правопорушень проти пред-
ставників влади характерний саме міжродовий 
об’єкт. Це можна пояснити тим, що посягання 
проти представників влади розміщені не лише 
у розділі ХV Особливої частини КК, який має 
назву «Кримінальні правопорушення проти 
авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань грома-
дян та кримінальні правопорушення проти 
журналістів». Йдеться щонайменше про такі 
розділи Особливої частини КК України з відпо-
відними кримінально-правовими заборонами:

розділ І «Злочини проти основ національної 
безпеки України» (ст. 112 «Посягання на життя 
державного чи громадського діяча»);

розділ XVIII «Кримінальні правопорушен-
ня проти правосуддя» (ст. 376 «Втручання 
в діяльність судових органів, ст. 377 «Погроза 
або насильство щодо судді, народного засідате-
ля чи присяжного», ст. 378 «Умисне знищення 
або пошкодження майна судді, народного засі-
дателя чи присяжного», ст. 379 «Посягання на 
життя судді, народного засідателя чи присяжно-
го у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здій-
сненням правосуддя»);

Розділ XIX «Кримінальні правопорушення 
проти встановленого порядку несення військової 
служби (військові кримінальні правопорушен-
ня)» (ст. 435-1 «Образа честі і гідності військо-
вослужбовця, погроза військовослужбовцю»).

Висновки. За результатами авторського опра-
цювання ознак безпосереднього об’єкта кримі-
нальних правопорушень проти представників 
влади, можна запропонувати декілька висновків.

1. Для кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст. 342-345, 346, 347, 348, 349, 350-352 
КК України, характерний такий видовий об’єкт 
як правовідносини, пов’язані з убезпеченням 
представників влади та інших осіб у зв’язку 
з їх службовою чи громадською діяльністю від 
посягань на порядок здійснення ними нормаль-
ної службової чи громадської діяльності.

2. Водночас зазначений видовий об’єкт є між-
родовим, оскільки він характерний як кримі-
нальним правопорушенням, що містяться в роз-
ділі XV «Кримінальні правопорушення проти 
авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань громадян 
та кримінальні правопорушення проти журна-
лістів», так і кримінальним правопорушенням, 
що містяться в розділі І «Злочини проти основ 
національної безпеки України» (ст. 112 «Пося-
гання на життя державного чи громадського 
діяча»), розділі XVIII «Кримінальні правопору-
шення проти правосуддя» (ст. 376 «Втручання 
в діяльність судових органів, ст. 377 «Погроза 
або насильство щодо судді, народного засідателя 
чи присяжного», ст. 378 «Умисне знищення або 
пошкодження майна судді, народного засідате-
ля чи присяжного», ст. 379 «Посягання на жит-
тя судді, народного засідателя чи присяжного 
у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійснен-
ням правосуддя») та розділі XIX «Кримінальні 
правопорушення проти встановленого порядку 
несення військової служби (військові криміналь-
ні правопорушення)» (ст. 435-1 «Образа честі 
і гідності військовослужбовця, погроза військо-
вослужбовцю») Особливої часини КК України.
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ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 
АМЕРИКАНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА ДЖ. БАЙДЕНА

CRIMINAL LEGAL POLICY OF THE AMERICAN PRESIDENT J. BAIDEN

Статтю присвячено аналізу федеральної кримінально-правової політики діючого президента США Дж. 
Байдена усвідомлені кризи процесу глобалізації. Підкреслюється, що трансформація будь-якого суспільного 
устрою, особливо при його переході на нові принципи державного ладу, завжди загрожує виникнення кризових 
явищ у всіх сферах життя суспільства. Саме така ситуація виникла в сучасної України під час перетворення, які 
охопили всі сторони суспільного життя: економіку, політику, ідеологію і право. 

Для України, як молодої держави, маючий малий досвід власної державної і правової політики, питання 
іі стану і ефективності були і залишаються актуальними. В нашої державі знову сформовані конституційні, 
цивільні, кримінальні, фінансові і інші галузі законодавство. Зараз іде реформування правоохоронної системи, 
упровадження міжнародних принципів і стандартів, які, безперечно довели свою ефективність і цінність. Однак 
міжнародні стандарти набувають можливість бути регулятором конкретних правовідносин тільки при наявності 
ефективних механізмів їх реалізації і захисту. 

Стратегічний підхід к формуванні кримінальної політики демократичної і правової України вимагають 
вивчення і розумного використання накопиченого в зарубіжних країнах досвіду використання державної страте-
гії в боротьбі зі злочинності. Потрібен успішний досвід країни яка займає ведучі позиції у світі. Більше всього 
для цього підходить Сполучених Штатів – країна яка є визнаний світом лідер серед успішних демократичних 
країн. Тому вітчизняна наука повинна приділити особу увагу на досвід Сполучених Штатів по боротьбі зі зло-
чинності. Особливою рисою американського уряду є те, що вони мають довгострокову кримінально-правовому 
політику. Але треба зазначити, що кримінальна-правова політика США довгий час була дуже складної. Тому 
саме все не так просто оволодіти американським досвідом по боротьби зі злочинності, адже в США в останній 
час відбувається загрозливі кількісні і якісні зміни рівня, структури і динаміки злочинності. Це вимагає від пре-
зидента США Дж. Байдена подальші розробки і удосконалювати федеральну кримінально-правову політику, 
викладеною в цій статі. 

 Ключові слова: глобальна криза глобалізації, кримінально-правова політика США, адміністрація президен-
та Дж. Байдена, концепції американських кримінологів, злочинність у США. 

 
The work is assigned to the analysis of the federal criminal and legal policy of the current President of the United 

States J. Biden in the minds of the crisis of the globalization process. It is emphasized that the transformation of any social 
system, especially during its transition to the new principles of state formation, is always fraught with the emergence of 
crisis phenomena in all spheres of society. This is exactly the situation in modern Ukraine during the transformations that 
covered all aspects of public life: economics, politics, ideology and law. 

For Ukraine, a young state that has not had its own state and legal policy for a long time, the issues of its condition 
and efficiency have been and remain relevant. Constitutional, civil, criminal, financial and other branches of legislation 
have been re-formed in our state. The law enforcement system is being reformed, international principles and standards 
are being introduced, which have unquestionably proved their effectiveness and value. However, international standards 
acquire the ability to be a regulator of specific legal relations only if there are effective mechanisms for their provision 
and protection.

The strategic approach to the formation of the criminal policy of democratic and legal Ukraine requires the study 
and reasonable use of the experience gained in foreign countries in the application of state strategies in the fight against 
crime. Nowadays, criminal policy is developed in democratic and legal states of the world as a result of a compromise 
of positions (often diametrically opposed) of all branches of government, political parties, associations of citizens and 
scholars on the adoption of certain criminal laws and regulations aimed at combating crime. This is especially true of the 
United States, whose criminal policy has long been very complex. That is why not everything is so simple in mastering 
the American experience in the fight against crime, because in the United States recently there are threatening quantita-
tive and qualitative changes in the level, structure and dynamics of crime. This requires US President J. Biden to further 
develop and improve the federal criminal law policy set out in this article. 

Key words: global crisis of globalization, criminal law policy of the USA, administration of President J. Biden, the 
concepts of American criminologists, crime in the USA.



173

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2022
 

Постановка проблеми. Відомо, що на почат-
ку нашого століття у явище, яке прийнято нази-
вати «глобалізацією», вступило в період кризи, 
яка має економічні, соціальні й геокультурні 
аспекти. Перші причини були закладені в гео-
культурній економічній моделі, що має свою 
особливу систему цінностей та економічних 
імперативів, які пропонує всьому світу західна 
цивілізація. Другою групою причин кризи гло-
балізації є невідповідність заявлених елітою 
західної цивілізації цілей, таких як поширення 
свободи й демократії, товарного достатку, задо-
волення споживчих потреб населення та реаль-
них можливостей для їхнього задоволення. 

Зрозуміло, що вказане явище негативно від-
бивалося на економічному і соціальному роз-
витку нашої держави, особливо коли на чолі 
американської держави перебував Президент 
Д. Трамп. Він регулярно піддавав нищівній 
критиці зовнішню і внутрішню політику ЕС, 
Китаю, Росії, вимагав від держав-членів НАТО 
посилити свою фінансову участь в діяльнос-
ті цієї організації, паплюжив політику ООН 
за неефективну роботу, надмірне витрачання 
коштів і спроби втрутитися у внутрішню полі-
тику США. Трамп майже не опікувався такою 
гуманітарною політикою, яка б відповідала 
міжнародно-правовим-стандартам. Тому пред-
ставник США при ООН Н. Хейлі повідомила 
світову спільноту про те, що для Сполучених 
Штатів Загальна декларацію прав людини тим-
часово втрачає юридичну силу. Причиною тако-
го рішення очільника країни-лідера світового 
співтовариства Хейлі назвала діяльність Ради 
з прав людини ООН, яка стала «організацією-
порушником прав людини і вигрібною ямою 
політичної упередженості щодо стратегічного 
союзника Америки, яким є держава Ізраїль». 

Крім того, нею було додано, що США вихо-
дить зі складу вказаної Ради, оскільки вона 
є «лицемірною організацією, яка опікується 
лише про свої власні інтереси і перетворює пра-
ва людини в насмішку», заважаючи Америці 
довести світовій спільноті, що державна політи-
ка цієї країни є взірцем для зовнішнього світу 
[1]. Проте чинний президент США Дж. Байден 
змушений шукати нові підходи до проведення 
внутрішньої і зовнішньої політики власної адмі-
ністрації. І це є дуже актуальним для України, 
молодої держави, яка до проголошення неза-

лежної, демократичної і правової державності 
не мала власної державно-правової політики. 

Слід вказати, що в нашій державі заново 
сформувалися конституційна, цивільна, кримі-
нальна, фінансова та інші галузі законодавства. 
Відбувається реформування правоохоронної 
системи, впроваджуються міжнародні принци-
пи і стандарти, які беззаперечно довели свою 
ефективність і цінність. Однак міжнародні стан-
дарти набувають здатності бути регулятором 
конкретних правових відносин лише за умови 
наявності ефективних механізмів їх забезпе-
чення та захисту, що є складовою національної 
системи права [2, c. 3]. Саме це підтверджує 
державна кримінально-правова політика США, 
досвід формування і розвитку якої є неоцінен-
ним для нашої країни.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Очевидно, що стратегічною метою 
кримінальної політики було і залишається 
забезпечення реального захисту особистос-
ті, суспільства і держави від злочинних пося-
гань. З тактичних позицій ця мета досягаєть-
ся за допомогою спеціально-профілактичного 
і кримінально-правового впливу на злочин-
ність. На жаль, аналіз української криміналь-
но-правової політики в працях наших дослід-
ників ґрунтується тільки на вітчизняному 
матеріалі. І суть справи не змінює та обста-
вина, що в Україні є окремі дослідження, 
автори яких В.П. Біленький, О.Б. Загурський, 
В.М. Калашников, О.Ю. Шостко, А.В. Молдо-
ван, Є.Ю. Полянський, А.В. Савченко, В.В. Мат-
війчик, Д.Й. Никифорчук і В.М. Співак іноді тро-
хи побіжно звертаються до зарубіжного досвіду 
вирішення державних кримінально-правових 
проблем, в тому числі – американського [3]. 

Метою статті є всебічний аналіз формуван-
ня нової кримінально-правової політики США 
при адміністрації Джона Байдана при сучасної 
кризи глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. На перший 
погляд, категорія кримінально-правової полі-
тики є однією з найбільш досліджуваних, але 
одночасно й найменш пізнаних у науці кримі-
нального права. За багато років і навіть сто-
літь її вивчення накопичена достатньо велика 
кількість знань про неї, вироблені підходи до 
розв’язання загальних і окремих питань кримі-
нально-правової політики. Разом з тим, все ще 
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лишається широке поле для діяльності сучас-
них і майбутніх дослідників цієї системної 
реальності [4, c. 7].

На сьогодні зміцнення підвалин української 
державності має спиратися не лише на фунда-
ментальні принципи вітчизняного державотво-
рення, а й на належне використання досвіду роз-
винених західних демократій в галузі боротьби 
проти злочинності. Тому особливого значення 
для формування вітчизняної державно-правової 
політики набуває використання американської 
кримінальної політики, яка виникала ще у XVIІ 
столітті. Особливістю цієї політики є початко-
ве формування її основ в межах Британської 
колоніальної імперії. Втім після отримання 
Америкою державної незалежності загальні 
засади кримінальної політики були сформу-
льовані «батьками-засновниками» США, чий 
досвід боротьби проти злочинності священний 
для сучасної Америки [5]. Тому, власне, слідом 
за засновниками США відомий дослідник істо-
рії держави і права Л. Харц у праці «Ліберальна 
традиція в Америці» зазначав: «Якщо Амери-
ка – це країна ексцентричного втілення лібера-
лізму, то хіба народи всього світу не пов’язують 
з нею свою надію на збереження всього найкра-
щого, що вона подарувала світові» [6]. 

Слід вказати, що міркування американських 
ідеологів кримінальної політики підкріпи-
ла відома цивілізованому світу «залізна леді» 
М. Тетчер у фундаментальній праці «Мистецтво 
управління державою. Стратегії для мінливого 
світу». Вона вказувала: «Ще за часів зародження 
перших поселень на іншій стороні Атлантики їх 
мешканці мали тверді релігійні, моральні і полі-
тичні переконання. Про це свідчать незабутні 
слова Джона Вінтропа, звернені в 1630 році 
з палуби крихітного суденця «Арабелла» побли-
зу узбережжя Массачусетсу до перших посе-
ленців: «Ми повинні з’єднатися в цій роботі 
в єдине ціле. Ми повинні плекати братні почут-
тя один до одного. Ми повинні відмовитися від 
будь-яких надмірностей, щоб дати іншим хоча 
б найнеобхідніше. З цих міркувань випливають 
певні висновки, що стосуються міжнародної 
політики. • Тільки Америка має моральне пра-
во, а також матеріальну основу, що дозволяють 
займати місце світового лідера. • Доля Америки 
нерозривно пов’язана з відстоюванням ціннос-
тей свободи в глобальному масштабі. • Най-

ближчі союзники Америки, особливо союзники 
з англомовного світу, повинні розглядати місію 
Америки як основу для вироблення своєї влас-
ної місії» [7, c. 7].

США продовжують покладатися лише на 
внутрішні заходи захисту прав людини і грома-
дянина, причому не лише власних громадян, а 
й громадян інших країн світу. Для зовнішнього 
світу Америка завжди твердить, що багато прав, 
встановлених Конституцією, є еквівалентни-
ми правам, закріпленим у Загальній декларації 
прав людини та деяких інших пактах, де від 
імені міжнародного співтовариства оголошено 
необхідність неодмінного захисту прав і свобод 
людини по всьому світу [8]. Крім того, амери-
канські пропагандисти звертають увагу світо-
вого співтовариства на те, що Верховний Суд 
США спромігся визначити для американців 
основні права, які прямо не зазначені в Консти-
туції, такі, як презумпція невинуватості у кри-
мінальному процесі та свобода пересування [9]. 

Нині США залишається лідером світового 
співтовариства, проте саме у цій країні тради-
ційно спостерігається зріст кримінальних зло-
чинів. Це змусило уряд США взяти на себе 
загальне політичне керівництво з переслідуван-
ня всіх видів кримінальної злочинності ще за 
часів правління президента Дж. Кеннеді, який 
намагався зробити ідеї автора Декларації неза-
лежності США Т. Джефферсона керівництвом 
до впровадження суворої, але гуманної кримі-
нальної політики.

У науковій літературі є різні трактуван-
ня поняття «кримінальна політика». В одних 
випадках його застосовують для позначення 
способу дій, спрямованих на досягнення чого-
небудь. З іншого боку, ним послуговуються для 
позначення свідомо організованої діяльності, 
необхідної та доцільної протягом певного часу – 
зазвичай це діяльність органів державної влади 
і державного управління, громадських об’єднань, 
партій і т.д., зумовлена їх конкретними інтереса-
ми і цілями. У цьому розумінні поняття «кри-
мінальна політика» позначає перспективу удо-
сконалення керування суспільними процесами. 

Термін «кримінальна політика» був засто-
совний у США з часів проголошення їхньої 
незалежності [10]. Як зауважують автори дослі-
дження «Кримінологічна характеристика зло-
чинності в історії людства», злочинність «існу-
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вала та змінювалась протягом століть у кожній 
державі. Відмінність злочинності торкалась 
лише структури, динаміки, рівня та її характе-
ру. З’явилися нові (суспільно небезпечні) види 
злочинності, які були притаманні певному істо-
ричному періоду. Таким чином, злочинність має 
корінне історичне походження» [11, с. 3]. 

Безсумнівно, сьогодні кожна демократична 
і правова держава має об’єднати зусилля із сус-
пільством у протидії злочинності, але за умови, 
що цей процес буде оформлено у вигляді науко-
во обґрунтованої державної кримінально-пра-
вової політики. Зміст кримінальної політики 
США, її цілі та завдання відображено у кримі-
нальному законодавстві. Взаємозв’язок кримі-
нальної політики і кримінального права дво-
сторонній: правотворчість виступає формою 
реалізації кримінальної політики, тому у праві 
відбито та в нормативному порядку закріплено 
політичні ідеї протидії злочинності. 

Цілі та принципи кримінальної політики 
США стабільні. У Конституції США і в «Біл-
лі про права», створених «батьками-засновни-
ками», зафіксовано ряд загальних положень, 
безпосередньо пов’язаних із кримінальним 
судочинством, а саме: 1) загальні принципи 
розмежування кримінально-процесуальної 
компетенції судів штатів і федерації (ст. III); 
2) особливості доказування у справах про зраду 
(ст. III, розділ 3); 3) умови законності виробни-
цтва арештів і обшуків (поправка IV); 4) право 
на суд присяжних (поправка V); 5) заборона 
спонукання до дачі показань проти самого себе 
(поправка V); 6) право на швидкий суд (поправ-
ка VI); 7) право обвинуваченого знати, у чому 
його звинувачують (поправка VI); 8) право мати 
захисника (поправка VI) та інші. Більшість цих 
конституційних положень за певних умов має 
юридичну силу для правоохоронних органів 
кожного окремого американського штату.

На думку американських учених, полі-
тикою протидії злочинності слід вважати 
не лише практичну діяльність з її викорінення, 
а й формування ідеології захисту правопоряд-
ку від кримінальних посягань. Вона заснована 
на сукупності ідей, поглядів, уявлень про те, 
в ім’я яких цілей, якими методами і засобами, 
за якими напрямами і в яких формах необхідно 
реалізовувати державну боротьбу проти злочин-
ності. Прикладом для сучасних правоохоронців 

є заповіти Т. Джефферсона, який після проголо-
шення американського суверенітету зауважив, 
що американська мета кримінальної політики 
полягає у забезпеченні максимально можливого 
обмеження злочинності [12, c. 150-151].

Ще під час Війни за незалежність Т. Джеф-
ферсон вніс до Континентального Конгресу 
«Білль про розподіл злочинів і покарань», де було 
зазначено: «Оскільки часто трапляється, що без-
божні і розпусні особи, які перебувають під вла-
дою надмірних пристрастей, вчиняють проти-
правні замахи на життя, свободу та майно інших 
людей, зазіхаючи на їх безпеку, це спонукає 
законослухняних людей будувати суспільство, 
головна мета якого полягає в тому, щоб обмеж-
увати такі злочинні дії, завдаючи відповідних 
покарань тим, хто їх вчиняє. Водночас цілі сус-
пільства, що дбає про захист своїх співгромадян, 
виявляють, що правопорушник повинен відчути 
такі страждання від покарання, які пропорційні 
його злочину, але цей злочинець має право на 
захист від надмірного покарання. Завдяки цьому 
обов’язком законодавчого органу стає належним 
чином організувати системну градацію покарань 
за злочини, необхідну для попередження вка-
заних вчинків. Проте, хоча виправлення право-
порушників є об’єктом, гідним уваги законів, 
взагалі не слід постійно застосовувати смертну 
кару, що винищує зміст виправлення злочинців. 
Цей захід має бути останнім захистом проти тих, 
чиє існування стає несумісним з безпекою їхніх 
співгромадян, оскільки це послаблює держа-
ву, призводить до скорочення кількості людей, 
які у разі виправлення можуть бути відновлені 
в якості здорових членів суспільства. Більше 
того, вони навіть під час перебування в положен-
ні ув’язнених можуть бути корисними для сус-
пільства на примусових роботах і служити нао-
чними прикладами для інших членів суспільства 
задля перешкоджання правопорушень з їхнього 
боку. Проте якщо людина бере участь у війні 
проти Співдружності штатів або надає допомогу 
ворогам Співдружності, навіть перебуваючи за 
її межами, таку особу мусять засудити за поді-
бні вчинки у разі наявності показань двох свід-
ків, які заслуговують на довіру, чи його власного 
добровільного визнання провини. І така засудже-
на особа повинна відчути страждання від смер-
ті через повішення, а її землі та інші маєтності 
мають перейти до власності Співдружності» [13].
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З того часу основну роль у створенні право-
вого фундаменту державної кримінальної полі-
тики відведено Конгресу США. Тільки він має 
виключне право приймати закони, виконання 
і застосування яких обов’язково на всій терито-
рії США, у тому числі, при здійсненні заходів 
державної кримінальної політики. Конституція 
надала Конгресу право приймати закони для 
деяких обмежених цілей. У результаті майже 
всі статути такого характеру були кодифіковані 
в США. Це правове «багатство» надає органам 
виконавчої влади можливість створювати пра-
вила щодо розвитку державної кримінальної 
політики та її правозастосування.

У США існує певна конкуренція між феде-
ральним кримінальним правом та криміналь-
ним правом окремих штатів. Переважна біль-
шість злочинів, скоєних в країні, переслідується 
за кримінальними законами штатів, і тому осно-
вний обсяг роботи з розгляду кримінальних 
справ лягає на місцеві суди в штатах. Вони 
і мають справу з більшістю «звичайних» кри-
мінальних злочинів, таких, як убивство, напад, 
зґвалтування, крадіжка та розбій, визначають-
ся виключно правом штату, крім тих випадків, 
коли вони мають прямий зв’язок з федеральною 
власністю, цільовими програмами або комерці-
єю, що відбувається між штатами.

Очевидно, що дуалістичність правової 
системі США заважає розвитку федераль-
ної кримінальної політики, проте вихід з цих 
незручностей знайшли ще батьки-засновни-
ки США. Завдяки їхній правотворчий діяль-
ності було встановлено, що єдиним носієм  
повноважень виконавчої влади на рівні федера-
ції конституція оголошує президента: «Вико-
навча влада надана президентові». Цим і керу-
ється чинний голова США Дж. Байден, який 
ще під час своєї передвиборної кампанії осо-
бливу увагу приділив проблемам вдосконален-
ня системи правосуддя у галузі боротьби про-
ти кримінальної злочинності. З цього приводу 
він виклав чотири основні принципи, якими 
керуватиметься як голова держави: 1) зменши-
ти ув’язнення; 2) викорінити расові, гендерні 
та доходові диспропорції; 3) переорієнтувати 
систему судочинства по кримінальних справах 
на застосування викупу та реабілітацію; 4) лік-
відувати отримання прибутку з системи кримі-
нального правосуддя. 

Президент Байден має вжити негайних кроків, 
щоб продемонструвати свою прихильність пере-
творенню цих чотирьох принципів у дію [14]. 
Він і почав робити це 20 січня 2021 року піс-
ля прийняття присяги та інавгурації. Наступні 
чотири роки Байден збирається віддати прі-
оритет у своїй політиці проблемам реформу-
вання поліції та кримінального правосуддя. 

Реалізацію державної кримінальної політики 
США, основні напрямки якої визначає голова 
держави, здійснюють чотири мільйони праців-
ників федеральних органів виконавчої влади. 
Виконавчі департаменти (міністерства) утворю-
валися конгресом, але діяли на підставі повно-
важень, делегованих президентом. Тому амери-
канські науковці з середини минулого століття 
спеціально займаються розробкою теорії прези-
дентського впливу на громадську думку стосов-
но боротьби проти проявів злочинності [15].

У даний час кримінальна політика розро-
бляється Управлінням програм юстиції Мініс-
терства юстиції США, яке фокусує свою увагу 
на попередженні злочинів шляхом проведення 
відповідних досліджень та розвитку правових 
ініціатив на основі надання допомоги жертвам 
злочинів. Прагнення держави захистити осно-
вні права і свободи громадян через застосуван-
ня багатого арсеналу заходів боротьби проти 
злочинності супроводжувалося виникненням 
різних напрямів кримінально-правової політи-
ки, а саме: 1) боротьба проти корупції в вищих 
органах влади; 2) пошук ефективних інстру-
ментів боротьби проти організованої злочин-
ності; 3) попередження злочинності неповно-
літніх американців. Весь цей перелік основних 
напрямів державної кримінальної політики 
США чинний голова Америки відображає 
у своїх виконавчих наказах [16]. 

У перший день перебування на посаді прези-
дента США Дж. Байден підписав 17 виконавчих 
указів з питань, що є для його адміністрації прі-
оритетними і які вимагають термінового вирі-
шення. Згідно з Конституцією США, законо-
давча влада (Конгрес) видає закони, а виконавча 
влада займається їх імплементацією та засто-
суванням. Іноді президент може скористатися 
своїм правом виступати в якості законодавця 
і видавати виконавчі укази (хоча тлумачення цих 
повноважень Конгресом, як правило, є більш 
вузьким, ніж президентське).
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Виконавчі укази видаються з метою надання 
допомоги органам виконавчої влади виконувати 
покладені на них обов’язки і мають силу закону. 
Правовою основою указів є повноваження, яки-
ми президент наділяється відповідно до Кон-
ституції або ж делеговані йому в певних ситу-
аціях Конгресом. Виконавчі укази можуть бути 
розглянуті (і скасовані) в судовому порядку, так 
само, як і звичайні закони, прийняті Конгресом 
і підписані президентом. Вони можуть бути 
замінені новими нормативно-правовими актами 
або новими виконавчими указами.

Перщий виконавчий указ про реформування 
федеральної кримінальної системи президент 
Байден підписав саме в січні 2021 року. Цей акт 
має назву «Виконавчий наказ про реформування 
нашої системи ув’язнення з метою виключення 
використання кримінальних ізоляторів, що пра-
цюють приватно». У ньому зазначено: «Розділ 1. 
Політика. В даний час у США ув’язнено понад 
два мільйони людей, у тому числі непропорцій-
на кількість кольорових людей. Існує загаль-
на думка, що наша нинішня система масового 
ув’язнення накладає значні витрати та труднощі 
на наше суспільство та громади і не робить нас 
безпечнішими. Щоб знизити рівень ув’язнення, 
ми повинні зменшити стимули до ув’язнення, 
орієнтовані на прибуток, шляхом поступового 
припинення залежності федерального уряду від 
приватних кримінальних ізоляторів.

Ми повинні гарантувати, що ув’язненні 
та виправні системи нашої країни мають пріо-
ритет відновлення та викупу. Особам, які пере-
бувають під вартою, слід надати справедливий 
шанс повністю інтегруватися у свої громади, 
у тому числі шляхом участі у програмах, спря-
мованих на заробіток, забезпечення доступно-
го житла та участь у нашій демократії як наші 
співгромадяни. Однак кримінально-виконавчі 
ізолятори, що експлуатуються у приватному 
порядку, послідовно погіршують роботу феде-
ральних установ щодо виправних служб, про-
грам та ресурсів. Ми повинні гарантувати, що 
час ув’язнення готує людей до наступного роз-
ділу їхнього життя.

Федеральний уряд також несе відповідаль-
ність за забезпечення безпечного та гуманного 
поводження з особами у федеральній системі 
кримінального правосуддя. Однак, як виявило 
в 2016 році Управління Генерального інспекто-

ра Департаменту юстиції, кримінально -вико-
навчі ізолятори, що працюють у приватному 
порядку, не підтримують однаковий рівень без-
пеки та безпеки для людей у федеральній систе-
мі кримінального правосуддя чи для виправних 
працівників. Ми зобов’язані забезпечити цим 
особам безпечні умови праці та життя.

Розділ 2. Договори з кримінальними ізоля-
торами, що працюють у приватному порядку. 
Генеральний прокурор не поновлює контрак-
ти Департаменту юстиції з приватними кримі-
нальними закладами, що відповідають чинному 
законодавству.

Розділ 3. Загальні положення. (а) Ніщо в цьо-
му порядку не повинно тлумачитись як таке, 
що погіршує або іншим чином впливає на: 
(i) повноваження, надані законом виконавчому 
департаменту чи агентству, або їх керівнику; або 
(ii) функції директора Управління бюджету, що 
стосуються бюджетних, адміністративних чи 
законодавчих пропозицій; (b) Це розпорядження 
має виконуватися відповідно до чинного зако-
нодавства та за умови наявності асигнувань… 
Підписано: Джозеф Р. Байден молодший. Білий 
дім, 26 січня 2021 року [17].

Вказаний акт був цілком закономірним, адже 
результати кримінально-правової політики 
в значному ступені відображені в функціонуван-
ня пенітенціарної системи. У виправних устано-
вах США розроблена низка програм, що мають 
на меті зниження рівня злочинів, в яких беруть 
участь соціальні працівники. Вони допомагають 
засудженим усвідомити це через повсякденну 
роботу з ними, яка спрямована на припинен-
ня проявів насильства, сексуальних посягання, 
азартних ігор, расових конфліктів і зловживань 
наркотиками і алкоголем. 

Суто комерційні заходи з реформування пені-
тенціарної системи у приватизованих тюремних 
установах на практиці являють собою продо-
вження традицій пенсільванської системи жор-
сткого утримання в’язнів. Це означає, що в’язні 
перебувають під тиском тюремного промисло-
вого комплексу, який очолили великі корпорації. 

 На переконання багатьох американців, він-
цем кримінально-правової політики США має 
бути регулярне застосування смертної кари для 
злочинців. Архаїчні підвалини цього процесу, 
який практикується в тридцяти шести штатах, 
було закладено ще у колоніальну добу амери-
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канської державності. Виконання смертної кари 
і нині здійснюється відповідно до старовинних 
ритуалів. Цей ритуал дещо змінюється лише 
відповідно до того, яким способом злочинця 
позбавляють життя. Цим способами є смертель-
на ін’єкція, газова камера, електричний стілець, 
повішення і розстріл. 

Супротивники смертної кари з числа пра-
возахисників впевнені, що цей захід увічнює 
соціальну несправедливість, непропорційно 
орієнтовану на людей небілого кольору шкіри, 
а також на громадян, які не в змозі дозволити 
собі послуги дійсно професійних адвокатів. Під 
їхнім тиском 1972 року Верховний суд США 
визнав смертні вироки, винесені на основі кри-
мінальних законів окремих штатів, в якості 
«жорстоких і незвичайних» заходів покарання, 
що суперечать VIII поправці до Конституції, 
і рекомендував штатам більш точно визначити 
умови призначення смертної кари як винятко-
вої міри покарання. Проте рекомендації вищо-
го органу судової влади американської федера-
ції значною мірою залишилися без відповідної 
реакції органів влади низки штатів. 

Політика кримінального правосуддя Дж. Бай-
дена справедливо пов’язує диспропорції з нерів-
ними можливостями та пов’язує виправлення 
цих диспропорцій з інвестуванням у освітні мож-
ливості, розширенням доступу до медичного 
страхування та фінансуванням послуг та дослі-
джень психічного здоров’я та вживання нарко-
тичних речовин. Більш безпосередньо цілі полі-
тики Дж. Байдена визначають пріоритетність 
інвестування у державну оборону, щоб забез-
печити підсудним доступ до якісних адвокатів. 
Все це є критичним, але воно також є довгостро-
ковим. Перш за все, Президент Байден повинен 
зосередитися на тому, щоб вимагати збору даних 
та відновити роботу Відділу цивільних прав 
Міністерства юстиції для проведення розсліду-
вань щодо звинувачень у неналежній та некон-
ституційній поведінці у відділах поліції та інших 
аспектах систем кримінального правосуддя. 

Щоб негайно рухатися в цьому напрямку, 
адміністрація Дж. Байдена повинна попросити 
Бюро допомоги правосуддю та Бюро статисти-
ки юстиції переглянути всі відповідні існуючі 
процеси та проекти збору даних, щоб додати 
демографічні питання. Крім того, адміністра-
ція Байдена повинна переглянути всі програ-

ми грантів,що алмініструються Міністерством 
юстиції, щоб визначити, чи можна підтримува-
ти чи вимагати збирання демографічних даних 
як частину процесу надання гранту. 

Адміністрація Дж. Байдена зосередила 
увагу на двох аспектах отримання прибутку 
в системі кримінального правосуддя – приват-
них в’язницях та тюремному зв’язку. Прези-
дент Байден також повинен попросити Бюро 
в’язниць переглянути всі програми чи послуги, 
за які особи, які перебувають у місцях позбав-
лення волі, стягують. Щодо більш широкого 
питання обвинувачень у системі кримінального 
правосуддя, адміністрація Байдена має вимага-
ти, щоб Міністерство юстиції встановило полі-
тику, узгоджену з Керівними принципами Аме-
риканської адвокатської асоціації щодо судових 
штрафів і зборів, щоб усі федеральні прокуро-
ри переконалися, що до накладання штрафів 
і зборів порушується і вирішується питання про 
платоспроможність. Крім того, слід попросити 
Відділ цивільних прав Міністерства юстиції 
надати пріоритет розслідуванню судової прак-
тики, пов’язаної із накладенням штрафів та збо-
рів на тих, хто не має можливості сплачувати, 
та наслідком практики стягнення боргів [18].

Перший сигнал про те, що прихильність 
президента Байдена реформі кримінального 
правосуддя не був затьмарений негайним тис-
ком, таким як пандемія, надійшов через кіль-
ка днів після інавгурації. Тоді, коли перші сто 
днів наближалися до свого кінця, генеральний 
прокурор М.Гарланд оголосив про масштабні 
розслідування Департаменту юстиції стосовно 
тактики поліції в Міннеаполісі після вбивства 
Джорджа Флойда. 

Досить проблемним для засновників США 
було питання про використання тортур з метою 
отримати від особи, яку підозрювали у скоєнні 
злочину, зізнання у провині. Зазвичай тортури – 
це жорстокий злочин проти людини, властивий 
відсталим державам. Однак слід розуміти, що 
американська нація, яка формувалася в умовах 
геноциду аборигенів, тимчасового і довічного 
рабства, інтервенції в усьому світі, завжди вва-
жала і вважає тортури головним козирем в арсе-
налі кримінальних покарань. Щоправда, про 
«подвиги» тюремників США на Близькому Схо-
ді і в тюрмі Гуантаномона Кубі американські 
засоби інформації воліють мовчати. При цьому 
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в історико-правовій науці США панує уявлення, 
що «батьки-засновники» завжди наполягали на 
відмові від застосування тортур.

Багато американських учених припускають, 
що «батьки-засновники» прагнули зменши-
ти суворість кримінальних покарань, але не за 
допомогою теорії стримування, що потребу-
вала розробки та впровадження заходів щодо 
попередження злочинних виявів. У низці шта-
тів смертну кару можуть призначити не тільки 
за вбивство першого ступеня, а й за інші тяжкі 
злочини, зокрема, у штатах Колорадо й Аркан-
зас – за державну зраду, у Каліфорнії – за зраду, 
умисну аварію та лжесвідчення, у Флориді – за 
перевезення наркотиків і вбивство на сексуаль-
ному ґрунті, у Луїзіані – за зґвалтування дітей від 
12 років, а в Міссісіпі – за повітряне піратство. 
Найбільшу кількість смертних вироків виносять 
суди південних штатів, при цьому переважно 
афроамериканцям, що являє собою безперечний 
вияв расизму, укорінений в цьому регіоні ще на 
світанку американської державності [19]. І весь 
цей клубок протиріч щодо підходів федеральних 
органів влади та адміністрацій окремих штатів 
стосовно вирішення першочергових проблем 
кримінально-правового переслідування зло-

чинців обіцяє вирішити Президент Дж. Байден. 
У чому йому можна тільки побажати успіху. 

Висновки. Перетворення кримінально-пра-
вової політики, яка є одним з основним напрямків 
державної політики США, має бути зразком для 
України, яка прямує до світової спільноти демо-
кратичних і правових держав. Зрозуміло, що, 
досвід США може допомогти розвитку модер-
нової кримінально-правової політики України, 
яка виступає генеральним напрямком діяль-
ності держави по боротьбі зі злочинністю спе-
цифічними кримінально-правовими засобами.

Проте слід завжди мати на увазі, що для 
сучасної американської державності дійсно 
характерні спроби практичного оновлення пра-
вового підґрунтя кримінальної політики, але ці 
заходи стосуються скоріше форми, а не сутнос-
ті цієї системної реальності. Це певним чином 
відображено у перших реформаторських кро-
ках Президента Дж. Байдена з удосконалення 
кримінально-правової політики США. Тому-то 
використання американського досвіду кримі-
нально-правової політики в процесі докорінного 
перестрою державної політики України стосов-
но боротьби проти будь-яких проявів злочиннос-
ті має бути складним і неоднозначним процесом.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД  
В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

COMPARATIVE METHOD IN CRIMINAL LAW INVESTIGATION

У статті проаналізовано особливості застосування порівняльного методу в кримінально-правовому дослі-
дженні та досліджено підходи до побудови методології у галузі кримінального права.

Методологія кримінально-правових досліджень має на меті забезпечення високого рівня якості й ефектив-
ності наукових досліджень у відповідній сфері пізнання. Обрання методології, на якій грунтується науковий 
аналіз, надає дослідженням фундаментального характеру та вказує на ті відправні світоглядні і філософські та 
логіко‐гносеологічні засади, які дослідник обирає як засоби наукового пізнання, а недосконалість і недоліки в 
методології та методах можуть потягнути за собою можливі помилки і хибність як у дослідженні, так і в отри-
маних результатах.  

Загалом, у сучасних умовах розвитку суспільних відносин, однією з ключових тенденцій розвитку науки 
кримінального права є пошук ефективних способів дослідження кримінально-правових явищ. Одним із таких 
способів є використання порівняльного методу. 

З точки зору наукової методології метод порівняння є пізнавальним процесом, що дає змогу виявити подібні 
та відмінні ознаки (риси) об’єктів. При цьому, порівняння означає зіставлення одного з іншим задля з’ясування 
їх співвідношення. Результатом порівняння є отримання нової інформації, як про властивості порівнюваних 
явищ, так і про їх опосередковані взаємозв’язки і загальні тенденції їх функціонування та розвитку.  Більше 
того, як наслідок проведення порівняльного дослідження може бути не лише, до прикладу, внесення конкрекних 
пропозицій щодо діючого законодавства та практики його застосування, а й розширення та збагачення право-
вих традицій. Зважаючи на дані обставини, використання порівняльного методу дослідження сприяє перейнят-
тю випробувані іноземною практикою механізми регулювання кримінально-правових відносин та визначенню 
найбільш досконалих з техніко-юридичного боку, науково обґрунтованих, апробованих на практиці та актуаль-
них положень кримінального законодавства зарубіжних країн, в контексті можливості їх врахування під час удо-
сконалення кримінального законодавства України. 

Ключові слова: порівняння, метод, компаративістика, кримінально-правове дослідження, наука, правозас-
тосування.

The article analyzes the features of the comparative method in criminal law research and examines approaches to 
building a methodology in the field of criminal law.

The methodology of criminal law research aims to ensure a high level of quality and efficiency of research in the rel-
evant field of knowledge. The choice of methodology on which scientific analysis is based gives research a fundamental 
character and indicates the basic worldview and philosophical and logical-epistemological principles that the researcher 
chooses as a means of scientific knowledge, and imperfections and shortcomings in methodology and methods can lead 
to possible errors both in the study and in the results obtained.

In general, in the current conditions of development of public relations, one of the key trends in the development of 
the science of criminal law is the search for effective ways to study criminal law phenomena. One such method is to use 
a comparative method.

From the point of view of scientific methodology, the method of comparison is a cognitive process that allows to 
identify similar and different features of objects. In this case, comparison means comparing with each other to find out 
their relationship. The result of the comparison is new information, both about the properties of the compared phe-
nomena, and about their indirect relationships and general trends in their functioning and development. Moreover, the 
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Розвиток науки кримінального права та зрос-
тання значення методу порівняння як спосо-
бу дослідження кримінально-правових явищ 
зумовлює значний інтерес до вироблення єдиних 
підходів, правил, вимог щодо проведення дослі-
джень та критеріїв оцінки отриманих результатів.

Методологія дослідження є стрижнем нау-
кового пізнання та пропонує систему методів 
дослідження правових об’єктів, узагальнює 
теоретичні положення та включає в себе сві-
тоглядні орієнтири й особливості менталітету 
дослідника [1, c. 3]. Порівняльна методологія 
використовується під час дослідження всіх пра-
вових явищ, однак визначення інструментів 
методології конкретного наукового дослідження 
зумовлене двома головними чинниками: 

1) метою дослідження та завданнями, що 
вирішуються для її досягнення, а також його 
вибраними об’єктом і предметом; 

2) теоретичними, правовими й емпірични-
ми передумовами, установлення яких передує 
накопиченню нових знань про них [2, c. 81].

Для обрання вірного методологічного сцена-
рія побудови порівняльного дослідження, варто 
узагальнити функції таких досліджень:

- функція сприяння законотворчості: 
у зв’язку з тим, що нормотворча і нормопро-
єктувальна діяльність вимагає детальної роз-
робки текстів нормативно-правових актів 
з урахуванням не лише вітчизняного, а й 
загальносвітового досвіду регулювання відпо-
відних суспільних відносин; 

- функція забезпечення належного тлума-
чення законодавства: роз’яснення як національ-
них нормативно-правових актів, так і міжнарод-
них договорів та актів міжнародних організацій; 

- функція сприяння правозастосовній прак-
тиці: знаходить своє втілення у взаємовпливі 
і взаємоузгодженості сучасної правової доктри-
ни та юридичної практики; 

- інтеграційна функція: сприяє гармонізації 
та реалізації інших механізмів взаємодії націо-
нальних законодавств; 

- аналітична функція: дає змогу зробити 
прогностичні висновки та уникнути прорахун-
ків та провести «попереднє оцінювання» наслід-
ків тих чи інших процесів [6, c. 23].

Як справедливо зауважує американський 
професор Едвард Еберле, методологія порів-
няльного дослідження повинна охоплювати 
декілька важливих кроків: 

1) отримання необхідних навичок для дослід-
ника, в тому числі поглиблення знань про куль-
туру країни, право якої вивчається, отриман-
ня необхідних лінгвістичних навичок, а також 
застосування нейтральних, об’єктивних і оці-
ночних підходів; 

2) застосування інструментарію для оцінки 
як схожостей, так і відмінностей правових норм 
у порівнюваних країнах; 

3) застосування такого ж інструментарію для 
аналізу «внутрішнього права»; 

4) узагальнення висновків, що дають відпо-
відь на питання про те, які корисні знання були 
здобуті про зарубіжну правову систему та яким 
чином ці нові висновки можуть вплинути на 
оцінку чи вдосконалення національної системи 
права країни дослідника [13, c. 55].

Щодо поглядів на роль порівняльного методу 
для кримінально-правового дослідження варто 
зазначити наступне. 

На думку А.С. Політової функціональне при-
значення методу порівняння під час здійснення 
кримінально-правових досліджень полягає 
у виявленні загального й особливого в розвитку 
національних правових систем, у виробленні 
унікальних підходів до визначення злочинності 
і караності діянь у різних державах [10, c. 260].

Інший погляд на застосування порівняльно-
го методу в науці кримінального права запро-
понував В.О. Туляков. Дослідник переконаний, 
що порівняльний метод у науці кримінального 
права використовується для визначення зміс-
ту та сутності кримінально-правових норм 
та інститутів, характеристик кримінальної полі-
тики держави чи міждержавних угруповань, 

consequence of a comparative study may be not only, for example, the introduction of specific proposals for existing 
legislation and practice, but also the expansion and enrichment of legal traditions. 

Given these circumstances, the use of a comparative method of research contributes to the adoption of tried and test-
ed in foreign practice mechanisms for regulating criminal law. This makes it possible to identify the most technically and 
legally sound, scientifically sound, tested in practice and useful provisions of criminal law of foreign countries, in the 
context of the possibility of taking them into account when improving the criminal law of Ukraine.

Key words: comparison, method, comparative studies, criminal law research, science, law enforcement.
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законодавство яких досліджується, із метою 
виявлення загальних сутнісних рис і характе-
ристик догми права та закономірностей її роз-
витку для подальшого визначення можливих 
напрямів удосконалення кримінально-правово-
го законодавства і практики його застосування. 
Більше того, В.О. Туляков зауважує, що методо-
логія наукових досліджень у сфері кримінально-
правових досліджень побудована на констатації 
того, що соціальні конструкти кримінальної від-
повідальності та покарання, кримінального пра-
вопорушення тощо розуміються не стільки як 
мовні та культурологічні явища, скільки як еле-
менти об’єктивної реальності, що виконують 
у суспільстві власні функції, пов’язані із забез-
печенням безпеки особи, суспільства, держави, 
світового правопорядку [11, c. 32].

М.І. Панов досліджуючи методологічні 
засадами аналізу проблем Особливої части-
ни кримінального права України, здійснив 
огляд системи методів, що використовують-
ся під час дослідження елементів Особливої 
частини та зауважив, що доповнюючи один 
одного, методи утворюють складну діалек-
тично суперечливу і водночас єдину систему 
взаємопов’язаних прийомів наукового пізнан-
ня. При цьому, метод порівняння (або як його 
ще позначено в статті – порівняльно-правовий 
компаративний метод) зумовлюється потребою 
у формуванні власної української національної 
правової системи, яка відповідала б сучас-
ним світовим тенденціям правового розвитку 
й міжнародним стандартам, особливо у сфері 
охорони прав та свобод людини і громадянина 
від суспільно небезпечних посягань. На думку 
автора, цей метод дозволяє вийти за межі своєї 
національної правової системи, проаналізувати 
проблеми юридичної науки та практики з кримі-
нального права інших держав, розширити рамки 
юридичних пошуків, здійснити обмін правовою 
інформацією, науковими ідеями, врахувати як 
позитивний, так і негативний юридичний досвід 
у законотворчості й у правозастосуванні [9, c. 35]. 

Ю.О. Баранова у своїй роботі зауважила мето-
дологічні правила, які слід використовувати при 
визначенні порівнюваності правових об’єктів. 
Так, на думку дослідниці порівнюваність є мож-
ливою лише внаслідок дотримання відповіднос-
ті між видом порівняння та масштабами дослі-
дження; порівнюваними визнаються об’єкти, 

що належать до одного рівня та виду (правило 
однопорядковості); порівнюваними визнаються 
об’єкти, що знаходяться в одній сфері (правовій, 
соціальній, культурній, економічній); при визна-
ченні порівнюваності правових об’єктів слід 
враховувати регіональні особливості утворен-
ня та функціонування даного об’єкта у різних 
країнах тощо. Також, визначено і методологічні 
правила непорівнюваності правових об’єктів: 
вони можуть мати схожі параметри, але не охо-
плюються метою дослідження; відсутність ана-
лога в інших правових системах; один з об’єктів 
знаходиться під ідеологічним, релігійним чи 
іншим впливом, внаслідок чого неможливо 
об’єктивно виокремити його якості; критерії 
порівняння не охоплюють головних ознак пред-
мета дослідження тощо [3, c. 2].

На переконання Кристофера Осакве запо-
рукою успішності та результативності про-
ведення порівняльно-правових досліджень 
є взаємодія трьох компонентів: чітке розуміння 
у виборі методів порівняння, правил порівняння 
та механізму порівняння. Найбільш поширени-
ми та апробованими практикою вчений виділяє 
такі методи порівняння як: 

- текстуальне порівняння задля з’ясування 
того, який текст найбільше підходить для 
імплементації до національного законодавства; 

- функціональне порівняння, при якому 
порівнюється не текст, а функції, які забезпечує 
той чи інший інститут права;

- концептуальне порівняння для порівняння 
концепції правового інституту, що розглядаєть-
ся, в цілому; 

- проблемне порівняння для з'ясування, 
як та чи інша проблема вирішується в різних 
країнах і чи є можливим застосування конкрет-
ного рішення для даної національної правової 
системи [8, c. 51].

Тож, з урахуванням вищевказаних позицій 
наявні достатні підстави вважати метод порів-
няння не лише загальновизнаним у вітчизняній 
кримінально-правовій науці, а й реально засто-
совуваним у сфері кримінально-правових 
досліджень. 

Варто звернути увагу і на ту обставину, що 
елемент критичного порівняння простежу-
ється навіть на початковому етапі визначення 
правильної методології майбутнього криміналь-
но-правового дослідження. 
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При проведенні кримінально-правових 
досліджень та осмисленні їх результатів слід 
виходити з того, що такі дослідження мають про-
водитися виходячи з ряду важливих принципів 
та базуватись на певних правилах, недодержання 
яких призводить до некоректності конструкцій 
і висновків. Тому, в компаративістиці розробле-
но інструментарій та сформовано певні вимо-
ги застосування методу порівняння, зокрема: 

1) об’єктивності, функціоналізму, порівнян-
ності, всебічного врахування історичних, наці-
ональних, економічних та соціально-політич-
них умов; 

2) врахування сутнісної відмінності окремих 
зовнішньо схожих явищ та процесів правової 
дійсності; 

3) врахування специфіки окремих криміналь-
но-правових систем та їх інститутів, що визна-
чає унікальність деяких юридичних термінів;

4) врахування при проведенні співставлення 
законодавчого матеріалу того факту, що змістов-
не наповнення однакових термінів може суттєво 
різнитись [7, c. 110].

На практиці, використання порівняльного 
методу дослідження супроводжується цілим 
рядом методологічних правил, які регулюють 
відповідну наукову діяльність: методологіч-
ні правила визначення непорівнювальності 
правових об’єктів, методологічні правила збо-
ру інформації, методологічні правила аналі-
зу інформації, методологічні правила оцінки 
результатів порівняльно-правових досліджень 
[12, c. 6]. Під методологічним правилом пропо-
нується розуміти узагальненні формули, які вира-
жають закономірності організації дослідницької 
діяльності, встановлюють взаємозв’язок загаль-
нометодологічних і теоретичних настанов та їх 

координацію з відомостями про предмет порів-
няльно-правових досліджень та покликані забез-
печити однозначність, стандартність та впоряд-
кованість дослідницької діяльності [4]. 

Тому, використання порівняльного методу при 
здійсненні кримінально-правового дослідження 
має здійснюватися виходячи з наступного:

1) актуальність порівняльно-правового 
дослідження обумовлюється предметом науки 
кримінального права;

2) встановлення теоретико-методологіч-
них засад проведення порівняльно- правового  
дослідження є його невід’ємною змістовною 
частиною;

3) при проведенні дослідження слід виваже-
но поставитись до методологічних правил збо-
ру та аналізу інформації, які вимагають чітко 
визначитись із його теоретичним підґрунтям, 
нормативною та емпіричною базою [5, c. 155].

Тож, порівняльний метод у кримінально-
правовому дослідженні полягає у зіставленні 
двох чи більше таких, що можуть бути порів-
няні, об’єктів та виділення в них загального, 
спільного, схожого, відмінного та унікального. 
Також, в результаті проведеного дослідження 
можна підсумувати, що при проведенні порів-
няльно-правових досліджень і тим більше, при 
осмисленні їх результатів слід виходити з того, 
що такі дослідження мають проводитися вихо-
дячи з ряду важливих принципів та базуватись 
на певних правилах, недодержання яких при-
зводить до некоректності порівняльно-правових 
конструкцій і висновків. На сьогодні вже роз-
роблено достатній інструментарій і сформовані 
певні вимоги застосування методу порівняння, 
що сприяють якісному дослідженні криміналь-
но-правових явищ.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF THE SPREAD  
OF ILLEGAL SEIZURE OF THE COMPANIES IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню проблеми розвитку явища рейдерства в Україні та здійсненню аналізу його 
динаміки, оскільки кількісна оцінка поширення цього явища у першу чергу необхідна для визначення коефіцієн-
ту корисної дії держави у контексті захисту суб’єктів господарвання та права власності. Автором відзначено, що 
в Україні відсутня комплексна та повна статистика рейдерських атак чи проявів цього явища. Це, у першу чергу, 
пов’язано з відсутністю законодавчого визначення поняття «рейдерство», що призводить до різнотлумачення 
цього поняття правозастосувачами. Попри це, автором відзначено наявність поняття «рейдерство» у різноманіт-
них нормативно-правових актах, у тому числі у назві закону. Фрагментарно, підрахунок кількості облікованих 
кримінальних правопорушень здійснюється Офісом Генерального прокурора та різними неурядовими організа-
ціями. При цьому, кількість рейдерських атак не може прирівнюватись до кількості облікованих кримінальних 
проваджень за ст. 205-1, 206, 206-2 КК України, що пояснюється зокрема тим, що потерпілі від рейдерства не 
завжди звертаються до органів правопорядку, з огляду на неефективність відновлення своїх прав таким спосо-
бом. Ця теза підтверджується також порівнянням кількості кримінальних проваджень та вироків, що набрали 
законної сили. Натомість часто при здійсненні рейдерства ефективним є судове та адміністративне оскарження 
з ціллю скасування реєстраційних дій. Тому автором зібрано та проаналізовано статистичну інформацію як Офі-
су Генерального прокурора, так і Державної судової адміністрації, Міністерства юстиції України, Ради бізнес-
омбудсмена для оцінки динаміки рейдерства. За результатом наукового дослідження зроблено висновок, що рей-
дерство досі поширене в Україні, попри негативну динаміку його розвитку, а тому пошук шляхів удосконалення 
протидії рейдерству залишається актуальним завданням. 

Ключові слова: рейдерство, протиправне захоплення майна підприємств, протидія господарській діяльнос-
ті, економічна безпека. 

The article is devoted to the study of the spread of the phenomenon of illegal seizure of the companies in Ukraine and 
analysis of its dynamics, as quantitative assessment of the spread of this phenomenon is primarily needed to determine 
the efficiency of the state in the context of protection of economic entities and property rights. The author notes that 
in Ukraine there are no comprehensive and complete statistics of raider attacks or manifestations of this phenomenon. 
This is primarily due to the lack of a legal definition of «reiderstvo», which leads to misinterpretation of this concept 
by law enforcement. Nevertheless, the author noted the existence of the concept of «reiderstvo» in various legal acts, 
including the title of the law. In fragments, The Prosecutor General’s office of Ukraine and various non-governmental 
organizations count the number of reported criminal offenses. At the same time, the number of raider attacks cannot be 
equated to the number of recorded criminal proceedings under Art. 205-1, 206, 206-2 of the Criminal Code of Ukraine, 
which is explained in particular by the fact that victims of raiding do not always apply to law enforcement agencies, 
given the ineffectiveness of restoring their rights in this way. This thesis is also confirmed by comparing the number of 
criminal proceedings and convictions that have entered into force. On the other hand, judicial and administrative appeals 
to revoke registration actions are often effective. Therefore, the author collected and analyzed statistical information 
from The Prosecutor General’s office of Ukraine, The State Judicial Administration of Ukraine, the Ministry of Justice 
of Ukraine, The Business Ombudsman’s Council to assess the dynamics of illegal seizure of the companies. According 
to the research, it was concluded that illegal seizure of the companies is still widespread in Ukraine, despite the negative 
dynamics of its development, and therefore the search for ways to improve the fight against illegal seizure of the com-
panies remains an urgent task.

Key words: illegal seizure of a company, illegal entering into possession of the property, illegal seizure of property 
of an enterprises, obstruction of legitimate economic activity, economic security.
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Актуальність проблеми. Незважаючи на 
реформування системи правового регулювання 
відносин захисту права власності, слід конста-
тувати, що наразі існує ряд негативних тенден-
цій, які негативно впливає на захисту інтересів 
суб’єктів господарювання від протиправного 
втручання у їх діяльність, у тому числі шля-
хом заволодіння їх майном. Незаконне явище 
рейдерства не тільки деструктивно впливає на 
формування та сприйняття якості вітчизняного 
бізнес-середовища, а також дестабілізує його 
розвиток та економіки держави в цілому. У той 
же час, низька ефективність наявних механізмів 
захисту прав суб’єктів господарювання у разі їх 
протиправного захоплення девальвує закріпле-
не у Конституції України право власності, чим 
серйозно дестабілізує інститут підприємництва 
в державі. Таким чином, протидія рейдерству 
є нагальним завданням, яке стоїть як перед зако-
нодавцем, так і перед органами правопорядку. 
При цьому, варто відмітити проблему визна-
чення поширення рейдерства та, як наслідок, 
проблему оцінки ефективності боротьби із вка-
заним явищем з огляду на відсутність єдиної 
статистичної інформації щодо рейдерських атак. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Тема протидії рейдерству, зокрема криміналь-
но-правовим заходами, не є новою для вітчиз-
няної юридичної науки. Питання криміналь-
ної відповідальності за здійснення рейдерства 
в контексті кримінально-правового досліджен-
ня здійснювалось у багатьох наукових статтях, а 
також на дисертаційному рівні, зокрема такими 
науковцями як: В.С. Бахуринський (тема робо-
ти: «Кримінально-правова відповідальність за 
вчинення рейдерства в Україні») [1], Н.М. Гри-
щенко («Кримінальна відповідальність за про-
типравне заволодіння майном підприємства, 
установи, організації») [2], О.М. Луговий («Кри-
міналістичний аналіз злочинів, пов’язаних із 
рейдерським захопленням підприємств») [3], 
О.М. Нестеренко («Кримінальна відповідаль-
ність за підроблення документів, які подаються 
для проведення державної реєстрації юридич-
ної особи та фізичних осіб – підприємців») [4], 
Л.М. Скора («Кримінально-правова характерис-
тика протидії законній господарській діяльнос-
ті») [5], С.С. Титаренко («Кримінальна відпо-
відальність за протиправне заволодіння майном 
підприємства, установи, організації») [6], 

І.М. Федулова («Кримінальна відповідальність 
за протиправне заволодіння майном підприєм-
ства, установи, організації») [7].

На нашу думку, одним із критеріїв актуаль-
ності подальшого наукового дослідження цієї 
теми є сучасна динаміка розвитку явища рейдер-
ства. Висока кількість рейдерських атак надасть 
підстави стверджувати, що впровадження опи-
саних доктриною раніше заходів не призвело до 
очікуваного результату, що зумовлює потребу 
для науковців і надалі досліджувати рейдерство 
та шукати ефективні способи його протидії. 
Оцінка поширення рейдерства також необхідна 
для визначення коефіцієнту корисної дії держа-
ви у контексті її боротьби проти цього явища.

Метою статті є дослідження проблеми роз-
витку явища рейдерства за останні роки та здій-
снення аналізу його динаміки.

Виклад основного матеріалу. Майже кож-
ного дня у засобах масової інформації різні 
джерела інформують громадськість про факти 
рейдерських атак. Цікаво, що аналогічне твер-
дження віднайдене у науковій статті 2013 року 
[8, с. 32].

Більше того, у пояснювальній записці про-
екту Закону «Про внесення змін та доповнень 
до деяких законодавчих актів України щодо 
встановлення кримінальної відповідальності 
за захоплення підприємств (рейдерство)» від 
13.03.2007 № 3300 було зазначено: «Сьогодні 
майже щодня із засобів масової інформації ми 
дізнаємося про захоплення чергового підпри-
ємства. Проте в жодному випадку нападники 
не були притягнуті до кримінальності відпові-
дальності» [9].

Як бачимо, ситуація за майже як п’ятнадцять 
років не змінилася. 

Актуальним залишається проведене дослі-
дження Л.М. Скорої, яка зазначала, що у той час, 
коли ЗМІ надзвичайно часто повідомляють про 
рейдерство, за період з 2002 по 2011 роки орга-
нами внутрішніх справ виявлено лише 252 фак-
ти протидії законній господарській діяльності 
(ст. 206 Кримінального кодексу України). При 
цьому лише третина з таких кримінальних про-
ваджень направлена до суду, решта – зупинені 
або закриті. Тому вченою зроблено висновок, 
з яким варто погодитись, що при оцінці поши-
рення рейдерства не слід орієнтуватись на згад-
ки про це явище у ЗМІ [5, с. 5].
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З 2019 року Міністр юстиції України 
Д. Малюська регулярно звітує про спад рейдер-
ства та закінчення епохи цього явища [10; 11].

Проте, протягом 2019-2020 років кількість 
звернень до органів правопорядку щодо скоєння 
кримінальних правопорушень за рейдерськими 
статтями Кримінального кодексу України тільки 
невпинно зростала: за 2019 рік приріст становив 
36%, а протягом 2020 року − ще 11% [12, с. 5].

Належним підтвердженням вказаних твер-
джень Міністра буде виключно статистична 
інформація. Проте, проблема полягає у тому, що 
у нашій державі відсутня комплексна та повна 
статистика рейдерських атак чи проявів цього 
явища. Це, у першу чергу, пов’язано з відсут-
ністю законодавчого визначення поняття «рей-
дерство», що призводить до різнотлумачення 
цього поняття правозастосувачами, які у кращо-
му разі керуються доктринальними позиціями. 
Вказане зумовлює ситуацію, при якій рейдер-
ством можуть вважатись або цілком законні дії, 
або зовсім інші злочини, які цим поняттям не 
охоплюються. При цьому, закріплення в зако-
нодавстві поняття «рейдерство» є нагальним 
завданням, яке ускладнюється багатогранністю 
та комплексністю цього явища, а також непостій-
ними за своїми проявами ознаками рейдерства. 

Вітчизняний законодавець вказане понят-
тя неодноразово вживає у нормативно-право-
вих актах, надаючи йому різного тлумачення. 
Для прикладу, у постанові Кабінету Міністрів 
від 01.03.2007 № 316 [13] та наказі Державної 
податкової адміністрації України від 23.07.2009 
№ 397 [14] рейдерство використано як сино-
нім протиправному захопленню підприємств. 
У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 
09.06.2010 № 1199-р [15] за контекстом рейдер-
ство прирівняно до протиправного поглинання 
та захоплення підприємств. У наказі Державної 
служби фінансового моніторингу України від 
22.12.2018 № 173 рейдерство взагалі використа-
но як синонім підроблення реєстраційних доку-
ментів з метою незаконної зміни бенефіціарного 
власника [16], що є невиправдано вузьким тлу-
маченням цього поняття. 

Також згадане поняття (проте, без надання 
йому визначення) вжито навіть у Законі України 
з назвою «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удосконален-
ня правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобі-
гання рейдерству та стимулювання зрошення 
в Україні» від 10.07.2018 № 2498-VIII [17].

 
 

Рис. 1. Кількість облікованих упродовж 2014–2021 кримінальних правопорушень  
за ст. 205-1, 206, 206-2 КК України
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З огляду на ситуацію, яка склалась, динамі-
ку рейдерства можна оцінити фрагментарно на 
основні статистики, яка ведеться Офісом Гене-
рального прокурора (щодо кількості криміналь-
них проваджень за «антирейдерськими» стаття-
ми), Державною судовою адміністрацією (щодо 
кількості вироків, які набрали законної сили, сто-
совно засуджених осіб за «антирейдерськими» 
статтями), Міністерством юстиції України (сто-
совно кількості задоволених скарг на реєстра-
ційні дії у сфері бізнесу). Додатково, доцільно 
брати до уваги інформацію щодо кількості задо-
волених скарг у сфері бізнесу від Офісу бізнес-
омбудсмена з урахуванням того, що вказаний 
орган має консультативно-дорадчу функцію. 

Автором поділяється позиція С.С. Титарен-
ка, який вважає, що основними «антирейдер-
ськими» кримінальними заборонами є три стат-
ті Кримінального кодексу України (далі – КК 
України): ст. 205-1 («Підроблення документів, 
які подаються для державної реєстрації»), ст. 206 
(«Протидія законній господарській діяльності») 
та ст. 206-2 («Протиправне заволодіння майно 
підприємства, установи, організації») [6, с. 61].

Інформаційний ресурс OpenDataBot опублі-
кував статистичну інформацію щодо кількості 
рейдерських атак в Україні, яку прирівняно до 
суми кількості облікованих кримінальних прова-
джень за ст. 205-1, 206, 206-2 КК України за пері-
од з 2015 по 2021 роки: 290 – у 2015 році, 433 – 
у 2016, 563 – у 2017, 500 – у 2018, 766 – у 2019, 
849 – у 2020, 466 – у 2021 (станом на 21 липня 
2021 року) [18].

Автором було також отримано інформацію 
від Офісу Генерального прокурора щодо кіль-
кості облікованих упродовж 2014-2021 років, 
що подається у вигляді гістограми нижче нижче.

Проте, ключовим моментом є те, що кіль-
кість рейдерських атак не може прирівнюва-
тись до кількості облікованих кримінальних 
проваджень за ст. 205-1, 206, 206-2 КК України. 
Це  пояснюється декількома факторами:

1) можливістю кваліфікації органами право-
порядку рейдерських дій за іншими (суміжни-
ми) статтями КК України.

З цього приводу, М.І. Камлик, М.А. Пого-
рецький та В.П. Шеломенцев вважають, що 
протиправні дії рейдерів можуть кваліфікува-
тись за ст. 295, ч. 2 ст. 342, ст. ст. 356, 358, 293, 
295, ч. 2 ст. 296 КК [19, с. 69]. І.М. Федулова 

зазначає, що за змістом диспозиції та за кон-
струкцією ст. 206-2 КК України суміжними 
з нею є ст.ст. 190, 205-1, 206, 356, 357, 358 КК 
України [7, с. 147]. С.С. Титаренко вказує, що 
до злочинів, передбачених ст. 206 КК, в части-
ні протидії законній господарській діяльності, 
поєднаної, відповідно, із погрозою пошкоджен-
ня чи знищення майна потерпілого чи фак-
тичним пошкодженням чи знищенням такого 
майна, суміжними є злочини проти власності – 
погроза знищення майна (ст. 195 КК) та умисне 
знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК) 
[6, с. 125]. Н.М. Грищенко на сторінках свого 
дисертаційного дослідження вказує, що най-
ближчими за конструкцією і, відповідно, суміж-
ними з протиправним заволодінням майном 
підприємства, установи, організації діяннями 
є злочини проти власності корисливої спрямова-
ності, передбачені ст.ст. 185, 186, 190 КК Укра-
їни [2, с. 91]. Як бачимо, навіть доктринальні 
позиції науковців різняться з приводу того які 
злочини є суміжними до основних «антирейдер-
ських» кримінальних заборон, а тому від орга-
нів досудового розслідування на даному етапі 
не варто очікувати уніфікованої практики квалі-
фікації рейдерських атак виключно за статтями, 
статистика яких наведена OpenDataBot.

В пояснювальній записці до законопроекту 
№ 3783 від 02.07.2020 взагалі зазначено, що до 
категорії «рейдерських» відносять кримінальні 
провадження, порушені за 8-ма статтями Кримі-
нального кодексу України, а саме ст. 200, 205-1, 
206-2, 223-1, 224, 358, 364, 366 [20].

2) Чинний механізм реєстрації кримінального 
провадження передбачає можливість внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань без будь-яких попередніх перевірок 
органом досудового розслідування відомостей, 
викладених у заяві про вчинення кримінального 
правопорушення. Тобто, факт відкриття кримі-
нального провадження ще не підтверджує факт 
рейдерської атаки.

3) Кримінальне провадження за статтею 206 
КК України може здійснюватись лише на підста-
ві заяви потерпілого, тобто є приватним обвину-
ваченням відповідно до ст. 477 Кримінального 
процесуального кодексу України [21]. Навіть 
за умови наявності складу злочину (у даному 
випадку в разі підтвердження факту протидії 
господарській діяльності) воно підлягає закрит-
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тю, якщо потерпілий відмовився від обвину-
вачення. Закриті кримінальні провадження не 
включаються до облікованих кримінальних пра-
вопорушень відповідно до Єдиного звіту про 
кримінальні правопорушення. Це означає, що 
рейдерська атака може мати місце, проте у разі 
примирення правопорушника з потерпілим вона 
не включається у статистичну інформацію.

4) Відповідно до матеріалів судової практики 
не всі кримінальні провадження за обліковани-
ми кримінальними правопорушеннями направ-
ляються до суду, а з тих, які направляються – не 
по всім виноситься обвинувальний вирок. Біль-
ше того, не всі обвинувальні вироки набирають 
законної сили. Тобто, факт здійснення рейдер-
ства як кримінального правопорушення має 
бути підтвердженим вироком суду, який набрав 
законної сили. У цьому контексті показовою 
є статистика Державної судової адміністрації, 
яка буде наведена нижче.

5) Не всі потерпілі від рейдерської атаки 
звертаються за захистом до органів правопоряд-
ку. Це можна пояснити тим, що першочерговою 
ціллю для більшості потерпілих є повернення 
status quo та відновлення захопленого (втраче-
ного, вибутого із власності) активу. Для реалі-
зації цієї мети потерпілі звертаються до суду чи 
до Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або 
бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів 
державної реєстрації при Міністерстві юсти-
ції України. Додатковою причиною може бути 
низький рівень довіри до органів правопорядку 
чи суду (як органу, уповноваженого на притяг-
нення особи до кримінальної відповідальності). 

Отже, кількість зареєстрованих криміналь-
них проваджень хоч і ілюструє певну динаміку 
скоєння «рейдерських» злочинів, проте такі ста-
тистичні дані не дозволяють дійти однозначно-
го висновку про збільшення або спад масштабів 
рейдерства. 

У цьому контексті М. Максимов зазначає, що 
рішення, прийняті в ході досудового розсліду-
вання чи на стадії судового розгляду у кримі-
нальному провадженні часто використовуються 
виключно у цілях підкріплення правової позиції 
у господарській, цивільній або адміністративній 
справі. Оскільки підприємець в першу чергу 
зацікавлений у найшвидшому скасуванні реє-
страційної дії, він не завжди звертатиметься до 
правоохоронних органів, адже до моменту вине-

сення судом обвинувального вироку можуть 
пройти роки. Варто погодитись, що показовим 
індикатором динаміки рейдерства є співвідно-
шення між вчиненими реєстраційними діями 
та реєстраційними діями, що були скасовані 
у судовому та адміністративному порядку [23].

О. Сукманова вказує, що існують і так звані 
«латентні рейдерські захоплення», коли потер-
пілий немає сил та ресурсів для боротьби, 
та випадки, коли сторони ухвалюють компро-
місне рішення [24].

Вважаємо за доцільне також звернутись до 
статистичної інформації Державної судової 
адміністрації України щодо вироків, які набули 
законної сили по «антирейдерським» статтям за 
останні десять років. Подаємо вказану інформа-
ції у вигляді таблиці нижче1.

Кількість вироків, які набрали  
законної сили2

Рік ст. 205-1 ст. 206 ст. 206-2
2011 - 5 -
2012 - 2 -
2013 - 2 -
2014 1 3 0
2015 27 0 1
2016 0 0 0
2017 97 0 2
2018 122 0 2
2019 92 0 4
2020 88 0 2
2021 66 1 4

Резюмуючи зазначену інформацію, вар-
то підкреслити, що, по-перше, по стат-
тям 206 та 206-2 КК надзвичайно мало вироків, 
які набрали законної сили порівняно з кількіс-
тю кримінальних проваджень. У розрізі остан-
ніх п’яти років (2016-2021) з 867 криміналь-
них провадження по ст. 206 КК – всього лише 
1 вирок, а по ст. 206-2 КК з 509 кримінальних 
проваджень – 14 вироків. Це може свідчити про 
недосконалість цих статей, що призводить до 
неможливості доведення складу кримінально-
го правопорушення. По-друге, по ст. 205-1 КК 
простежується певний спад кількості вироків, 
що може свідчити про негативну динаміку рей-
дерства. На жаль, кількість вироків по статтям 

1 Вказані відомості отримані автором у відповідь на запит про отри-
мання інформації до Державної судової адміністрації України.
2 Варто зауважити, що в разі вчинення декількох злочинів, облік 
ведеться за статтею КК України, санкція якої передбачає більш 
суворе покарання. Тому певна кількість злочинів може бути не відо-
бражена у звітності.
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206 та 206-2 КК не дає можливості для форму-
вання однозначного висновку про збільшення 
чи зменшення кількості рейдерських атак. 

З огляду на розповсюдженість «реєстраційно-
го» рейдерства, у якому беруть участь суб’єкти 
державної реєстрації, здійснюючи незаконні 
реєстраційні дії, проаналізуємо відомості щодо 
їх оскарження. Відповідно до статистичної 
інформації Міністерства юстиції України3, за 
2020 рік до Міністерства надійшло 3863 скарги 
на рішення, дії, бездіяльність суб’єктів держав-
ної реєстрації, яких 3029 скарг у сфері нерухо-
мості та 834 скарги у сфері бізнесу (1104 скарги 
задоволено, з яких 837 скарг у сфері нерухо-
мості та 267 скарг у сфері бізнесу). За 2021 рік 
до Міністерства надійшла 3261 скарга, з яких 
2560 скарг у сфері нерухомості та 701 скарга 
у сфері бізнесу (1057 скарг задоволено, з яких 
865 скарг у сфері нерухомості, 192 скарги у сфері 
бізнесу). Хоча загальна кількість скарг вища, але 
відмітимо, що кількість підтверджених випадків 
порушень зменшилась, зокрема у сфері бізнесу. 

М. Максимов зазначає, що бізнес також 
може звертатись до Ради бізнес-омбудсмена 
(далі – Рада) щодо оскарження дій державних 
реєстраторів, неналежного розгляду скарг Коле-
гією при Мін’юсті та бездіяльності органів 
досудового розслідування. У звіті за 2019 рік 
Рада повідомила про отримання 114 скарг під-
приємців, пов’язаних з рейдерством, протягом 
2015–2019 років при тенденції збільшення кіль-
кості звернень третій рік поспіль [23].

При цьому, у Річному звіті Ради за 2020 рік 
наведена статистика звернень зі скаргами на дії 
Департаменту нотаріату та державної реєстрації 
Міністерства юстиції (суб’єктів державної реє-
страції): 25 скарг у 2016 році, 43 – у 2017, 49 – 
у 2018, 57 – у 2019, 49 – у 2020. Зазначено, що 
скарги на дії державних реєстраторів частіше 
за все стосуються епізодів рейдерства. Зокре-
ма, скаржники повідомляють про випадки, коли 
державні реєстратори вносять зміни в статут 

підприємств, змінюють керівників та власни-
ків з порушеннями або взагалі незаконно (Річ-
ний звіт Ради бізнес-омбудсмена за 2020 рік, 
2021: 25). Загалом до Ради бізнес омбудсме-
на з 2015 року надійшло 159 скарги: 19 – 
у 2015 році, 12 – у 2016, 20 – у 2017, 28 – у 2018, 
32 – у 2019, 29 – у 2020, 17 – у 20214. Відмітимо 
певний спад подання скарг, що може свідчи-
ти, зокрема про зменшення рейдерських атак. 

Таким чином, при оцінці динаміки рейдер-
ства варто звертатись не тільки до кількості 
облікованих кримінальних правопорушень за 
ст. 205-1, 206, 206-2 КК України, а й брати до ува-
ги статистику скасованих державних реєстрацій 
як наслідок розгляду скарг Антирейдерською 
колегією Міністерства юстиції України, статис-
тику ДСА щодо вироків по «антирейдерським» 
статтям, які набрали законної сили та відомості 
Ради бізнес-омбудсмена щодо виявлених фактів 
рейдерства. 

Висновки та пропозиції. Аналіз динаміки 
поширення рейдерства в Україні є необхідним 
для визначення, зокрема актуальності доктри-
нальних досліджень з цієї теми. Проблематика 
вимірювання такої динаміки полягає у відсут-
ності єдиного розуміння рейдерства як наслі-
док відсутності законодавчого визначення цього 
поняття та одного органу, до компетенції якого 
входить боротьба з рейдерством. З огляду на це, 
жоден державний орган не веде комплексної 
статистики щодо рейдерства. При цьому, ана-
ліз статистичної інформації Офісу Генерально-
го прокурора, Державної судової адміністрації, 
Міністерства юстиції дає підстави стверджува-
ти про те, що рейдерство досі поширене в нашій 
державі, попри негативну динаміку його розви-
тку. Таким чином, проведення подальших нау-
кових досліджень у сфері протидії рейдерству 
є важливим та необхідним завданням, а його 
актуальність залишатиметься високою до того 
моменту, поки прояви рейдерства не втратять 
систематичний характер. 

3 Вказані відомості отримані автором у відповідь на публічний 
запит до Міністерства юстиції України. 

4 Вказані відомості отримані автором у відповідь на запит про отри-
мання інформації до Ради бізнес-омбудсмена. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРУПЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ  
ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

CURRENT ISSUES OF CORRUPTION  
IN CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEEDINGS

У положеннях наукової статті автори провели аналіз сучасного вітчизняного стану кримінально-правового та 
процесуального врегулювання корупції у порівнянні з європейською міжнародною законодавчою практикою цьо-
го питання. Узагальнено вітчизняну судову практику розгляду корупційних кримінальних справ, думок науковців 
щодо гармонізації кримінального правового та процесуального законолавства та судового розгляду криміналь-
них проваджень з питань корупції в нашій країні.

Дослідження підтвердило хибність матеріального кримінального права про закріплення своїх положень вре-
гулювання корупції у примітці до норми кримінального процесуального кодексу України. 

На прикладі аналізу ухвали та вироку суду встановлено про те, що законодавець не конкретно закріпив фун-
даментальне положення матеріального права у кримінальному процесуальному праві, що негативно впливає 
на ефективність виконання визначених вітчизняним та європейським законодавством основних завдань блоку 
кримінальної юстиції у боротьбі з корупцією.

Встановлено, що держави підписанти конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції будучи пере-
конаними в тому, що корупція вже не є локальною проблемою, а перетворилася на транснаціональне явище, яке 
впливає на суспільства й економіки всіх країн, що зумовлює винятково важливе значення міжнародного співро-
бітництва в галузі запобігання корупції та контролю за нею.

Аналіз положення Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173) держав членів Ради Європи, 
Кримінального кодексу Румунії надає підстави авторам запропонувати впровадити їх основні положення до 
вітчизняного кримінального права. Автори пропонують: законодавчу практику КК Румунії розділити у кримі-
нальному кодексі України:

- злочини корупції: дача, отримання хабара; зловживання службовим становищем, отримання неналежних 
доходів та злочини, передбачені спеціальними законодавчими актами);

- злочини, які знаходяться у прямому зв’язку з корупцією (підробка документів, «відмивання грошей», контр-
абанда, ухилення від сплати податків, приховування майна, отриманого в результаті злочину, торгівля людьми з 
метою проституції та ін.). 

Аналіз вітчизняної наукової думки підтверджує позитивну законодавчу європейські практику для забезпе-
чення боротьби з міжнародним корупційним явищем та є підтримуючим фактором ідеї впровадження її у вітчиз-
няний кримінальний блок юстиції.

Запропоновано подальші наукові дослідження у вивченні корупційного явища шляхом збільшення бази між-
народного законодавства для аналізу.

Ключові слова: європейська конвенція, імплементація міжнародного законодавства, Європейська конвенція, 
реформа кримінального права та процесу, КК Румунії. 
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In the provisions of the scientific article, the authors analyzed the current domestic state of criminal law and pro-
cedural settlement of corruption in comparison with European international legal practice on this issue. The domestic 
judicial practice of consideration of corruption criminal cases, opinions of scientists is generalized on harmonization of 
criminal legal and procedural legislation and judicial review of criminal proceedings on corruption in our country.

The study confirmed the falsity of substantive criminal law to enshrine its provisions on the settlement of corruption 
in a note to the Criminal Procedure Code of Ukraine.

The example of the analysis of the ruling and the verdict shows that the legislator erroneously enshrined the funda-
mental provisions of substantive law in criminal procedural law, which negatively affects the effectiveness of domestic 
and European legislation. It is established that the signatories of the United Nations Convention against Corruption are 
convinced that corruption is no longer a local problem, but has become a transnational phenomenon that affects socie-
ties and economies of all countries, which is crucial for international cooperation in the field. prevention and control of 
corruption.

Analysis of the provisions of the Criminal Convention against Corruption (ETS 173) of the member states of the 
Council of Europe, the Romanian Criminal Code provides grounds for the authors to propose to implement their basic 
provisions in domestic criminal law. The authors propose: the legislative practice of the Romanian Criminal Code to 
be divided in the Criminal Code of Ukraine: – crimes of corruption: giving, receiving bribes; abuse of office, improper 
income and crimes under special legislation); – Crimes directly related to corruption (forgery, «money laundering», 
smuggling, tax evasion, concealment of property obtained as a result of crime, trafficking in human beings for the pur-
pose of prostitution, etc.).

The analysis of domestic scientific opinion confirms the positive European legislative practice to ensure the fight 
against international corruption and is a supporting factor in the idea of its implementation in the domestic criminal jus-
tice unit. Further research in the study of corruption by increasing the base of international law for analysis is proposed

Key words: European convention, implementation of international law, European convention, criminal law reform 
and process, the Criminal Code of Romania.

Постановка проблеми. Кримінальний 
кодекс України закріплює перелік норм які від-
носяться до корупційних, без визначення ознак 
складу кримінального правопорушення коруп-
ції як цього вимагають кримінальний закон 
та процес (ст. 45 КК України). Таке положення 
приводить до порушення єдиного, системного 
правового порядку, створює запеклі юридичні 
дискусії щодо необхідності внесення ясності 
у питаннях кваліфікації, цієї та суміжних катего-
рій справ так як чітко законодавець не визначає 
безпосередній та родовий об’єкт цих криміналь-
них правопорушень (проступків та злочинів), 
що також ускладнює їх розмежування від таких 
же адміністративних правопорушень. У такій 
правовій колізії правозастосувачі можуть неза-
конно притягнути особу до кримінальної відпо-
відальності або навпаки, незаконно звільнити 
її від відповідальності наприклад, на підставі 
ст. 75 КПК України. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Над 
проблемами удосконалення кримінально-право-
вого законодавства України щодо корупційних 
правопорушень довгий час працюють законо-
давці, науковці, практики. З приводу кваліфікації 
цих правопорушень у юридичному середовищі 
ідуть спори щодо належного місця у криміналь-
ному праві інституту корупції, кваліфікації цьо-

го діяння. Але до цього часу не знайдено єди-
ного підходу до встановлення таких його ознак, 
щоб вони в повній мірі відповідали завданням 
боротьби з корупційними явищами найбільш 
ефективним кримінально-правовим способом.

Проблемами поняття корупції цікавилися 
такі вчені як: В. М. Трепак, В. Р. Щавінський, 
А. В. Савченко, М. І. Панов. Але, у наукових 
пошуках вони залишали поза увагою питання 
кваліфікації корупції, зрівняльний аналіз вітчиз-
няного та міжнародного законодавчого досвіду 
і його можливого впровадження у вітчизняне 
кримінале законодавство щоб допомогти пра-
возастосувачам правильно вирішувати питання 
підстав кримінальної відповідальності осіб за 
корупційні діяння та їх доказування. 

Мета. Дослідити сучасне законодавче закрі-
плення корупції яке суперечить основним 
загальним положенням кримінального права 
та процесуального кодексу України. 

Узагальнити судову практику з кримінальних 
справ про корупційні правопорушення та запро-
понувати свій підхід до законодавчого визначен-
ня корупції у кримінальному праві, що повинно 
вплинути на результативність та ефективність 
процесуальних рішень.

Здійснити порівняльний аналіз сучасно-
го законодавчого закріплення кримінального 
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правового та процесуального стану корупції 
і запропонувати системне визначення ознак 
складу цього явища які будуть відповідати його 
юридичній суті та необхідному ефективному 
і результативному вживанню у кримінальному 
та процесуальному праві. 

Виклад матеріалу. Відомо, що в останні роки 
корупція у нашій країні сягнула не бувалих та вра-
жаючих розмірів. Вчені і практики ведуть важкі 
суперечки з приводу шляхів удосконалення рівня 
боротьби з цим негативним суспільним явищем. 

Створені вітчизняні суди, слідство, оператив-
ні органи які прямо називаються антикорупцій-
ними. Але, їх ефективність не відповідає вимогам 
суспільства та потребує в першу чергу, дієвого 
законодавчого забезпечення. Адже, важливе 
державне питання знаходиться на такому рівні, 
що не може забезпечити результативність робо-
ти антикорупційних органів у цьому напрям-
ку, що підтверджується статистичними дани-
ми судової, слідчої антикорупційної практики. 

Цим питанням занепокоєні і міжнародні орга-
нізації. Так, згідно преамбули конвенції Орга-
нізації Об’єднаних Націй проти корупції дер-
жави підписанти будучи переконаними в тому, 
що корупція вже не є локальною проблемою, а 
перетворилася на транснаціональне явище, яке 
впливає на суспільства й економіки всіх країн, 
що зумовлює винятково важливе значення між-
народного співробітництва в галузі запобігання 
корупції та контролю за нею [1, c. 1].

Підтвердженням такого рівня корупції є без-
діяльність міжнародної Організації Об’єднаних 
Націй у якій держава – агресор Росія, на протязі 
восьми років веде відкрито загарбницьку війну 
проти України, є членом Ради безпеки і накладає 
вето на будь-які не вигідні для неї рішення, пере-
творюючи цю організацію в орган який не може 
виконати жодного свого рішення. Це питання 
потребує додаткового наукового дослідження. 

Велика доля відповідальності у боротьбі 
з корупційним явищем покладається на блок 
кримінальної юстиції, робота якого потребує 
ефективного законодавчого врегулювання. 

Cучасний стан кримінального правового 
та процесуального вітчизняного законодавчо-
го забезпечення боротьби з корупцією є таким, 
що Кримінальний кодекс України не визначив 
поняття корупції як кримінального правового 
явища, не закріпив ознаки складу цього зло-

чину, що протирічить принципам та традиція 
вітчизняного кримінального права. 

Так, у примітці до загальних положень Кри-
мінального кодексу України яка регламентує 
звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з дійовим каяттям, закріплений пере-
лік кримінальних правопорушень з особливої 
частини у яких уже законодавцем визначені 
притаманні їм ознаки складу кримінального 
правопорушення і вони вважаються корупцій-
ними [2, c. 19].

Тобто, такий законодавчий підхід до вирі-
шення проблем корупції є не конкретизованим 
та протирічить законодавчій кримінальній пра-
вовій практиці і ускладнює питання кваліфікації 
даного кримінального правопорушення позбав-
ляючи правозастосувачів правильно та логічно 
використати положення Загальної та Особливої 
частини Кримінального кодексу.

Ось чому, з таким законодавчим закріплен-
ням кримінального правопорушення корупції 
погодитися не можливо адже, дане загальне (без 
поняття та його ознак складу) врегулювання 
норм корупційних кримінальних правопору-
шень, протирічить основним принципам кримі-
нального кодексу України закладеним у загаль-
ній частині. 

Таке формальне закріплення кримінально-
го правопорушення корупції є протизаконним, 
воно ускладнює прийняття процесуальних 
рішень та спростовується наступними положен-
нями Кримінального кодексу України:

- лише Кримінальний кодекс визначає які сус-
пільно небезпечні діяння є кримінальними пра-
вопорушеннями та які покарання застосовують-
ся до осіб, що їх вчинили (ст. 1 ч. 2 КК України);

- лише Кримінальний кодекс встановлює, що 
підставою кримінальної відповідальності є вчи-
нення особою суспільно небезпечного діяння, 
яке містить склад кримінального правопору-
шення, передбаченого цим Кодексом (ст. 2 ч. 1);

- Кримінальний кодекс встановлює, що ніх-
то не може бути притягнений до кримінальної 
відповідальності за те саме кримінальне пра-
вопорушення більше одного разу (ст. 2 ч. 3 КК 
України);

- згідно вимог КК України законодавство 
України про кримінальну відповідальність ста-
новить Кримінальний кодекс України, який 
ґрунтується на Конституції України та загаль-
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новизнаних принципах і нормах міжнародного 
права. Закони України про кримінальну відпо-
відальність, прийняті після набрання чиннос-
ті цим Кодексом, включаються до нього після 
набрання ними чинності. Кримінальна проти-
правність діяння, а також його караність та інші 
кримінально-правові наслідки визначаються 
тільки цим Кодексом. Застосування закону про 
кримінальну відповідальність за аналогією забо-
ронено. Закони України про кримінальну відпо-
відальність повинні відповідати положенням, 
що містяться в чинних міжнародних договорах, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України. Зміни до законодавства України 
про кримінальну відповідальність можуть вно-
ситися виключно законами про внесення змін 
до цього Кодексу та/або до кримінального про-
цесуального законодавства України, та/або до 
законодавства України про адміністративні пра-
вопорушення (ст. 3 ч.ч. 1-6 КК України).

Тобто, всі вказані вище норми загальної 
частини кримінального кодексу направлені на 
однозначне, чітке закріплення важливого прин-
ципу притягнення до кримінальної відповідаль-
ності особи лише через визначені кримінальним 
кодексом правопорушення які закріплені в його 
загальній і особливій частині та у яких визначено 
ознаки складу правопорушення (злочину, про-
ступку), що є важливим для прийняття кінцевого 
рішення у кримінальному провадженн (досудо-
вому розслідуванні та судовому провадженні).

А також, не може використовуватися за ана-
логією визначене поняття корупції у Законі 
України «Про запобігання корупції» як викорис-
тання особами, зазначеними і перерахованими 
у відповідному нормативному акті, наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийнят-
тя обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція 
чи надання неправомірної вигоди вказаній осо-
бі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридич-
ним особам з метою схилити цю особу до про-
типравного використання наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливос-
тей [3, c. 1], цей закон повинен був би внесений 
до Особливої частини Кримінального кодексу.

Практика підтверджує про хибність такого 
напрямку врегулювання корупції у вітчизняно-

му Кримінальному кодексу наслідком якого є не 
чіткі тлумачення положень законодавства які 
тягнуть за собою судову тяганину та негативно 
впливають на ефективну боротьбу з корупці-
єю, що в повній мірі протирічить завданням КК 
та КПК України. 

Так, вивчення ухвали із кримінальної спра-
ви Святошинського районного суду м. Києва 
пр. № 1-кп/759/901/17 ун. № 759/14347/17 від 
16 травня 2018 року взятої із Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень по заяві прокурора 
Коркуна Р.В. про роз’яснення вироку Святошин-
ського районного суду міста Києва від 11 жовтня 
2017 року щодо наявності правових підстав для 
тлумачення ознак вчинених засудженою злочи-
нів як корупційних. У судовому засіданні про-
курор підтримав заявлене клопотання, обґрун-
тувавши необхідність його розгляду нечітким 
судовим тлумаченням законодавства.

В ухвалі суду роз’яснено, що кожне кримі-
нальне провадження здійснюється виключно 
в межах висунутого обвинувачення відповід-
но до обвинувального акта, в якому, на глибоке 
переконання суду, за наявності правових підстав 
має бути обов’язково вказано про те, що особа 
обвинувачується у вчиненні саме корупційного 
злочину з наведенням в її діях ознак корупції, 
хоча така судова практика лише формується.

Отже, за вироком Святошинського район-
ного суду міста Києва від 11 жовтня 2017 року, 
яким засуджено ОСОБА_1 за ч. 2 та ч. 3 ст. 191, 
ч. 1 ст. 366 КК України, в діяннях цієї службо-
вої особи юридичної особи приватного права не 
встановлено ознак корупційного злочину. Тому, 
ОСОБА_1 не вважається такою, що засуджена 
вказаним вироком суду за вчинення корупційно-
го злочину [4. с. 1].

28 грудня 2018 року Центральний районний 
суд міста Миколаєва у справі № 490/6187/18, 
провадження № 1-кп/490/728/2018 затверджу-
ючи вирок зазначив, що КК України конкрет-
но не визначив корупційні кримінальні право-
порушення та відмітив наявність колізійності 
між ключовими нормативно-правовими актами 
антикорупційного спрямування яка є неприпус-
тимою, оскільки вона спричиняє істотні про-
блеми теоретичного та прикладного характеру. 
Адже, належність (чи неналежність) відповід-
ного злочину до числа корупційних тягне за 
собою конкретні юридичні наслідки [5, с. 1].
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Тобто, висновки вироку суду підтверджують 
нашу думку про не зрозумілість законодавчого 
закріплення кримінального правового врегулю-
вання корупції у кримінальному праві України, 
що є наслідком не чіткої кваліфікації даного 
виду кримінального правопорушення право-
застосувачами, потребує додаткових тлумачень, 
процесуальних дій та судових затрат для його 
розуміння та прийняття кінцевого вирішення. 
А це в свою чергу, відображається на дотриман-
ні забезпечення швидкого, повного та неуперед-
женого розслідування і судового розгляду з тим, 
щоб кожний хто вчинив кримінальне правопо-
рушення, був притягнутий до кримінальної від-
повідальності (ст. 2 КПК України). 

Автори статті Діброва Т.А., Пісенко Д.О. 
правильно роблять висновок про те, що озна-
ки корупційних кримінальних правопорушень 
законодавцем не визначено, проте, і перелік 
їх обмежений. Визнання конкретних кримі-
нальних правопорушень корупційними значно 
облегшує діяльність правоохоронних та судо-
вих органів під час розслідування відповідних 
діянь. Відомо, що обгрунтована кваліфікація 
діяння як кримінального правопорушення (зло-
чину або проступку) і притягнення винної осо-
би до кримінальної відповідальності 

потребує доведення наявності складу кримі-
нального правопорушення , передбаченого в КК 
України у вчиненому особою суспільно небез-
печному діянні відповідно до ч. 1 ст. 2 КК Укра-
їни [6, с. 370].

Відсутність визначення ознак складу коруп-
ції вводять лише хаос у питання кваліфікації, 
що підтверджується вироками викладених нами 
судових рішень. 

Наша позиція полягає у тому, щоб закріплен-
ня визначення корупційного кримінального пра-
вопорушення у Кримінальному кодексі України 
відбувалося виходячи із суті та юридичного зна-
чення слова корупція.

В перекладі на нашу мову це слово означає 
підкуп, що повинно докорінно враховуватися 
при визначенні цієї ознаки та інших ознак при 
вчиненні підкупу. Це можна обґрунтувати слов-
никами, енциклопедіями.

Згідно юридичної енциклопедії під редакці-
єю Ю. С. Шемшученко

Корупція – лат. corruptio – розбещування, 
підкуп) – у буржуазних державах підкупність 

і продажність держ., політ., громад. діячів, уря-
довців і службовців, використання ними свого 
становища в корисливих цілях [7. с. 370].

   З цього приводу М. І. Панов писав: «…зміст 
усякого поняття, як відомо, утворює сукуп-
ність основних істотних ознак предмета, який 
мислиться у понятті. Тому, якщо додержува-
тися згаданих суджень, то, мабуть, треба дійти 
висновку про те, що кожна з названих наук 
може визнавати істотними різні ознаки. Розро-
бляючи «свої» поняття, кожна з наук юридич-
ного блоку з’ясовує сутність відповідних явищ 
об’єктивного світу (предмет науки) і фіксує їх 
у поняттях. Таким чином, обсяг і зміст понять 
цих наук у кінцевому результаті визначають-
ся явищами об’єктивного світу, що входять 
до предмета тієї чи іншої науки».[8, с. 1]. 

Україна є підписантом Кримінальної кон-
венції про боротьбу з корупцією (ETS 173) 
держав членів Ради Європи ратифікованою 
із заявою Законом № 252-V ( 252-16 ) від 
18.10.2006, ВВР, 2006, № 50, ст. 497. Згідно 
цієї конвенції до корупційних правопорушень 
віднесено: дача та одержання хабара націо-
нальними державними посадовими особами 
(ст. 2 та ст. 3 конвенції), зловживання впливом 
(ст. 12 конвенції), відмивання доходів, отри-
маних від злочинів пов’язаних із корупцією 
(ст. 13 конвенції). Фінансові злочини (ст. 14 
конвенції). У кожному із перерахованих пра-
вопорушень міжнародний законодавець вка-
зує їх ознаки складу злочину які можуть бути 
використані у національних законодавствах.  
Це видно на прикладі ст. 2 конвенції де про-
понується кожній Стороні вживати таких зако-
нодавчих та інших заходів які можуть бути 
необхідними для встановлення у своєму наці-
ональному законодавстві кримінальної відпо-
відальності за умисне обіцяння, пропонування 
чи надання будь-якою особою прямо чи опо-
середковано будь-якої неправомірної переваги 
будь-яким посадовим особам, для них особис-
то чи для інших осіб, з метою заохочення їх до 
виконання чи невиконання своїх службових 
обов’язків [9, с. 1].

Отже, Рада Європи чітко визначила ознаки 
складу кожного корупційного правопорушен-
ня та віднесла їх до корупційних. Вітчизняний 
законодавець лише перерахував криміналь-
ні правопорушення які уже раніше визначені 
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у особливій частині КК України із визначеними 
іншими ознаками їх складу кримінального пра-
вопорушення, що протирічить як загальній так 
і особливій частині КК України. 

Україна є також підписантом Додатково-
го протоколу до Кримінальної конвенції про 
боротьбу з корупцією (ETS 191) ратифікованого 
від 18.10.2006 року [10, с. 1].

В цих міжнародних документах йде мова про 
підсилення кримінального правового циклу для 
боротьби з вітчизняною корупцією і зокрема 
дачою хабара. 

Цабека К. Є. вивчаючи зарубіжний досвід 
адміністративної відповідальності за правопо-
рушення пов’язані з корупцією встановила, що 
основним нормативно-правовим актом Румунії 
із протидії і запобігання корупції та пов’язаних 
із корупцією правопорушень є Закон про попе-
редження, виявлення та покарання фактів 
корупції (Lege pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelorde corupţie) (далі – Закон) 
від 8 травня 2000 року. Виходячи зі змісту 
статті 5 зазначеного Закону розрізняють дві 
категорії злочинів: корупційні злочини та зло-
чини пов’язані з корупційними. Що заслуговує 
на увагу вітчизняних законодавців та може бути 
впровадженим у вітчизняне кримінальне зако-
нодавство [11, с. 130]. 

Висновки. Аналіз законодавчої вітчизняної 
практики з врегулювання кримінальних право-
вих та процесуальних питань корупції, зарубіж-
ного законодавчого досвіду, висновки науков-
ців дає підстави зробити висновок про те, що 
визначення поняття терміну корупція повинно 
відповідати його суті та потребує обов’язкового 
законодавчого удосконалення. А, ознакою його 
складу кримінального правопорушення пови-
нен бути підкуп. 

Тому, для узгодження вітчизняного кри-
мінального законодавства, з міжнародними 
нормативними правовими актами з питань 
корупціїї та встановлення практичного міжна-
родного співробітництва, створення умов для 
єдності права, однозначності понятійного апара-
ту корупції у вітчизняному законодавстві кримі-
нального блоку юстиції, посилення ефективнос-
ті поняття корупції ми пропонуємо запозичити 
законодавчий зарубіжний досвід Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173) 
держав членів Ради Європи щодо визначення 
поняття «корупція» та структури корупційного 
блоку системи норм права. Відповідно до цього 
документу змінити існуюче поняття «корупція» 
у матеріальному та процесуальному криміналь-
ному законодавстві.

Запозичити законодавчу практику КК Румунії 
та розділити у кримінальному кодексі України:

- злочини корупції: дача, отримання хабара; 
зловживання службовим становищем, отриман-
ня неналежних доходів та злочини, передбачені 
спеціальними законодавчими актами);

- злочини, які знаходяться у прямому зв’язку 
з корупцією (підробка документів, «відмиван-
ня грошей», контрабанда, ухилення від спла-
ти податків, приховування майна, отриманого 
в результаті злочину, торгівля людьми з метою 
проституції та ін.).

Є потреба подальших наукових досліджень 
у вивченні суспільного корупційного явища 
шляхом збільшення бази міжнародного законо-
давства з метою його аналізу та поглибленого 
вивчення ознак складу цього правопорушен-
ня які будуть відповідати його юридичній суті 
та необхідному ефективному і результативному 
вживанню у кримінальному праві та криміналь-
ному провадженні.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ДІЗНАВАЧА  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

SOME ASPECTS OF THE PROCEDURAL STATUS OF THE INVESTIGATOR 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

У статті досліджується процесуальний статус дізнавача як суб’єкта кримінального провадження. Зокрема, 
висвітлюються його повноваження та обов’язки. Процесуальний статус будь-якого суб’єкта кримінального про-
вадження залежить від завдань та функцій, які виконує той чи інший суб’єкт. Такий статус формується в процесі 
через комплекс прав (повноважень для службових осіб), обов’язків, відповідальності та гарантій. З появою на 
законодавчому рівні поділу кримінальних правопорушень на кримінальні проступки і злочини, постала потреба 
у службових особах, котрі займатимуться розслідуванням кримінальних проступків. Закон наділив повноважен-
ням здійснювати розслідування кримінальних проступків у формі дізнання саме дізнавачів. 

У статті відображено функції дізнання, до найбільш важливих віднесено:  усебічне, повне і неупередже-
не дослідження обставин кримінального проступку, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що 
виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують їх покаран-
ня, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і обґрунтованих процесуальних 
рішень; аналіз практики досудового розслідування кримінальних проступків, організації і результатів діяльності 
дізнавачів, унесення на основі цього в установленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності діяль-
ності підрозділів дізнання тощо. Також охарактеризовано деякі повноваження дізнавача, зокрема проводити 
огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушен-
ня, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а 
також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України. 
Крім повноважень, знайшли своє відображення й обов’язки дізнавача. Запропоновано внести зміни до ст.401 
КПК України, доповнивши її частиною 5, в якій передбачити обов’язки дізнавача як суб’єкта кримінального 
провадження. До таких обов’язків віднести: дотримуватися вимог Конституції України, КПК України та законів 
України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та інших норма-
тивно-правових актів з питань досудового розслідування; забезпечувати повне, усебічне та неупереджене розслі-
дування кримінальних проступків у межах строків установлених КПК України; виконувати доручення та вказівки 
прокурора, які надаються в письмовій формі; забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і законних інтер-
есів усіх учасників кримінального провадження; не розголошувати відомості, що становлять державну чи іншу 
таємницю, що охороняється законом, інформацію про приватне (особисте і сімейне) життя особи та інші відо-
мості, здобуті під час розслідування кримінальних проступків; не вчиняти будь-яких дій, які можуть викликати 
сумнів у його об’єктивності та неупередженості; у разі наявності підстав, передбачених статтею 77 КПК України, 
заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні в порядку, визначеному статтею 80 КПК України.  

Ключові слова: дізнавач, процесуальний статус, повноваження, обов’язки дізнавача, дізнання, кримінальне 
провадження.

The article examines the procedural status of the coroner as a subject of criminal proceedings. In particular, his 
powers and responsibilities are highlighted. The procedural status of any subject of criminal proceedings depends on 
the tasks and functions performed by one or another subject. This status is formed in the process through a set of rights 
(powers for officials), duties, responsibilities and guarantees. With the advent of the division of criminal offenses into 
criminal offenses and crimes at the legislative level, there is a need for officials to investigate criminal offenses. The law 
gave the authority to investigate criminal offenses in the form of inquiry of investigators.

The article reflects the functions of inquiry, the most important are: a comprehensive, complete and impartial study 
of the circumstances of a criminal offense, identifying both the circumstances that expose and those that justify the 
suspect, accused, as well as mitigating or aggravating circumstances punishment, providing them with a proper legal 
assessment and ensuring the adoption of lawful and reasonable procedural decisions; analysis of the practice of pre-trial 
investigation of criminal offenses, organization and results of investigators’ activities, making proposals on this basis in 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
v.ua/laws/show/4651-17#n1010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1025
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the prescribed manner to improve the efficiency of inquiry units, etc. Some powers of the coroner are also described, in 
particular to inspect the scene, search the detainee, interrogate persons, seize tools and means of committing an offense, 
things and documents that are the direct subject of a criminal offense or found during detention, as well as conduct inves-
tigative (search) actions and covert investigative (search) actions in cases established by the CPC of Ukraine. In addition 
to authority, the responsibilities of the investigator are also reflected.

It is proposed to amend Article 401 of the CPC of Ukraine, supplementing it with Part 5, which provides for the 
responsibilities of the coroner as a subject of criminal proceedings. Such responsibilities include: complying with 
the requirements of the Constitution of Ukraine, the CPC of Ukraine and the laws of Ukraine, international treaties 
approved by the parliament of Ukraine and other regulations on pre-trial investigation; to ensure a full, comprehensive 
and impartial investigation of criminal offenses within the time limits established by the CPC of Ukraine; to carry out 
the instructions and instructions of the prosecutor, which are given in writing; to ensure the full realization of the rights 
and legitimate interests of all participants in criminal proceedings; not to disclose information that constitutes a state or 
other secret protected by law, information about the private (personal and family) life of a person and other information 
obtained during the investigation of criminal offenses; not to take any actions that may cast doubt on its objectivity and 
impartiality; if there are grounds provided for in Article 77 of the CPC of Ukraine, to resign from participation in crim-
inal proceedings in the manner prescribed by Article 80 of the CPC of Ukraine.

Key words: coroner, procedural status, powers, responsibilities of coroner, inquiry, criminal proceedings.

Постановка проблеми. Завданнями кримі-
нального провадження є захист особи, суспіль-
ства та держави від кримінальних правопору-
шень, охорона прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження, а також 
забезпечення швидкого, повного та неуперед-
женого розслідування і судового розгляду з тим, 
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопо-
рушення, був притягнутий до відповідальності 
в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений, жодна особа не 
була піддана необґрунтованому процесуально-
му примусу і щоб до кожного учасника кримі-
нального провадження була застосована належ-
на правова процедура. Для виконання даного 
завдання направлена діяльність тих суб’єктів 
кримінального провадження, котрі виконують 
функції обвинувачення, захисту та правосуддя. 
Норми про такого суб’єкта кримінального про-
вадження як дізнавач появилися у чинному КПК 
України з прийняття закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопору-
шень»  від 22 листопада 2018 року  № 2617-VIII  
[1; 2].  Процесуальний статус дізнавача кримі-
нального провадження є однією з найваж-
ливіших складових його системи, оскільки від 
правильного визначення процесуального стату-
су кожного суб’єкта кримінального проваджен-
ня залежить законність функціонування всього 
провадження та правильність прийняття оста-
точних рішень.  Важливим є з’ясування момен-
ту з якого особа набуває конкретного процесу-

ального статусу та відповідно комплексу її прав, 
обов’язків та відповідальності.  

Стан дослідження. Теоретичним пробле-
мам правового і процесуального статусу осо-
би взагалі присвячені праці В.Д. Адаменка, 
Н.В. Вітрука, Н.Г. Габлей, Є.Г. Мартинчика, 
Л.Д. Кокорева, В.Т. Нора, В.М. Тертишника, 
О.М. Дроздова, Н.О. Бородовської тощо. Дослі-
дженням розвитку інституту дізнання у різні 
часи займалися І.В. Скуляк, Т.В. Омельченко, 
С.С. Чернявський, Р.М. Дударець, Ю.І. Кицан 
та інші. Вивченню інституту спрощеного досу-
дового розслідування присвячені роботи таких 
вчених: Ю.П. Аленіна, В.І. Божика, А.Ф. Воло-
буєва, І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевого, К.П. Задоя, 
В.Т. Маляренка, В.О. Попелюшко, О.Ю. Татаро-
ва, В.М. Трофименка, В.І. Фарінника, С.С. Ченяв-
ського та інших. Проте у вказаних роботах не 
досліджувалися питання процесуального стату-
су дізнавача з урахуванням змін у чинному зако-
нодавстві України.

Метою статті є з’ясування деяких аспектів 
процесуального статусу дізнавача в криміналь-
ному процесі та удосконалення чинного кримі-
нального процесуального законодавства шля-
хом внесення пропозицій змін до статей.

Виклад основного матеріалу. Правовий 
статус того чи іншого суб’єкта має формувати-
ся в залежності від предмету та методу їх пра-
вового регулювання, а, таким чином, і від пра-
вових норм, які безпосередньо реалізуються 
в цих правовідносинах. Звідси слідує, що про-
цесуальний статус дізнавача в кримінальному 
провадженні є галузевим видом правового ста-
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тусу, а саме: статусом суб’єкта правовідносин, 
врегульованим нормами кримінально-проце-
суального права. Варто зазначити, що інсти-
тут дізнання не є новим для правової системи 
України, тому не можна стверджувати, що про-
цесуальна фігура дізнавача появилась тіль-
ки в 2018 року в зв’язку з прийнятими зміна-
ми в чинний КПК України [3, c. 33; 4, с. 112]. 
Дізнанням  з  позицій  форми  організації робо-
ти  є  комплекс  визначених  чинним  законодав-
ством  дій  та  рішень,  що  вчиняє  та  приймає 
уповноважена  на  це  особа,  вони  спрямо-
вані  на досягнення завдань кримінального 
провадження у передбачений законодавством 
строк [5, c. 103]. На органи дізнання поклада-
ються такі функції:  усебічне, повне і неупе-
реджене дослідження обставин кримінально-
го проступку, виявлення як тих обставин, що 
викривають, так і тих, що виправдовують під-
озрюваного, обвинуваченого, а також обста-
вин, що пом’якшують чи обтяжують їх пока-
рання, надання їм належної правової оцінки 
та забезпечення прийняття законних і обґрун-
тованих процесуальних рішень; аналіз прак-
тики досудового розслідування кримінальних 
проступків, організації і результатів діяльності 
дізнавачів, унесення на основі цього в установ-
леному порядку пропозицій щодо підвищення 
ефективності діяльності підрозділів дізнання; 
вжиття заходів з підвищення якості дізнання 
і дотримання його строків; вивчення, узагаль-
нення позитивного досвіду дізнання, упрова-
дження його в практику підрозділів дізнання, 
розроблення сучасних методик розслідування 
окремих видів кримінальних проступків; орга-
нізація взаємодії підрозділів дізнання з інши-
ми підрозділами, слідчими та детективами 
інших правоохоронних органів, суб’єктами, 
що здійснюють судово-експертну діяльність, 
підрозділами, що здійснюють оперативно-роз-
шукову діяльність, а також прокурорами, які 
здійснюють нагляд за додержанням законів 
під час проведення досудового розслідування 
у формі процесуального керівництва досудо-
вим розслідуванням; вивчення практики засто-
сування дізнавачами норм права і розроблення 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства 
України; забезпечення підбору, розстановки 
і виховання кадрів для підрозділів дізнання, 
підвищення їх кваліфікації та професійної май-

стерності; організація відповідно до законо-
давства України розгляду і вирішення звернень 
громадян, які надходять у зв’язку з проведен-
ням дізнання [6].

Відповідно до п. 41 ч.1 ст.3 КПК України 
дізнавач – службова особа підрозділу дізна-
ння органу Національної поліції, органу безпе-
ки, органу Бюро економічної безпеки України, 
органу Державного бюро розслідувань, Наці-
онального антикорупційного бюро України, 
у випадках, установлених КПК України, упо-
вноважена особа іншого підрозділу зазначених 
органів, які уповноважені в межах компетенції, 
здійснювати досудове розслідування кримі-
нальних проступків [7]. Що стосується самих 
повноважень, то ст. 401 КПК України закрі-
плює,  дізнавач при здійсненні дізнання наді-
ляється повноваженнями слідчого, а ч. 2 даної 
статті перелічує, що саме уповноважений роби-
ти дізнавач. Тому на нашу думку, законодавцю 
треба чітко дати перелік повноважень дізнавача 
і не підмінювати його статус слідчим, оскіль-
ки відповідно до змісту ст. 215 КПК України, 
досудове розслідування злочинів здійснюється 
у формі досудового слідства, а кримінальних 
проступків – у формі дізнання в порядку, перед-
баченому КПК України. Інакше кажучи, дізна-
вач має своїм завданням розслідування виключ-
но кримінальних проступків. 

Відповідно до ч. 2 ст. 401 КПК України дізна-
вач уповноважений:

1) починати дізнання за наявності підстав, 
передбачених цим Кодексом;

2) проводити огляд місця події, обшук затри-
маної особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя 
і засоби вчинення правопорушення, речі і доку-
менти, що є безпосереднім предметом кримі-
нального проступку або виявлені під час затри-
мання, а також проводити слідчі (розшукові) дії 
та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, 
установлених цим Кодексом;

3) доручати проведення слідчих (розшуко-
вих) дій та негласних слідчих (розшукових) дій 
у випадках, установлених цим Кодексом, відпо-
відним оперативним підрозділам;

4) звертатися за погодженням із прокурором 
до слідчого судді з клопотаннями про застосу-
вання заходів забезпечення кримінального про-
вадження, проведення слідчих (розшукових) 
дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
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5) повідомляти за погодженням із прокуро-
ром особі про підозру у вчиненні кримінального 
проступку;

6) за результатами розслідування складати 
обвинувальний акт, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медичного або виховно-
го характеру та подавати їх прокурору на затвер-
дження;

7) приймати процесуальні рішення у випад- 
ках, передбачених цим Кодексом, у тому числі  
щодо закриття кримінального провадження за 
наявності підстав, передбачених статтею 284 
цього Кодексу;

8) здійснювати інші повноваження, передба-
чені цим Кодексом [7].

Проведемо аналіз тих повноважень дізна-
вача, щодо яких є спірні зауваження або про-
блеми в реалізації. Як бачимо п.2 даної статті 
дає повноваження дізнавачу проводити само-
стійно огляд місця події та обшук затриманого, 
всі інші слідчі (розшукові) дії та негласні слід-
чі (розшукові) дії тільки при наявності норми 
в КПК України, яка дозволяє їх проведення 
такому суб’єкту як дізнавач. Варто зазначи-
ти, що у ч. 1 ст. 236 КПК України проведення 
обшуку житла чи іншого володіння особи може 
здійснюватись  виключно  слідчим і прокуро-
ром. Що ж робити у ситуації, коли провадиться 
дізнання кримінальних проступків дізнавачем 
і є необхідність провести обшук, наприклад 
обшук квартири при розслідуванні кримі-
нального проступку за ст. 185 КК України [8]. 
Більше того, дізнавач не в змозі навіть провес-
ти законно огляд житла, оскільки ч. 2 ст. 237 
КПК України встановлює такі ж правила як для 
обшуку, а дізнавач не є суб’єктом проведення. 
Цілком зрозумілою є в цьому питанні є позиція 
Верховного Суду України про те, що виконан-
ня ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук 
житла чи іншого володіння особи поклада-
ється особисто на слідчого чи прокурора і не 
може бути доручене іншому суб’єкту [9]. Якщо 
ж дізнавачем буде проведено такі слідчі (роз-
шукові) дії, то це буде порушення криміналь-
но-процесуального закону. Згідно ст. 86 КПК  
доказ визнається допустимим, якщо він отри-
маний у порядку, встановленому КПК України, 
а недопустимий доказ не може бути викорис-
таний при прийнятті процесуальних рішень, 
на нього не може посилатися суд при ухва-

ленні судового рішення. Відповідно до ст. 87 
КПК недопустимими є докази, отримані внаслі-
док істотного порушення прав та свобод люди-
ни, гарантованих  Конституцією [1] та законами 
України, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також будь-які інші докази, здобу-
ті завдяки інформації, отриманій внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини. 
Суд зобов’язаний визнати істотним порушен-
ням прав людини і основоположних свобод 
отримання доказів внаслідок здійснення про-
цесуальних дій, які потребують попереднього 
дозволу суду, без такого дозволу або з порушен-
ням його суттєвих умов (п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК). 

Зважаючи на викладене, вважаємо, що варто 
на законодавчому рівні внести відповідні зміни 
в редакції статей КПК України, передбачив-
ши проведення їх дізнавачем, а саме викласти 
в такій редакції ч.1 ст. 236 КПК України: ухвала 
про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 
особи може бути виконана слідчим, дізнавачем 
чи прокурором...

П. 4 ч. 1 ст. 401 КПК України закріплює таке 
повноваження дізнавача як право звертати-
ся за погодженням із прокурором до слідчого 
судді з клопотаннями про проведення слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшу-
кових) дій. Дане повноваження випливає фак-
тично з того, які слідчі (розшукові) дії вправі 
проводити дізнавач або доручати їх проведен-
ня іншим суб’єктам, наприклад відповідним 
оперативним підрозділам (п.3 ч.1 ст. 401 КПК 
України). Але знову ж таки через неоднознач-
ність закріплення в КПК України часто слідчі 
судді на практиці в одних випадку відмовляють 
в  задоволенні таких клопотань з тієї причини, 
що статті  КПК України прямо не передбаче-
но право дізнавача звертатися з таким клопо-
танням (наприклад, ч. 3 ст. 234 КПК України: 
у  разі необхідності провести обшук слідчий за 
погодженням з прокурором або прокурор звер-
тається до слідчого судді з відповідним клопо-
танням [10, с. 126]), в інших – задовольняють, 
виходячи з приписів ст. 401 КПК України. Вва-
жаємо, що все ж таки варто комплексно внести 
зміни у відповідні статті КПК України і визна-
ти дізнавача суб’єктом проведення певних 
слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2537
https://ligazakon.net/document/view/T124651?ed=2019_01_11&an=676
https://ligazakon.net/document/view/T124651?ed=2019_01_11&an=679
https://ligazakon.net/document/view/T124651?ed=2019_01_11&an=679
https://ligazakon.net/document/view/Z960254K?ed=2016_06_02
https://ligazakon.net/document/view/T124651?ed=2019_01_11&an=679
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Дізнавач уповноважений звертатися за пого-
дженням із прокурором до слідчого судді з клопо-
таннями про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження.  Заходами забезпе-
чення кримінального провадження є: 1) виклик 
слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий 
виклик і привід; 2) накладення грошового стяг-
нення; 3) тимчасове обмеження у користуван-
ні спеціальним правом; 4) відсторонення від 
посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від 
здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ 
до речей і документів; 6) тимчасове вилучення 
майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) 
запобіжні заходи [7].  Відповідно до ст. 299 КПК 
України під час досудового розслідування кри-
мінальних проступків як тимчасовий запобіж-
ний захід застосовується затримання особи на 
підставах та в порядку, визначених цим Кодек-
сом, а також такі запобіжні заходи, як особисте 
зобов’язання та особиста порука.

До процесуального статусу дізнавача також 
входять обов’язки. Чинний КПК України не дає 
переліку обов’язків, які мають дізнавачі. Пере-
лік обов’язків дізнавачів Нацональної поліції 
України відображені в Положенні про органі-
зацію діяльності підрозділів дізнання  органів 
Національної поліції України затвердженому 
наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 20 травня 2020 року № 405 [6]. 

Під час здійснення дізнання дізнавач 
зобов’язаний: дотримуватися вимог Кон-
ституції України, КПК України та законів 
України, міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України та інших нормативно-правових актів 
з питань досудового розслідування; забезпечу-
вати повне, усебічне та неупереджене розсліду-
вання кримінальних проступків у межах стро-
ків установлених КПК України; виконувати 
доручення та вказівки прокурора, які надають-
ся в письмовій формі; забезпечувати реаліза-
цію в повному обсязі прав і законних інтересів 

усіх учасників кримінального провадження; не 
розголошувати відомості, що становлять дер-
жавну чи іншу таємницю, що охороняється 
законом, інформацію про приватне (особисте 
і сімейне) життя особи та інші відомості, здо-
буті під час розслідування кримінальних про-
ступків; не вчиняти будь-яких дій, які можуть 
викликати сумнів у його об’єктивності та неу-
передженості; у разі наявності підстав, перед-
бачених статтею 77 КПК України, заявляти 
самовідвід від участі в кримінальному прова-
дженні в порядку, визначеному статтею 80 КПК 
України.  Оскільки дізнавачі є й в інших орга-
нах влади не тільки в Національній поліції 
України, то логічним було б закріпити в КПК 
України обов’язки дізнавачів для всіх структур. 

Часто обов’язок тягне за собою право. Напри-
клад,  обов’язок виконувати доручення та вказів-
ки прокурора, які надаються в письмовій формі, 
оскільки такий обов’язок тягне за собою право 
дізнавача на оскарження вказівок прокурора до 
прокурора вищого рівня, не зупиняючи вико-
нання (ст.312 КПК України). Це сприяє захис-
ту прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження.

Висновки. Отже, аналізуючи положення 
законодавства, що стосуються процесуального 
статусу дізнавача, слід зауважити, що норми 
чинного КПК України недостатньо відобража-
ють самостійність такого суб’єкта як дізнавач, 
а інколи суперечать одна одній. Вважаємо, що 
варто привести у відповідність деякі статті КПК 
України, зазначивши повноваження дізнавача 
на проведення певних слідчих (розшукових) 
дій. Так потребує вдосконаленню ч. 1 ст. 236 
КПК України, пропонуємо викласти її в наступ-
ній редакції: «ухвала про дозвіл на обшук жит-
ла чи іншого володіння особи може бути вико-
нана слідчим, дізнавачем чи прокурором...». 
Крім того, доповнити ст. 401 КПК України 
частиною 5, в якій передбачити обов’язки дізна-
вача як суб’єкта кримінального провадження. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ ТА ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ,  
ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ  

З ОБІГОМ ПРОТИПРАВНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

CHARACTERISTICS OF PERSONS AND CRIMINAL GROUPS 
COMMITTING CRIMINAL OFFENSES RELATED WITH THE 
CIRCULATION OF ILLEGAL CONTENT ON THE INTERNET

У статті досліджені соціально-демографічні, кримінально-правові та морально-психологічні риси особи зло-
чинця у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з обігом протиправного контенту в мережі Інтернет. Надана 
характеристика таких осіб з виокремленням тих, які представляють оперативний інтерес, зокрема: які не мають 
права доступу до певної інформації, але мають зв’язки з нею; співробітники організації, які мають право доступу 
до інформації у зв’язку із займаною посадою або спеціальними повноваженнями; співробітники організації, які 
є користувачами та відносяться до персоналу, перебувають у трудових відносинах з власником технічних засобів 
і визначені для здійснення функцій управління та обслуговування ЕОМ (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Наголошено, що кримінальні правопорушення, пов’язані з обі-
гом протиправного контенту в мережі Інтернет, доцільно поділити на три основні умовні групи: 1) вчиняються у 
зв’язку з професійною (службовою) діяльністю особи; 2) вчиняються особами з низьким офіційним соціальним 
статусом (безробітні тощо) з метою незаконного збагачення; 3) вчиняються з особистих (крім користі) мотивів 
(самоствердження, помста тощо). Констатовано, що використовуючи Інтернет як середовище для протиправної 
діяльності, організовані групи звертають увагу на можливості, які їм дає мережа обміну інформацією: у будь-
якому місці та будь-який час виходити на зв’язок, оперувати практично без обмежень за обсягом текстовою та 
графічною інформацією забороненого змісту, при цьому зберігаючи анонімність абонента-користувача мережі 
Інтернет й здійснювати в глобальних масштабах інформаційно-психологічний вплив на людей з метою поши-
рення забороненого контенту. Зосереджено увагу на мережевій та корпоративній моделях організованої групи, 
що протиставляються між собою. З’ясовано, що злочинці у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з обі-
гом протиправного контенту в мережі Інтернету своїй більшості мислячі, творчі люди, у свідомості і поведінці 
яких, на жаль, переважають почуття помсти, заздрості і бажання довести своєму оточенню власне лідерство. 
Головною мотивацією їх вчинків є прагнення збагачення навіть під загрозою кримінального покарання.

Ключові слова: протиправний контент, Інтернет, особа злочинця, злочинне угрупування.

The article examines the socio-demographic, criminal law and moral and psychological traits of the offender in crim-
inal offenses related to the circulation of illegal content on the Internet. The characteristics of such persons are given, 
with the exception of those who are of operational interest, in particular: who do not have the right to access certain 
information, but have connections with it; employees of the organization who have the right to access information in 
connection with the position or special powers; Employees of the organization, who are users and belong to the staff, are 
in an employment relationship with the owner of the technical means and are assigned to perform the functions of man-
agement and maintenance of EC (computer), automated systems, computer networks or telecommunications networks. 
It is emphasized that criminal offenses related to the circulation of illegal content on the Internet should be divided into 
three main conditional groups: 1) committed in connection with the professional (official) activities of the person; 2) are 
committed by persons with low official social status (unemployed, etc.) for the purpose of illicit enrichment; 3) are com-
mitted for personal (in addition to benefit) motives (self-affirmation, revenge, etc.). It was stated that using the Internet 
as an environment for illegal activities, organized groups pay attention to the opportunities provided by the network of 
information exchange: anywhere and at any time to communicate, operate with almost no restrictions on the amount 
of text and graphics information of prohibited content, while maintaining the anonymity of the subscriber-user of the 
Internet and to carry out global informational and psychological influence on people in order to disseminate prohibited 
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Актуальність статті. Існування людини 
у віртуальному просторі виражається у вико-
ристанні нею спеціальних програм, технічних 
засобів, комп’ютерних і телефонних додатків, 
які спрощують та оптимізують життя людини. 
Такими засобами є електронна пошта, елек-
тронні платіжні системи, кредитні та платіжні 
картки, записи в електронних книгах, календарі, 
соціальні та пошукові мережі тощо, внаслідок 
експлуатації яких незалежно від волі людини 
в електронній мережі залишаються віртуаль-
ні сліди, що генеруються використовуваними 
людиною електронними пристроями. Стаючи 
частиною суспільного життя, віртуальний про-
стір стає частиною злочинного світу, де нако-
пичені криміналістикою знання стають недо-
статніми для виконання завдань кримінального 
провадження [1, с. 426]. 

Особу злочинця, який вчиняє кримінальні 
правопорушення, пов’язані з обігом протиправ-
ного контенту в мережі Інтернет, можна охарак-
теризувати як сукупність найістотніших стій-
ких соціальних властивостей та ознак, а також 
соціально значущих біопсихологічних особли-
востей певного індивіда, які об’єктивно реалізу-
ються при їх вчиненні, надаючи вчиненому діян-
ню характер суспільної небезпечності, а винній 
у його вчиненні особі – властивості суспільної 
небезпечності, у зв’язку з чим вона є суб’єктом 
кримінального правопорушення [2, с. 152].

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
кіберзлочинцям вченими надаються неодноз-
начні соціально-психологічні характеристики, 
які засновані на узагальнених емпіричних даних, 
оскільки сам предмет розгляду недостатньо 
вивчений з причин специфічності й складнос-
ті цих кримінальних правопорушень [3, с. 78]. 
Як зазначає Д. С. Азаров, на жаль, вітчизняна 
кримінологія не має у своєму арсеналі даних 
узагальнюючого характеру щодо особи цих зло-
чинців, майже відсутні публікації з цього при-
воду. А окремі характеристики «комп’ютерного 
злочинця» (як то: вік – 24−25 років (середній 
вік – 30 років); за освітою – інженер в галузі 
електроніки і математики, займає відповідаль-

ну посаду (віце-президент компанії, фінансо-
ві керівники, скарбники, вкладники капіталів 
тощо); можуть не мати ніякої технічної освіти; 
не мають кримінального минулого; більшість 
становлять чоловіки, але можуть зустрічатися 
й жінки; загалом це яскрава, думаюча, творча 
особа, професіонал своєї справи, готовий при-
йняти технічний виклик, бажаний працівник 
[4, с. 15–16], як справедливо зауважує вчений, 
є поверхневими, суперечливими та емпірично 
необґрунтованими [5, с. 132].

Аналіз даних щодо засуджених осіб в Укра-
їні показав, що кіберзлочини вчиняються пере-
важно чоловіками (90,8%), на долю жінок при-
падає лише 9,2% кримінальних правопорушень. 
Такий статевий розподіл кіберзлочинців обу-
мовлений не лише традиційно низькою у порів-
нянні з чоловіками кримінальною активністю 
жінок, але й з специфікою даного виду кримі-
нальних правопорушень. Професійне з техніч-
ної точки зору вчинення кіберзлочинів жінками 
практично не спостерігається, оскільки вони 
менш представлені серед технічних спеціаль-
ностей. Вчинення професійних кіберзлочинів 
особами жіночої статі обумовлене їх соціаль-
ним статусом, пов’язаним з професійною діяль-
ністю, здійснення якої передбачає використання 
комп’ютерних технологій [6, с. 385–386]. 

Вік злочинця вказує не лише на рівень біо-
логічного, а й соціального розвитку людини, на 
відповідний стан і зміни особистості людини. 
Здійснюючи перехід з одного вікового ступеня 
на інший, людина постійно взаємодіє з соціаль-
ним середовищем, отримує і накопичує жит-
тєвий досвід [7, с. 54]. Аналіз віку злочинця 
дозволяє, своєю чергою, виявити найбільш кри-
мінально активні вікові групи населення.

Характерним на відміну від загальнокримі-
нальної злочинності є відсутність серед засу-
джених осіб вікової групи від 65 років і стар-
ше. Це обумовлене, передусім, відсутністю 
у більшості осіб даної вікової групи відповід-
них навичок роботи з комп’ютерною технікою, 
а також більшим життєвим досвідом і вищими 
моральними цінностями.

content. The focus is on the network and corporate models of the organized group, which oppose each other. It has been 
found that the majority of criminals in criminal offenses related to the circulation of illegal content on the Internet are 
thinking, creative people, whose minds and behavior, unfortunately, are dominated by feelings of revenge, envy and 
the desire to prove their leadership. The main motivation for their actions is the desire to get rich, even under threat of 
criminal punishment.

Key words: illegal content, Internet, criminal identity, criminal group.
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Аналіз розподілу вікових груп за рівнем 
кримінальної активності показав, що найбільш 
активною є група осіб віком від 30 до 50 років, 
на долю якої припадає 43,1% засуджених за 
кіберзлочини осіб. На другому місці знаходить-
ся група осіб віком від 18 до 25 років (27,5%), на 
третьому − особи віком від 25 до 30 років (24%), 
на четвертому − особи віком від 50 до 65 років 
(4,7%), а на останньому місці, як вже зазнача-
лося, знаходиться група осіб віком від 16 до 
18 років (0,7%).

Таким чином, хоча більше половини (51,5%) 
кіберзлочинів вчиняються особами віком від 
18 до 30 років, кримінальна активність віднос-
но даного виду злочинів корелює з соціальною 
активністю населення. Також необхідно відмі-
тити поступове падіння кримінальної активнос-
ті вікових груп 18–25 років та 50−65 років: якщо 
у 2015 р. частка перших становила 24%, а дру-
гих – 8,7%, то у 2020 р. – 17,4% та 2,2%, відпо-
відно. Як видається, така тенденція може бути 
пояснена інтенсивним розвиток комп’ютерних 
технологій, що зумовлює, по-перше, необхід-
ність отримання попереднього досвіду мереже-
вої і/або програмістської роботи, та, по-друге, 
відомі труднощі для осіб поважного віку щодо 
освоєння вказаних технологій.

Здійснений нами аналіз кримінальних про-
ваджень виявив, що більшість кіберзлочинців 
неодружені – 58%. Розлучені становлять 14%, а 
одружені, але такі, що з родиною не живуть, – 
16%. На долю одружених припадає 10%, а на 
осіб, що перебувають у цивільному шлюбі, – 
12%. Таким чином, переважна більшість кіберз-
лочинців – особи, які не мають дружини/чолові-
ка. Це може бути обумовлено значною частиною 
серед кіберзлочинців осіб молодого віку, які не 
встигли завести сім’ю, а також характерною 
для кіберзлочинців нестабільністю особистості, 
жагою ризику, авантюризмом тощо, тобто влас-
тивостями характеру, які не сприяють зміцнен-
ню сімейних відносин.

У ході дослідження встановлено, що загалом 
для кіберзлочинців на відміну від злочинців, 
що вчиняють злочини загальнокримінальної 
спрямованості, характерний високий освітній 
рівень, вищий рівня освіти населення. Так, пере-
важна кількість кіберзлочинців (48,1% засудже-
них осіб) – це особи з вищою освітою (з них 
з повною вищою освітою – 33,9%, з базовою 

вищою освітою – 14,2%). Другою за поширеніс-
тю є група осіб із загальною середньою освітою 
(30,3%), з яких повну загальну середню освіту 
мають 25,3% осіб, а базову загальну середню 
освіту – 5% осіб. Частка осіб з професійно-тех-
нічною освітою складає 21,1%. Виявлений один 
випадок (0,3%) засудження за вчинення кіберз-
лочину особи з початковою загальною освітою. 
Осіб без освіти не виявлено.

Таким чином, половина (48,1%) кіберзло-
чинців мають вищу (зокрема, технічну) освіту, 
однак факт, що кожен третій злочинець (30,3%) 
має загальну середню освіту вказує на наступ-
не. З розвитком комп’ютерних технологій 
та систем комунікації, їх агресивною ескала-
цією в усі сфери нашої життєдіяльності, все 
більш поширеним стає вчинення кіберзлочинів 
не фахівцями-комп’ютерщиками, а звичайни-
ми користувачами кібертехнологій. Досягнення 
у цій сфері уможливили вчинення кіберзлочи-
нів не за допомогою відповідної освіти, багажу 
знань і навичок, а за допомогою відповідних 
керівництв та посібників.

Встановлено, що переважна більшість засу-
джених кіберзлочинців – працездатні особи, які 
на момент вчинення злочину не працювали і не 
навчалися (43,7%), та безробітні (2,5%). При 
цьому потрібно відзначити тенденцію до зрос-
тання останніми роками частки саме вказаної 
категорії осіб.

Загалом розподіл осіб, засуджених за вчинен-
ня кіберзлочинів, за родом їхніх занять вказує, 
що другою за поширеністю є група службовців, 
на частку яких припадає 17% (з них 1,7% дер-
жавні службовці). Третьою – робітники (16,1%) 
та приватні підприємці (11,4%). На п’ятому міс-
ці за поширеністю знаходиться група осіб, що 
навчаються – 7,4% (6,9% складають студенти 
навчальних закладів, а 0,5% – учні шкіл, ліце-
їв, коледжів, гімназій). На шостому місці за 
поширеністю серед осіб, засуджених за вчинен-
ня кіберзлочинів, − працівники господарських 
товариств (3,3%), а на сьомому – пенсіонери 
(зокрема, інваліди) (1,1%). Також зустрічають-
ся поодинокі випадки засудження за вчинення 
кіберзлочинів військовослужбовців, лікарів, 
фармацевтів тощо [8].

Отже, аналіз соціального статусу кіберзлочин-
ця дозволяє підтвердити справедливість висно-
вку, що кримінальні правопорушення, пов’язані 
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з обігом протиправного контенту в мережі Інтер-
нет, доцільно поділити на три основні умовні 
групи: 1) вчиняються у зв’язку з професійною 
(службовою) діяльністю особи; 2) вчиняються 
особами з низьким офіційним соціальним стату-
сом (безробітні тощо) з метою незаконного зба-
гачення; 3) вчиняються з особистих (крім корис-
ті) мотивів (самоствердження, помста тощо).

Відповідно до даних Міністерства юстиції 
України, серед осіб, засуджених за вчинення 
кіберзлочинів, 5,1% фактично раніше вчиняли 
кримінальні протиправні діяння. Однак, кримі-
нально-правового рецидиву не мають, оскільки 
вони були звільнені від кримінальної відпові-
дальності (0,5%), визнані такими, що не мають 
судимості (1,9%), або судимість погашена чи 
знята (2,7%).

Водночас 5,8% осіб, засуджених за вчинен-
ня кіберзлочинів, мають незняту і непогашену 
судимість. З них 5% мають одну та 0,8% − дві 
незняті й непогашені судимості. При цьому 
частка осіб, які мають незняту і непогашену 
судимість, є відносно стабільною.

Дослідження матеріалів кримінальних про-
ваджень також вказує на корисливий характер 
кримінальної орієнтації кіберзлочинців з огля-
ду на їх попередню злочинну діяльність. Те, що 
більшість осіб, які раніше засуджувались, – засу-
джувалися за вчинення кримінальних правопо-
рушень корисливої спрямованості при тому, що 
переважна більшість засуджених кіберзлочин-
ців – працездатні особи, які на момент вчинення 
кримінального правопорушення не працювали 
і не навчалися, свідчить про глибоку та стійку 
кримінальну спрямованість особистості зло-
чинців цієї групи та характерну деформацію 
ціннісно-орієнтаційної сфери.

Досліджуючи особистість злочинця, не мож-
на не враховувати значення індивідуально-пси-
хологічних особливостей особистості у разі 
вчинення конкретного злочину, оскільки в цьо-
му випадку вони можуть визначати поведінку 
особистості. Пізнання ж особливостей вну-
трішнього світу злочинців, зокрема їх мораль-
них якостей, потребує знання життєвих позицій 
осіб, які скоюють злочинні діяння, їх ставлення 
до оточуючої дійсності, до людей, до суспіль-
ства. Це неможливо без вивчення їхніх потреб, 
інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів діяль-
ності. Саме з’ясувавши стійкі, переважаючі 

в духовному житті індивіда інтереси до тих чи 
інших сфер соціального життя, явищ культури, 
ідеалів, можна отримати уявлення про спрямо-
ваність особи-злочинця [3, с. 78].

Світогляд, ціннісні орієнтації, інтелектуаль-
ні ознаки, емоційні особливості, вольові озна-
ки, культурний рівень, психічні аномалії, що не 
виключають осудність, рівень потреб та інші 
морально-психологічні ознаки особистості 
багатьох злочинців, досліджені науковцями зна-
чно менше, ніж інші ознаки, через труднощі, 
пов’язані передусім з методикою проведення 
таких досліджень [9, с. 110]. Це повною мірою 
стосується й такого специфічного (насамперед 
через особливості засобів вчинення злочинів) 
виду злочинності, як кіберзлочинність.

Як відомо, ціннісні орієнтації визначають 
ставлення людини до основних сфер життя, 
а також характеризують спрямованість особи 
загалом. Відповідно до цього критерію дореч-
ним є виокремлення таких типів злочинців:

1. Соціально дезадаптований тип – особи, 
характерними рисами яких є аутизація та інтра-
вертність, тобто відхід у себе, відгородженість 
від навколишніх, спрямованість інтересів лише 
на задоволення своїх власних, в основному 
інформаційних потреб. Для злочинців даного 
типу інформативне спілкування й здійснення 
внаслідок цього кіберзлочину є засобом подо-
лання дезадаптації. Для них досить важливим 
є прирахування себе до класу «хакерів», тобто 
ототожнення з однією з невеликих, але все-таки 
соціальних груп. Тим самим вони внутрішньо 
прагнуть подолати своє соціальне відчужен-
ня, відчути свою значимість, а також одержа-
ти можливість бути упевненим і зрозумілим 
у цьому соціальному середовищі. Щоб подо-
лати власний психологічний дискомфорт, люди 
даного типу легко піддаються сторонньому 
негативному впливу, переймають «навколозло-
чинний» спосіб життя (24%).

2. Емоційно сприйнятливий тип – особи, 
які долучилися до вчинення кіберзлочинів для 
задоволення своїх особистих інтересів і потреб. 
Цей тип осіб має підвищену сприйнятливість 
і особливу чутливість до всього, що стосується 
інтересів особистості. В основному даний тип 
злочинців здійснює правопорушення з корис-
ливих мотивів з метою задоволення своїх 
матеріальних потреб, рідше потреби в знаннях 
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та інших потреб. На відміну від правопоруш-
ників першого типу, це особи, що володіють 
лідерськими схильностями, з досить високим 
рівнем інтелекту. Вони самолюбні, проявля-
ють завидну енергію й активність у досягненні 
поставлених цілей, гнучкість і легкість у спіл-
куванні, встановленні соціальних контактів. 
Однак досягнення своїх цілей «будь-яким 
шляхом» породжує в них почуття вищості й, 
відповідно, презирливе відношення до навко-
лишніх, їм необхідний реальний успіх, щоб 
задовольнити свої потреби й честолюбство. 
Характерною для них є мінливість, відсутність 
прихильностей до кого-небудь, навіть до рід-
них й близьких, несприйняття й нерозуміння 
честі, гідності й обов’язку, нігілізм стосовно 
правових і моральних норм. Більшість кіберз-
лочинців належать саме до цього типу (48%).

3. Соціально неадекватний тип – представ-
лений в основному молодими людьми з вищою 
освітою, високим інтелектуальним рівнем, 
матеріально забезпеченими. Корисливі мотиви 
й матеріальні потреби для них не відіграють нія-
кої ролі, на перший план виходить задоволення 
інших, нематеріальних потреб. Надмірні або 
незрозумілі з погляду навколишніх, але гадані 
природніми для особистості запити породжують 
проблему потреби промотиваційної сфери, яку 
неможливо дозволити через особисте небажан-
ня й неприйняття встановлених правових (соці-
альних) норм. Психологічний комфорт і зняття 
напруги досягаються цілеспрямованою діяльніс-
тю, що веде до бажаних результатів (28%) [10].

Таким чином, оскільки основна маса кіберз-
лочинців відноситься до другого типу, основним 
визначальним фактором деформації цінніст-
но-орієнтаційної сфери кіберзлочинця, тобто 
негативною рисою особистості, що найбільш 
сильно проявилася у кіберзлочинця при вчинен-
ні кримінальних правопорушень, є корислива 
спрямованість особи.

Проведений нами аналіз матеріалів кримі-
нальних проваджень показав, що характерними 
для кримінальних правопорушень, пов’язаних 
з обігом протиправного контенту в мережі Інтер-
нет, є наступні мотиви: користь (86%); помста 
(6%); потреба у самоствердженні та ігрові моти-
ви (3%); хуліганські мотиви (2%); кар’єризм 
(1%); інша особиста нематеріальна зацікавле-
ність (2%).

Таким чином, слідчий на підставі аналізу слі-
дів вчинення досліджуваної нами категорії кри-
мінальних правопорушень може надати висно-
вок про професіональний рівень користувача як 
злочинця, що зумовлений певною сукупністю 
ознак, як-от: 

1) здатність злочинця використовувати тех-
нології анонімізації доступу до ресурсів мережі 
Інтернет (проксі-сервісів (комплексів програм), 
віртуальних приватних мереж, інших засобів-
анонімайзерів). Вільний доступ користувачів до 
технологій анонімізації під час роботи в мережі 
Інтернет (проксі-сервісів (комплексів програм), 
віртуальних приватних мереж (VPN-технологій) 
та інших засобів-анонімайзерів) не означає, що 
кожний такий користувач використовує техно-
логію правильно. Так, на форумах фахівці зазна-
чають, що не можна закривати вкладку браузе-
ра з анонімайзером, а всі переходи здійснювати 
лише через неї (оскільки ІP-адреса «фіксується» 
протягом усієї сесії в Інтернеті); жодним чином 
не можна використовувати легальні логін, 
пароль, поштову скриньку, реальні фотографії 
(відомості EXIF про фотографування), характер-
ну для особи орфографію; необхідно враховува-
ти специфіку дії анонімайзера (наприклад, Tor 
надає анонімність, а VPN приватність. Для бан-
кінгу потрібна приватність, тому питання з при-
ховуванням паролів відкрите, й вирішують його 
лише фахівці високої кваліфікації). І це лише 
окремі помилки, що мають наслідком викриття 
користувачів. Відчуття ж «невразливості» зло-
чинця низького або середнього професіональ-
ного рівня може призвести й до більш вагомих 
помилок, які свідчать про ознаки злочинця;

2) мобільність злочинця (індивідуальна про-
фесійна, соціальна або географічна) [11, с. 38]. 
Мобільність означає здатність швидко орієнту-
ватися в ситуації, обирати найбільш доцільні 
форми діяльності [12, с. 682]. В інформацій-
ному суспільстві комп’ютерні мережі та інші 
засоби інформаційно-комунікаційних техноло-
гій сприяють глобалізації, розвитку міжнарод-
ного ринку праці, вдосконаленню різних видів 
індивідуальної мобільності особи [11, с. 40]. 
Як види мобільності традиційно наводять гео-
графічну, соціальну та професійну. Географіч-
ну мобільність розглядають у контексті ринку 
праці: особа, діяльність якої забезпечує сфе-
ра телекомунікацій, може постійно змінювати 
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своє географічне місцезнаходження, працювати 
«дистанційно». Соціальну мобільність у соціо-
логії визначено як здатність людей у суспіль-
стві переміщуватися між різними соціальними 
рівнями й економічними групами (економічна 
мобільність) [13, с. 840]. У кіберпросторі зло-
чинець-користувач може бути суб’єктом бага-
тьох соціальних спільнот (груп) у соціаль-
них мережах, мати багато активних акаунтів 
(з англ. account) чи профілів, облікових записів, 
або ж узагалі не мати потреби в цьому. Варто 
додати, що географічна мобільність не завжди 
пов’язана з професійною, адже людина може 
мати високий ступінь географічної мобільності 
без можливості змінити особистий вибір і ком-
петентність (роз’їзна робота з низьким рівнем 
професійної, соціальної та економічної мобіль-
ності) [11, с. 44];

3) психологічні характеристики (ознаки) 
злочинця, що впливають на формування й реа-
лізацію злочинної мети. Злочинцям, що діють 
у кіберпросторі, притаманний вольовий компо-
нент людської психіки. Воля – це свідоме управ-
ління людиною своєю діяльністю та поведінкою, 
що виявляється у прийнятті рішення, подолан-
ні труднощів і перешкод на шляху досягнення 
мети, виконання поставлених задач;

4) роль у складі організованої злочинної гру-
пи [14, с. 114]. Криміналістичні аспекти щодо 
ролей учасників таких організованих груп пере-
тинаються з кримінологічним дослідженням 
мережевої або корпоративної моделі як видів 
організованої групи, що протиставляються між 
собою [15, с. 81]. Корпоративній моделі прита-
манна централізована система, що має автори-
тарний характер; її схема є вертикаллю влади, 
елементи моделі можуть існувати паралельно 
з реальними структурами суспільства (держав-
ними або приватними). Для злочинних мереж, 
на відміну від корпоративних утворень, харак-
терні непостійне членство й висока адаптивність 
до політичних, економічних і соціальних змін, 
що відбуваються в суспільному житті, без цен-
тралізованої системи контролю. А. Л. Осипенко 
наводить визначальні чинники діяльності таких 
груп: 1) гнучке керування; 2) відносна рівно-
правність учасників групи, можливість змінення 
статусу (ролі) залежно від ситуації; 3) здатність 
до швидкого змінення складу групи та перероз-

поділу ролей; 4) швидкість відновлення втраче-
них злочинних зв’язків; 5) здатність виконувати 
те саме злочинне завдання застосуванням різно-
го комплексу дій. Злочинець виконує певну роль 
у корпоративній або мережевій злочинній групі 
залежно від свого професіонального рівня. 

Останнім часом спостерігається тенденція 
до збільшення кількості комп’ютерних злочи-
нів кримінальними групами, що діють з метою 
викрадення грошових коштів найчастіше 
з банківських установ, або з іншою злочинною 
метою. Наприклад, для фізичного знищення 
важливого свідка, який знаходився в госпіталі 
під охороною. Після невдалих спроб його вбив-
ства, злочинці, найнявши хакерів, через Інтер-
нет проникли в локальну мережу цього госпіта-
лю і змінили режим роботи кардіостимулятора 
та апарата штучної вентиляції легень, у резуль-
таті чого пацієнт помер. Його смерть, на перший 
погляд, здавалася цілком природною, лише піс-
ля аналізу провайдером логічних файлів щодо 
доступу в локальну мережу, дійшли висновку, 
що несанкціоновано було змінено режим робо-
ти кардіостимулятора [16, с. 29].

Кібертерористи. Терористичні організації 
все частіше використовують нові інформаційні 
технології та Інтернет із злочинним умислом 
щодо поповнення коштів, здійснення пропаган-
ди або передачі секретної інформації. Такі теро-
ристичні угрупування, як Hizbollah, HAMAS, 
the AbuNidal organization, alQa’ida, використо-
вують комп’ютерні файли, електронну пошту 
та шифрування (криптографію й комп’ютерну 
стеганографію) для підтримки своєї протиправ-
ної діяльності. Хоча терористи ще не застосову-
вали кіберзброю за призначенням, проте вони 
використовують нові інформаційні технології 
й досягнення комп’ютерного прогресу, а це вже 
сигнал про небезпеку [16, с. 30].

Мережні шахраї. Використання Інтернет 
з метою шахрайства є, мабуть, сьогодні одним 
із найпоширеніших видів кіберзлочинів, з яким 
зіткнулися як приватні, так і державні структу-
ри всього світу. Тому, дуже важливо, щоб пра-
воохоронні органи вивчили природу цих зло-
чинів [16, с. 30].

Інтелектуальні пірати. Інтелектуальна 
власність – це рушійна сила світового еко-
номічного прогресу в XXI столітті. Неліцен-
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зійна продукція (піратство) загрожує еко-
номіці та суспільній безпеці, тому що вона 
здебільшого не відповідає стандартам якості. 
Зростання кількості низькоякісної піратської 
продукції зачепило й мережу Інтернет, де ство-
рено десятки тисяч вебсайтів виключно для 
поширення піратських матеріалів [16, с. 31].

Отже, можна стверджувати про доволі 
значний обсяг суб’єктів, які мають не тіль-
ки внутрішній, але й зовнішній доступ до 
комп’ютерної системи, що можуть розвивати 
протиправну діяльність завдяки системі спе-
ціальних знань, умінь і навичок. Оперативний 
інтерес у ході виявлення кримінальних право-
порушень, пов’язаних з обігом протиправного 
контенту в мережі Інтернет, представляють такі 
особи: які не мають права доступу до певної 
інформації, що обробляється, не пов’язані тру-
довими відносинами з організацією чи фізич-
ною особою – жертвою, але, можливо, мають 
деякі зв’язки з нею; співробітники організації, 
які мають право доступу до інформації, що 
обробляється у зв’язку із займаною посадою 
або спеціальними повноваженнями; співробіт-
ники організації (непосадові особи), які є корис-
тувачами та відносяться до персоналу, пере-
бувають у трудових відносинах з власником 
технічних засобів (уповноваженою ним особою 
чи розпорядником) і визначені для здійснення 
функцій управління та обслуговування ЕОМ 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ю- 
терних мереж чи мереж електрозв’язку [17].

Таким чином, на підставі створеного уза-
гальнюючого кримінологічного портрету зло-
чинця, який вчиняє кримінальні правопорушен-
ня, пов’язані з обігом протиправного контенту 
в мережі Інтернет, зроблено висновок, що 89% 
випадків кримінальних правопорушень цієї 
групи вчиняються чоловіками віком близько 
30–35 років, більше половини з яких неодруже-
ні, мають вищу або середню освіту, трохи менше 
половини з яких були офіційно працевлаштова-
ні, хоча більше половини з них є працездатними, 
і на момент вчинення протиправних дій мали 
професію або навчалися. У 93% випадків осо-
би, які вчинили такі кримінальні правопору-
шення, не мали кримінального минулого, май-
же 60% з них вчинювали їх самостійно і лише 
11,8% – у складі організованої групи або зло-
чинної організації. 100% злочинців були визна-
ні судом осудними, 45% – засуджені. З’ясовано, 
що злочинці у кримінальних правопорушеннях, 
пов’язаних з обігом протиправного контенту 
в мережі Інтернету своїй більшості мислячі, 
творчі люди, у свідомості і поведінці яких, на 
жаль, переважають почуття помсти, заздрос-
ті і бажання довести своєму оточенню власне 
лідерство. Головною мотивацією їх вчинків 
є прагнення збагачення навіть під загрозою кри-
мінального покарання.
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У статті аналізується досвід правового регулювання та застосування електронного голосування у зарубіжних 

країнах та впровадження його в Україні. Дослідження спрямоване на виявлення та аналіз як переваг, так і осно-
вних ризиків електронного голосування, що, безумовно, сприятиме ефективному вирішенню теоретичних про-
блем та виконанню практичних завдань при впровадженні та застосуванні засобів електронного голосування у 
виборчому процесі України, зокрема, введенню у національну виборчу практику Інтернет-голосування та інших 
форм дистанційного електронного голосування. Розглядаються проблеми відсутності чіткого механізму право-
вого регулювання електронного голосування у зарубіжних країнах, порушення принципу таємниці голосування, 
та пропонуються можливі варіанти їх вирішення. Доведено, що для запровадження електронного голосування 
в Україні, першочерговими є завдання щодо забезпечення: нормативно-правового регулювання, особливо в час-
тині порядку проведення електронного голосування; технічної надійності системи, її захищеність від можливих 
вірусів, а також несанкціонованого втручання; таємниці голосування, захисту від маніпуляції результатами голо-
сування; довіри громадян до електронного голосування; доступності технічних засобів голосування більшості 
населення, а також доступу до Інтернету; знань та навичок у громадян щодо користування технічними пристро-
ями та спеціальними програмами. Робиться висновок, що кожний з видів електронного голосування передбачає 
власну специфіку реалізації конституційно-правових принципів виборчого права, що спричинено об’єктивно 
існуючими технічними та організаційними умовами. Тому, вибір конкретного виду електронного голосування, а 
також порядок його застосування, потребують закріплення у спеціальних нормах виборчого законодавства для 
забезпечення об’єктивної фіксації волевиявлення виборця та визначення результатів голосування. 

Ключові слова: вибори, голосування, е-демократія, е-голосування, електроне волевиявлення.

The article analyzes the experience of legal regulation and application of electronic voting in foreign countries and its 
implementation in Ukraine. The study aims to identify and analyze both the benefits and main risks of e-voting, which 
will certainly contribute to the effective solution of theoretical problems and practical tasks in the implementation and 
application of e-voting in Ukraine's election process, including the introduction of Internet election practice. voting and 
other forms of remote electronic voting. The problems of lack of a clear mechanism of legal regulation of electronic 
voting in foreign countries, violation of the principle of secrecy of the ballot are considered, and possible solutions are 
suggested. It is proved that for the introduction of electronic voting in Ukraine, the priority tasks are to ensure: regu-
latory and legal regulation, especially in terms of electronic voting; technical reliability of the system, its protection 
against possible viruses, as well as unauthorized interference; secrets of voting, protection against manipulation of vot-
ing results; citizens' trust in electronic voting; availability of technical means of voting for the majority of the population, 
as well as access to the Internet; knowledge and skills of citizens on the use of technical devices and special programs. It 
is concluded that each of the types of electronic voting provides its own specifics of the implementation of constitutional 
and legal principles of suffrage, which is caused by objectively existing technical and organizational conditions. There-
fore, the choice of a particular type of electronic voting, as well as the procedure for its application, need to be enshrined 
in special rules of electoral law to ensure objective fixation of the will of the voter and determine the results of voting.

Key words: elections, voting, e-democracy, e-voting, electronic expression of will.
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Постановка проблеми. Розвиток інформа-
ційно-телекомунікаційних технологій дедалі 
більше здійснює вплив на сучасне суспіль-
ство і державу. Не є винятком і функціонуван-
ня держави та її відносини з громадянами, що 
проявляється у вигляді впровадження електро-
нної демократії. Нові технології, що отримали 
активний розвиток у XX столітті, сприяли появі 
абсолютно нового інституту електронного голо-
сування, що отримав назву Е-голосування. Апе-
лювання до міжнародного досвіду застосування 
нових технологій голосування є важливою умо-
вою розвитку національної виборчої системи, а 
самі інформаційно-телекомунікаційні техноло-
гії становлять невід’ємний атрибут електронної 
демократії та електронного голосування. Разом 
з тим, використання інформаційних технологій 
безпосередньо в день голосування як спеціаль-
ного засобу Е-голосування становить не тільки 
теоретичний, але і практичний інтерес, особли-
во в аспекті послідовної інформатизації суспіль-
ства. У зв’язку з цим зарубіжний і, перш за все, 
європейський досвід законодавчого закріплення 
та застосування Е-голосування вимагає аналізу 
та широкого наукового осмислення.

Викладені вище обставини актуалізують тему 
дослідження у тому, що в багатьох країнах світу 
відбувається активна розробка, впровадження, 
функціонування та розвиток електронного голо-
сування в системі електронної демократії. Це дає 
широку можливість для аналізу різних механіз-
мів електронного голосування в окремих право-
вих системах, проведення порівнянь, виявлення 
спільних та різних тенденцій, аналізу перспектив 
впровадження в національну правову систему.

Аналіз останніх досліджень ы публікацій. 
Е-голосування як перспективний спосіб реаліза-
ції громадянами свого активного виборчого пра-
ва викликає інтерес великої кількості дослідників 
у різних галузях науки, зокрема, в правознавстві. 
Підвищений інтерес щодо Е-голосування знай-
шов своє відображення в працях таких авторів: 
А.А. Барікова [1], М.А. Бучин [2], М.І. Гаври-
лов [3], І.М. Жаровська [4], Я.Б. Турчин [5], 
І.О. Чернухін [6] та ін. Проте теорія та прак-
тика застосування Е-голосування на виборах 
не отримали до теперішнього часу широкого, 
всебічного та комплексного розкриття у сучас-
них українських наукових працях. Водночас, 
через стрімкий темп розвитку інформаційно-

телекомунікаційних технологій, які становлять 
невід’ємний атрибут електронного голосуван-
ня, виникає потреба в актуальних комплексних 
дослідженнях.

Метою дослідження є характеристика осно-
вних систем (видів) електронного голосування 
в зарубіжних країнах та визначення проблем-
них моментів та напрямків його впровадження 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. В останні 
десятиліття електронне голосування отримало 
розвиток у багатьох зарубіжних державах. Разом 
з тим проблема застосування Е-голосування 
далека від рішення. Як і раніше, неоднозначни-
ми залишаються питання технологічного захис-
ту волевиявлення виборців, дотримання консти-
туційних принципів виборчого права, специфіки 
статусу спостерігача у межах Е-голосування, 
повної відмови від паперових бюлетенів тощо. 

Хоча електронне голосування в різних фор-
мах все частіше впроваджується у багатьох дер-
жавах, в науковому середовищі немає єдиного 
підходу до його розуміння, від якого залежить 
не тільки смислове навантаження аналізова-
ного поняття, а й перспективи правової регла-
ментації волевиявлення громадян без вико-
ристання бюлетенів у традиційному розумінні 
під час виборів. Зазвичай під Е - голосуванням 
в зарубіжних джерелах розуміється голосуван-
ня з використанням електронних систем подачі 
та підрахунку голосів. Або механізм, за допомо-
гою якого народ здійснює свою владу в рамках 
виборів та референдумів, що забезпечує можли-
вість громадянам віддати перевагу кандидату, 
кандидатам, списку кандидатів без використан-
ня паперових бюлетенів у вигляді спеціальних 
програмно-технічних засобів і пристроїв [7]. 

К. Бонсор та Дж. Стрікленд наголошують, 
що Е- голосування являє собою абсолютно 
нову сферу виборчого процесу, що розвивається 
в демократичних державах світу, та розглядають 
його як широке поняття щодо голосування через 
глобальну мережу. До змістовної сторони елек-
тронного голосування вони відносять електро-
нні засоби голосування та підрахунку голосів 
[8]. А.А. Барікова під Е-голосуванням розуміє 
«форму електронної демократії, яка становить 
процедуру здійснення волевиявлення з викорис-
танням інформаційно-комунікаційних техноло-
гій чи обладнання; автоматизований процес під-
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рахунку голосів у цифровому форматі» [1, c. 9]. 
М.А. Бучин розглядає Е-голосування у широ-
кому та вузькому розумінні. У широкому розу-
мінні, під Е-голосуванням розуміється будь-яка 
форма волевиявлення, під час якої використо-
вуються електронні засоби підрахунку голосів. 
Також в рамках цього підходу можливим є їхня 
подача за допомогою інформаційних техноло-
гій. У рамках широкого підходу формами реа-
лізації електронного голосування можуть бути 
волевиявлення у громадських медіа-проєктах, 
різноманітні онлайн-опитування аудиторії. 
Якщо ж говорити про електронне голосування 
згідно вузького підходу, то під ним розуміють 
волевиявлення виборців у рамках офіційних 
механізмів формування влади, або ж офіційно-
го залучення громадян до прийняття владних 
рішень (електронні вибори або електронний 
референдум) [2].

Як зазначалось, сьогодні у світі застосову-
ються різні форми або системи електронно-
го голосування. Зокрема до них відносяться: 
1) системи голосування перфокартами; 2) сис-
теми оптичної нумеризації; 3) системи прямого 
електронного реєстрування; 4) системи голосу-
вання через мережу Інтернет.

1. Слід зазначити, що перші системи елек-
тронного голосування стали застосовуватися 
ще у 1960 р. і були пов’язані з появою техно-
логій голосування перфокартами, які надають 
виборцю можливість визначити своє волеви-
явлення, пробиваючи бюлетень у спеціально-
му засобі для голосування. Після голосування 
виборець може вставити карту прямо в апарат, 
призначений для підрахунку голосів, на вибор-
чій дільниці або вкинути її в скриньку, яку пере-
несуть до центрального бюро для підрахунку 
голосів. Перфокарти та комп’ютери для підра-
хунку голосів вперше були використані в США 
(у двох графствах Джорджії) на чергових прези-
дентських виборах у 1964 р. Незважаючи на те, 
що системи з перфокартами з часом були замі-
нені в США більш прогресивними системами, 
37,3% виборців використали її на президент-
ських виборах і в 1996 р.

2. Інформаційні системи оптичного скану-
вання бюлетенів є поєднанням традиційного 
та електронного голосування. Вони передбача-
ють наявність на дільниці електронних комп-
лексів (терміналів), які складаються зі скану-

ючого пристрою та урни, що знаходиться під 
ним. Виборець заповнює паперовий бюлетень 
і опускає його в урну скрізь скануючий при-
стрій. Сканер зчитує позначки виборця в бюле-
тені, однак результати отримуються лише після 
закінчення голосування, як правило, у вигля-
ді роздрукованого протоколу [9, с. 39]. Дана 
система електронного голосування успішно 
застосовується, наприклад, у Філіппінах. Так, 
у 2010 році країна вперше проголосувала за 
допомогою електроніки. Люди проставляли 
галочки або кружечки, але потім прямували до 
апарату для зчитування голосів. Вся процедура 
займала трохи більше 5–7 секунд. Далі голос 
виборця заносився до загальної системи, яка 
дозволяла отримати результат набагато швид-
ше, ніж за звичайного підрахунку. Крім того, 
ці термінали були оснащені аудіомодулем, що 
допомагав виборцям. Було передбачено і мож-
ливі перебої з електроенергією – апарат міг 
автономно працювати до 16 години. 

Іншими вдалими прикладами подібних голо-
сувань можуть бути Бразилія та Індія, які запро-
вадили голосування через термінали у 2000-му 
та 2004-му році відповідно. Як і для Філіппін, 
для цих країн було важливо покрити максималь-
ні території, на яких може відбуватися голосу-
вання, і зробити його по-справжньому легким 
для неосвічених верств населення. Як показа-
ла практика, волевиявлення терміналами дій-
сно полегшує процес голосування в країнах, де 
інфраструктура і різномастність культур та мов 
заважають ефективно проводити вибори у зви-
чайному форматі.

3. Системи прямого електронного реєстру-
вання застосовуються у Бельгії, Бразилії, Індії, 
Венесуелі, США та інших країнах. Виборці, які 
використовують під час голосування цю систе-
му, фіксують свій вибір за допомогою електро-
нного апарату, який, зазвичай, оснащений чут-
ливим екраном та клавіатурою. Якщо виборці 
повинні вписати ім’я обраного ними кандидата 
в бюлетень, то може бути використана літерно-
цифрова клавіатура. При застосуванні таких 
систем немає потреби у друкованих бюлетенях 
для голосування. Інформаційні дані за проведе-
ним голосуванням розміщуються на жорсткому 
диску, дискеті, CD. З метою захисту та перевірки 
деякі системи копіюють інформацію голосуван-
ня. Наприклад, у Бельгії кожен голос реєстру-
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ється одночасно на жорсткому диску та інди-
відуальній картці виборця. Після голосування 
виборець кидає свою картку до скриньки. Ця 
картка служить захистом у разі поломки жор-
сткого диска або інструментом перевірки даних. 
Після закінчення голосування дані з усіх місць 
голосування консолідуються у центральному 
комп’ютері, який встановлює результати вибо-
рів. Передача даних на цей комп’ютер здійсню-
ється за допомогою знімних переносних засобів 
(CD, дискети тощо) або за допомогою інформа-
ційної мережі.

4. Голосування за допомогою мережі Інтер-
нет. У цьому випадку можливі три форми елек-
тронного голосування:

4.1. голосування через Інтернет на виборчій 
дільниці: виборці користуються електронними 
пристроями, розташованими в офіційних міс-
цях для голосування. Обладнання та технічне 
забезпечення контролюються членами вибор-
чих комісій. Ідентифікація виборців може вста-
новлюватись традиційними методами;

4.2. голосування за допомогою Інтернету 
в кіоску: виборці голосують на пристроях, що 
контролюються організацією з електронного 
управління, розташованих у публічних місцях 
(наприклад, у комерційних та інших центрах), 
натомість фізичне оточення та справжність вибор-
ців дана організація безпосередньо не контролює;

4.3. дистанційне голосування через Інтернет: 
в цьому разі ні електронні пристрої, ні фізичне 
оточення не контролюються організацією з елек-
тронного управління. Е- голосування дистанцій-
ним способом без явки громадян на дільниці – 
більш рідкісна форма волевиявлення громадян 
у зарубіжних країнах, що передбачає особливий 
механізм реалізації волі громадян на виборах 
та референдумах, визначальною ознакою якого 
є використання інформаційно-телекомунікацій-
ної мережі Інтернет. Відмінності цього виду 
голосування полягають в тому, які прийоми, 
способи та методи використовуються при реалі-
зації волі громадян на виборах, що здійснюється 
через Інтернет. Найбільш очевидною перевагою 
голосування через Інтернет в такому варіанті 
є його зручність для виборця, який може голо-
сувати навіть не виходячи з дому. В цьому разі 
виборець входить на web-сайт, робить кілька 
позначок у формулярі і натискає кнопку «голо-
сувати». Така система дозволяє суттєво заоща-

джувати кошти, які спрямовані на забезпечення 
роботи виборчих дільниць. Більш того, підраху-
нок електронних голосів може бути більш швид-
ким та легким, ніж підрахунок традиційних 
паперових бюлетенів або підрахунок голосів за 
допомогою оптичного зчитування чи перфокарт.

Найбільш вдалий приклад такого електро-
нного голосування за допомогою мережі Інтер-
нет належить Естонії. У цієї країни найбільший 
відсоток інтернет-користувачів, що дозволило 
в 2005 році провести голосування на місцевих 
виборах в інтернет-мережі. А вже у 2007 році 
пройшли перші парламентські вибори через 
Інтернет. Кожна людина, будь вона навіть на 
іншому кінці світу, могла підтвердити свою осо-
бу ID-картою (яка в Естонії діє як посвідчення 
особи) і проголосувати. При цьому «електронна 
ділянка» відкривалася за 4–5 днів до кінця вибо-
рів, а громадяни до фінального дня мали право 
змінити свою думку і віддати голос комусь іншо-
му. Завдяки зручній системі виборів з кожними 
виборами відсоток громадян, які проголосували 
в Естонії, зростає.

Великобританія також намагалася запрова-
дити методи голосування через мережу Інтер-
нет. Зроблено це було для того, щоб позбавити 
жителів країни необхідності стояти в чергах 
виборчих дільниць і заради збільшення відсо-
тка осіб, що приймають участь у виборах, який 
у 2000-му році став критично малим. Плюсом 
британської системи була неймовірна мобіль-
ність –  проголосувати можна було будь-де: 
у супермаркеті, на вулиці чи в барі. Досить 
було просто зателефонувати та дотримуватися 
інструкцій голосу в трубці. Але експеримент, 
незважаючи на всі його переваги, не дав бажа-
ного результату. «Електронні» вибори, які від-
булися у 2002-му році показали неоднознач-
ний результат. Відсоток тих, хто віддав голос, 
лише трохи збільшився. Не допомогла навіть 
державна кампанія з популяризації альтерна-
тивних голосувань у вигляді листівок, реклами 
з ТБ та інших роз’яснень переваг електронного 
голосування. Не став британський експеримент 
успішним також і через загальну проблему тако-
го роду голосувань – безпеку.

Тож, практика використання дистанційного 
голосування через Інтернет показує, що в ньо-
му є суттєві недоліки та проблеми, не всі з яких 
знаходять своє вирішення. Впровадження дис-
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танційного електронного голосування у біль-
шості зарубіжних країнах не здійснюється через 
неможливість забезпечення надійної інформа-
ційної безпеки. Якщо хакерським атакам під-
даються стаціонарні електронні комплекси, то 
волевиявлення через Інтернет є ще більш ризи-
ковим заходом.

Нормативне закріплення та практичне впро-
вадження Е-голосування в окремих країнах 
призвели до виникнення в європейському праві 
низки правових стандартів його використання 
в системі електронної демократії, що містяться, 
наприклад, в Рекомендації CM/Rec(2017)5 Комі-
тету міністрів державам-членам про стандарти 
електронного голосування [10], та Rec(2004)15 
«Про електронне управління» [11]. Вони мають 
на меті гармонізувати реалізацію принципів 
демократичних виборів та референдумів, зміц-
нюючи довіру виборців до процесу електронно-
го голосування. Однак ці документи мають рам-
ковий характер і не містять якісних юридичних 
характеристик електронного голосування як 
конституційно-правового феномену.

Рекомендація CM/Rec(2017)5 щодо право-
вих, організаційних та технічних стандартів 
електронного голосування залишається єдиним 
джерелом інформації на цю тему, що використо-
вується навіть у державах, які не є членами ЄС, 
а також іншими відповідними міжнародними 
суб’єктами.

Рекомендація CM/Rec(2017)5 стосується 
виборчих технологій в частині електронного 
голосування, що передбачають використання 
електронних засобів для подачі та підрахунку 
голосів. До таких засобів входять електронні 
виборчі машини з прямим записом (DRE), ска-
нери для голосування, цифрові ручки та систе-
ми голосування в Інтернеті. 

Але, для того щоб запровадити новітні 
інформаційні технології до виборчого процесу  
в Україні, необхідно обґрунтувати доцільність 
відповідних новацій. На прикладі досвіду зару-
біжних країн можна бачити, що впровадження 
системи електронного голосування, з одного 
боку, може характеризуватись великою кількіс-
тю позитивних аспектів, з іншого боку, передба-
чає вирішення складних юридичних та організа-
ційно-технічних завдань. Насамперед звернемо 
увагу на переваги електронного голосування, 
до яких можна віднести:

1. Достовірність результату через виклю-
чення «людського фактору» або адміністра-
тивного впливу: електронне голосування дає 
можливість підрахувати виборчі бюлетені без 
залучення до процесу представників публічної 
влади. Тож, результат залежить лише від без-
перебійної роботи програмного та технічно-
го забезпечення, а не від чесності чиновників 
та систем контролю. Створення системи елек-
тронного голосування може підвищити довіру 
населення до результатів виборів та зменшити 
ризик корупції. Отже, це дуже важлива перевага 
Е-голосування в аспекті легітимності результа-
тів виборів та обраної влади. 

2. Зручність: однією з найбільших пере-
ваг онлайн-голосування є гнучкість і просто-
та. Теоретично, проголосувати зможе кожний 
громадянин, який має електронний паспорт, 
з будь-якого технічного засобу – мобіль-
ного телефону, комп’ютера або планшета.  
Сам процес голосування триватиме впродовж 
хвилини за допомогою всього кількох кликів 
і при цьому не обов’язково особисто з’являтися 
на виборчу дільницю та стояти у черзі. Спро-
щення процесу голосування зазвичай створює 
умови для збільшення показника участі грома-
дян у виборах.

3. Економія бюджетних коштів: встановлен-
ня загального електронного голосування, на 
наш погляд, вимагатиме скасування дільнич-
них виборчих комісій. Оплата їхньої роботи 
складає найбільшу частку всіх видатків у меж-
ах будь-якої виборчої кампанії – близько 70-80 
відсотків коштів, відведених на вибори. Також 
вдасться уникнути витрат, пов’язаних із дру-
ком бюлетенів. Доведеться інвестувати у ство-
рення та подальше оновлення програмного 
забезпечення. Навіть часткове впровадження 
Е-голосування дасть можливість значно змен-
шити витрати, дозволить зробити вибори еконо-
мічними за звичайні паперові вибори.

4. Швидкісний підрахунок результатів голо-
сування: головна перевага запровадження 
сучасних інформаційних технологій у виборчий 
процес полягає в прискоренні підрахунку голо-
сів та в зменшенні кількості помилок. Запро-
вадження таких технологій підрахунку голосів 
надасть можливість використовувати механізми 
прямої демократії на якісно новому рівні зі зна-
чно більшою ефективністю.
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Отже, створення системи електронного голо-
сування дозволить не тільки автоматизувати про-
цес виборів, але й істотно скоротити витрати на 
вибори, підвищити швидкість і зменшити ймо-
вірність помилок у підрахунку голосів, що забез-
печує необхідні умови легітимності виборів. 

Поряд з перевагами електронне голосуван-
ня має ряд недоліків, через які його не можна 
застосовувати повсюдно:

1. Системи передачі інформації по каналах 
Всесвітньої мережі вразливі з погляду потенцій-
них комп’ютерних збоїв та атак хакерів.

2. Через не розвинену нормативно-правову 
базу, що регулює процедурні аспекти електро-
нного голосування, складно контролювати його 
проведення.

3. Недотримання принципу таємниці волеви-
явлення: процедура електронної аутентифікації 
виборця за допомогою використання цифрово-
го підпису, відбитків пальців або смарт-картки 
з індивідуальним кодом-паролем передбачає 
персоналізацію виборця. 

Враховуючи можливі ризики, до систем елек-
тронного голосування пред’являються вимоги, 
виконання яких має гарантувати дотримання 
таємниці волевиявлення учасників, достовір-
ність підсумкових результатів та забезпечувати 
основні принципи виборчого права.

До таких вимог можна віднести:
- забезпечення таємниці волевиявлення учас-

ника голосування;
- забезпечення одноразового обліку голосу 

виборця;
- запобігання можливості дублювання голосу 

якогось іншого учасника виборів;
- забезпечення чіткої ідентифікації учасників 

голосування;
- забезпечення достовірності надісланих 

повідомлень (наприклад, використання елек-
тронно-цифрових підписів);

- забезпечення коректності підрахунку кінце-
вого результату;

- забезпечення можливості перевірки будь-
яким виборцем правильності підрахунку резуль-
татів голосування;

- забезпечення безперебійної роботи про-
грамно-технічних засобів.

Принцип загальності при використанні елек-
тронного голосування повинен забезпечувати-
ся шляхом надання такої можливості кожному 
виборцю. 

Принципи прямого та рівного виборчого пра-
ва за умови використання електронного голо-
сування можуть забезпечуватися шляхом вико-
ристання особистих кабінетів з використанням 
персонального логіну та паролю. 

Забезпечення принципу таємниці голосу-
вання – найскладніше завдання. Ідентифікація 
користувача в системі означає, що за наявності 
певних навичок та знайомства з роботою систе-
ми можна встановити за кого віддав голос вибо-
рець. Проте, це складне завдання нещодавно 
стало вирішуваним завдяки технології «блок-
чейн» [12], яку використовують в банківській 
системі. Її можна поєднувати з так званою «слі-
пою» підпискою, коли особа засвідчується за 
допомогою електронного підпису: банк бачить 
лише підтвердження платежу, але не персональ-
ні дані особи, що дозволяє зберігати анонім-
ність. Аналогічну технологію можна викорис-
товувати і у виборчому процесі. Виборець так 
само отримує можливість верифікувати себе, 
зберігаючи анонімність для всіх третіх осіб. 
Людина зможе відстежити свій голос, але ніхто 
не побачить належність цього голосу йому. 

Для виборчої системи України проблема 
використання електронного голосування на 
виборах та референдумах є новою. Необхід-
ність дослідження даних питань обумовлена 
впровадженням інформаційно-телекомунікацій-
них технологій в сфері публічного управління 
за допомогою правових та організаційних форм. 
Вже були зроблені перші кроки в цьому напрям-
ку, зокрема, Кабінет Міністрів України схвалив 
Концепцію розвитку електронної демократії 
в Україні та затвердив план заходів щодо її реа-
лізації [13]. Для вирішення завдань впроваджен-
ня інформаційних технологій та розвитку елек-
тронної демократії було засновано Міністерство 
та комітет цифрової трансформації України. Але 
до практичної реалізації Е-голосування в нашій 
державі справа ще не дійшла.

Цікаво, що закладене в Концепцію розви-
тку електронної демократії в Україні визначен-
ня терміну-поняття Е-голосування відповідає 
широкому підходу його розуміння як голосу-
вання з будь-якого публічного питання, зокре-
ма участь в опитуваннях, виборах, референду-
мах із використанням електронних засобів для 
ідентифікації та підрахунку голосів [13]. Разом 
з тим, основний систематизований закон у цій 
сфері відносин – Виборчий кодекс України – не 
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містить терміну-поняття електронного голосу-
вання, проте в іншій термінології допускає таку 
форму виборів, щоправда, як виняткову: ч. 1 
ст. 18 щодо використання інноваційних техно-
логій у виборчому процесі передбачає можли-
вість «проведення експерименту або пілотно-
го проєкту стосовно… голосування виборців 
на виборчій дільниці за допомогою технічних 
засобів та програмних засобів (машинне голо-
сування)» [14]. Відповідно до ч. 2 ст. 18 Вибор-
чого кодексу України така форма голосування 
може застосовуватися тільки на окремих вибор-
чих дільницях, які визначаються Центральною 
виборчою комісією як експериментальні або 
пілотні проєкти, з обов’язковою явкою грома-
дян на виборчі дільниці, що відповідає більш 
простому очному виду Е-голосування. Слід 
відзначити, що у вищевказаному формулю-
ванні голосування з використанням іннова-
ційних технологій має дуже широкий зміст, 
що охоплює при організації та проведенні 
виборів будь-які програмно-технічні рішен-
ня. Це може передбачати впровадження спе-
ціальної комп’ютерної програми для скла-
дання підсумкового протоколу, встановлення 
комплексів обробки виборчих бюлетенів чи 
комплексів електронного голосування тощо.

З огляду на вищезазначене, можна виокре-
мити низку принципових завдань, які потріб-
но вирішити для запровадження електронного 
голосування в Україні. Тож, першочерговими 
є завдання забезпечення:

- нормативно-правового регулювання, осо-
бливо в частині порядку проведення електро-
нного голосування;

- технічної надійності системи, її захище-
ність від можливих вірусів, а також несанкціо-
нованого втручання;  

- таємниці голосування, захисту від маніпу-
ляції результатами голосування;

- довіри громадян до електронного голосу-
вання; 

- доступності технічних засобів голосування 
більшості населення, а також доступу до Інтер-
нету; 

- знань та навичок у громадян щодо користу-
вання технічними пристроями та спеціальними 
програмами.

Висновки і пропозиції. Електронне голо-
сування є перспективним напрямом виборчого 
процесу, який здатний при розумному застосу-
ванні сучасних технологій, створенні систем 
ефективного контролю та належного гарантова-
ного захисту забезпечити якісно новим рівнем 
зручності, швидкості, прозорості та безпеки 
виборчий механізм.

Сьогодні можна констатувати існування двох 
видів Е-голосування, що використовуються 
у виборчому процесі: а) голосування з явкою 
громадян на виборчу дільницю з використанням 
програмно-технічних засобів підрахунку голо-
сів (Філіппіни тощо); б) голосування в дистан-
ційному режимі, без явки громадян на виборчі 
дільниці з використанням інформаційно-телеко-
мунікаційних мереж, зокрема, мережі Інтернет 
(Естонія, Велика Британія тощо).

Кожний з видів електронного голосування 
передбачає власну специфіку реалізації консти-
туційно-правових принципів виборчого права, 
що спричинено об’єктивно існуючими техніч-
ними та організаційними умовами. 

Поки що Україна знаходиться тільки на 
етапі забезпечення необхідних нормативних, 
організаційних та технічних передумов впро-
вадження Е-голосування. Проте практичного 
використання цієї форми демократії в Україні 
ще не відбулося.

Нормативні положення, що закріплені 
в Концепції розвитку електронної демокра-
тії в Україні, мають програмний характер, тож 
потребують розвитку та деталізації на рівні 
законодавства, передусім у Виборчому кодексі 
України та в підзаконних правових актах. Клю-
човий термін Е-голосування необхідно законо-
давчо закріпити в понятійному апараті націо-
нального виборчого права.

В перехідний період, на час забезпечення 
необхідних умов для загального Е-голосування, 
доцільно запровадити змішану форму голосу-
вання разом із звичайною. З розвитком інформа-
ційних систем, з розповсюдженням технічних 
пристроїв, гаджетів та поширенням інформацій-
них навичок серед населення, із забезпеченням 
надійного захисту кібер-систем та інших пере-
думов, можна поступово переходити до більш 
складного, дистанційного Е-голосування.
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ТЕСТИ НА СУВОРИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ  
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

STRICT AND EFFECTIVE CONTROL TESTS IN INTERNATIONAL LAW

Широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України у 2022 році не перекреслює її попередні діян-
ня, тому важливою залишається юридична оцінка діям Росії протягом 2014-2022 року на території ОРДЛО і 
притягнення її до відповідальності за порушення норм міжнародного права, вчинених як її збройними силами, 
так і силами незаконних збройних формувань, які знаходились під її контролем. Саме для цього наукову і прак-
тичну цінність представляє аналіз тестів на ефективних та суворий контроль, а також критерії їх розмежування 
на основі рішення Міжнародного суду ООН у справі Нікарагуа проти США. У статті виявлено, що досліджуючи 
питання щодо того, чи держава має нести відповідальність за протиправні діяння сепаратистського утворення на 
території іншої держави, Міжнародний суд ООН застосував тест на суворий контроль, який полягав у визначенні 
чи таке угрупування перебувало під таким рівнем контролю зі сторони держави, що можна вважати, що воно 
залежало від цієї держави, яка, у свою чергу, її контролювала. У статті визначається, що основною характеристи-
кою тесту на суворий контроль є те, що він дає можливість встановити, чи такий взаємозв’язок між сепаратист-
ським угрупуванням і урядом іншої держави дає право, для юридичних цілей, визнати таке угрупування de facto 
органом держави, який діє від її імені. 

У статті також було встановлено, що виявивши недостатню кількість доказів для застосування тесту на суво-
рий контроль щодо дій США до «контрас», Міжнародний суд ООН розробив тест на ефективний контроль, який 
за своєю правовою природою є допоміжним. Тест на ефективний контроль використовується не для того аби 
встановити, чи можна вважати сепаратистські угрупування de facto органами третьої держави, а у випадках, 
коли існують свідчення про часткову залежність таких угрупувань від іншої держави. Така залежність, поміж 
іншого, може виявлятися у наданні фінансової підтримки, логістичній та військовій допомозі, наданні даних 
розвідки, обранні державою керівництва сепаратистських угрупувань та оплаті їх праці тощо.

Ключові слова: суворий контроль, ефективний контроль, Міжнародний суд ООН, Нікарагуа проти США, 
збройна агресія, сепаратистські угрупування.  

The large-scale aggression of the Russian Federation against Ukraine in 2022 does not cancel its previous actions, so 
the legal assessment of Russia's actions during 2014-2022 on the territory of Donetsk and Luhask Oblasts and bringing 
it to justice for violations of international law committed by both its armed forces and forces remains important. illegal 
armed groups under its control. That is why the analysis of tests for effective and strict control, as well as the criteria 
for their differentiation based on the decision of the International Court of Justice in Nicaragua v. United States, is of 
scientific and practical value. The article found that in examining whether a state should be held accountable for illegal 
separatist activities in another state, the International Court of Justice applied a test of strict control to determine whether 
such a group was under such control by the state. that it can be considered that it depended on this state, which, in turn, 
controlled it. The article states that the main feature of the test of strict control is that it makes it possible to determine 
whether such a relationship between a separatist group and the government of another state gives the right, for legal 
purposes, to recognize such a group de facto a body acting from her name.

The article also found that finding insufficient evidence to apply the test of strict control over US actions to the «coun-
ter», the International Court of Justice has developed a test of effective control, which by its legal nature is ancillary. 
The test of effective control is used not to determine whether separatist groups can be considered de facto bodies of a 
third state, but in cases where there is evidence of partial dependence of such groups on another state. Such dependence 
can be manifested, among other things, in the provision of financial support, logistical and military assistance, the provi-
sion of intelligence, the election of state leaders of separatist groups and their remuneration, and so on.

Key words: strict control, effective control, International Court of Justice, Nicaragua v. United States, armed 
aggression, separatist groups.
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Постановка проблеми. Повномасштабне 
вторгнення на територію України 24 лютого 
2022 року позначило новий етап збройної агре-
сії Російської Федерації проти нашої держави. 
Масштаб та характер дій збройних сил агресо-
ра не залишають простору для сумнівів щодо 
юридичної оцінки та кваліфікації збройного 
конфлікту, розпочатого Російською Федераці-
єю. Проте, не варто забувати, що агресія проти 
України почалась на 8 років раніше, і нинішні 
події є лише продовженням та інтенсифікацією 
цієї агресії. І, хоча, питання щодо суб’єкта від-
повідального за порушення норм міжнародно-
го права (зокрема міжнародного гуманітарного 
права) в межах повномасштабної агресії Росій-
ської Федерації не викликає сумнівів, цього не 
можна сказати щодо агресивних дій Росії проти 
України протягом 2014–2022 років. У західній 
юридичній літературі можна часто було заува-
жити небажання науковців визнавати наявність 
міжнародного збройного конфлікту між Укра-
їною та Російською Федерацією на території 
Донецької та Луганських областей. Викорис-
тання Росією незаконних збройних формувань 
(так званих «ДНР» та «ЛНР») для обґрунтуван-
ня наявності «громадянської війни» на терито-
рії України, прихована фінансова та військова 
підтримка цих формувань, а також заперечен-
ня участі самої Росії в конфлікті, ускладнюва-
ло процес не лише кваліфікації конфлікту, але 
і визначення суб’єктів конфлікту, відповідаль-
них за порушення норм міжнародного гумані-
тарного права. Очевидно, що широкомасштаб-
на агресія Російської Федерації проти України 
у 2022 році не перекреслює її попередні діяння, 
тому важливою є юридична оцінка діям Росії 
протягом 2014–2022 року на території ОРДЛО 
і притягнення її до відповідальності за пору-
шення норм міжнародного права, вчинених як 
її збройними силами, так і силами незаконних 
збройних формувань, які знаходились під її 
контролем. Саме для цього наукову і практичну 
цінність представляє аналіз тестів на ефектив-
них та суворий контроль, вперше застосованих 
Міжнародним судом ООН у справі Нікарагуа 
проти США, які дають можливість присвоїти 
відповідальність державі за дії її «проксі», які 
перебували під достатнім рівнем контролю.  

Стан опрацювання цієї проблематики 
є недостатнім в українській юридичній науці. 

Аналіз публікацій українських юристів-між-
народників показує, що в більшості випадків 
науковці наводять ефективний контроль як один 
зі способів доказування відповідальності Росій-
ської Федерації, проте опускають тест на суво-
рий контроль, крім того не завжди чітко розріз-
няючи один тест від іншого. Серед ґрунтовних 
робіт у цій сфері варто згадати дослідження 
Андрейченко С.С. щодо атрибуції поведінки 
державі. У західній науковій літературі ця тема-
тика є дослідженою значно глибше, зокрема 
завдяки доробкам А. Кассезе, Дж. Кроуфорда, 
С. Талмона, тощо. 

Метою статті є охарактеризувати зміст 
та критерії розмежування тестів на ефективний 
та суворий контроль у міжнародному праві. 

Виклад основного матеріалу. Підвалини 
концепції ефективного контролю були вперше 
закладені Міжнародний судом ООН у 1986 році 
у рішенні по справі «Воєнні та воєнізовані дії 
в та проти Нікарагуа» (Military and Paramilitary 
Activities in and Against Nicaragua – англ., нада-
лі – справа Нікарагуа проти США). І, хоча, 
в сучасній юридичній літературі найчастіше 
посилаються на розроблений Судом тест на 
ефективний контроль, під час розгляду цієї 
справи судді застосували два різних тести на 
контроль, а саме на суворий контроль та на 
ефективний контроль. Для розгляду питання 
застосування тесту Судом варто, в першу чер-
гу, розглянути фактологічну основу справи 
та дослідити, що стало передумовою винесення 
такого рішення.

До 1970-х років Нікарагуа керували пред-
ставники авторитарного клану Сомоса, яких 
підтримували Сполучені Штати, розгляда-
ючи їх як союзників у боротьбі проти роз-
повсюдження комунізму у світі. Наприкінці 
1970-х років у Нікарагуа створюється Санди-
ністський фронт національного визволення 
(надалі – СФНВ), який ставив на меті пова-
лення режиму Сомоса. Вдаючись до методів 
партизанської боротьби, громадських безла-
дів та захоплення заручників, йому вдалось 
досягти своєї мети – у 1979 років режим Сомо-
са було повалено і до керівництва держави 
прийшов опозиційний соціалістичний СФНВ, 
який створив Раду Управління Національ-
ною реконструкцією (Junta de Gobiernode de 
Reconstrucción Nacional – ісп., надалі – РУНР) [1].
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Починаючи з 1980 року на території Нікара-
гуа розпочинається громадянська війна, ліде-
ри якої не погоджувались із соціалістичним 
напрямком розвитки держави і виступали про-
ти новоствореної політичної еліти. У 1981 році 
США зупинили підтримку Нікарагуа, і, згідно 
з ствердженням уряду держави «вирішили спла-
нувати і впровадити заходи, спрямовані проти 
Нікарагуа» [2]. 

Воєнні дії проти уряду Нікарагуа були очо-
лювані, в основному, двома воєнізованими 
угрупуваннями, зокрема організацією «Демо-
кратичні сили Нікарагуа» (Fuerza Democrática 
Nicaragüense – ісп., надалі – ДСН), які діяли на 
кордоні з Гондурасом, та «Революційно-демо-
кратичним альянсом» (Alianza Revolucionaria 
Democrática – ісп., надалі – РДА), що оперували 
на кордоні з Коста-Рікою. Разом представників 
цих угрупувань прийнято називати «контрас» 
(contras – ісп.) [3, c. 143-144]. І якщо спочатку 
підтримка «контрас» з боку Вашингтону була 
дещо прихованою, то вже у 1983 році Сполучені 
Штати офіційно визнали свою причетність до 
конфлікту на стороні «контрас», що, зокрема, 
можна простежити у бюджетному законодавстві 
США, в якому були передбачені кошти на під-
тримку «прямих чи непрямих воєнних чи воєні-
зованих операцій в Нікарагуа» [4]. 

Розглядаючи питання щодо того, чи держа-
ва має нести відповідальність за протиправні 
діяння сепаратистського утворення на тери-
торії іншої держави, Міжнародний суд ООН 
мав, в першу чергу, визначити, чи таке утво-
рення перебувало «під таким суворим контр-
олем» держави, що можна вважати, що воно 
залежало від цієї держави, яка, у свою чергу, 
її контролювала. Надалі Суд мав встановити, 
чи такий взаємозв’язок між сепаратистським 
утворенням і урядом іншої держави дає право, 
для юридичних цілей, визнати таке утворення 
de facto органом держави, який діє від її іме-
ні. Зважаючи на це, Суд визначив три основні  
критерії для застосування тесту на суворий 
контроль, а саме:

1) сепаратистське утворення має бути повніс-
тю залежне від держави;

2) така залежність має розповсюджуватись 
на всі сфери діяльності утворення;

3) зовнішня сила має використовувати таку 
залежність на високому рівні контролю [5].

Відповідно, для застосування тесту на суво-
рий контроль та юридичного визнання сепара-
тистського утворення de facto органом іншої 
держави необхідно, щоб їх взаємовідносини 
відповідали усім трьом критеріям одночасно.

Варто розглянути кожний критерій, встанов-
лений Судом, та визначити його основні харак-
теристики. Перш за все, сепаратистське утворен-
ня має бути повністю залежним від зовнішньої 
сили, що, у розумінні Суду, має виражатися 
у «відсутності реальної автономії» в утворення, 
яке, фактично, перетворюється на «інструмент», 
або «агента» держави, під контролем якої воно 
діє. У справі Нікарагуа проти США судді зазна-
чають, що така залежність передбачає, зокрема, 
створення сепаратистського утворення держа-
вою, в той час як використання вже існуючого 
угрупування у власних цілях державою ста-
вить під сумнів повну залежність угрупуван-
ня. В даному випадку в Суді не було доведено, 
що США «задумали, створили та організували 
«контрас»», проте Вашингтон, переслідуючи 
власні цілі, розпочав надавати угрупуванню 
допомогу, яка ставила «контрас» у залежність 
від Сполучних Штатів [2]. 

Іншим фактором, який визначає повну залеж-
ність, є фінансова, логістична та розвідницька 
допомога з боку держави сепаратистському утво-
ренню. Проте, важливий аспектом виступає те, 
що така допомога має виступати ключовим дже-
релом для діяльності утворення, без якої воно не 
змогло б забезпечити свої потреби для здійснен-
ня воєнних і воєнізованих дій. У розглянутій 
справі Суд дійшов висновку, що хоча на початку 
своєї діяльності «контрас» були майже повніс-
тю залежні від військової, фінансової та логіс-
тичної допомоги США, надалі, коли рівень 
допомоги знизився, угрупування мало змогу 
продовжувати воєнні дії проти уряду Нікарагуа.

Наступним критерієм для застосування тесту 
на суворий контроль є розповсюдження залеж-
ності на усі сфери діяльності сепаратистського 
утворення. Як зазначає Суд, для доведення цьо-
го необхідно довести, що «уся, або абсолютна 
більшість … діяльності «контрас» отримала 
багатосторонню підтримку США» [2]. Виходя-
чи з такого положення, можна зробити висно-
вок, що лише у тих сферах, де допомога була 
критичною для діяльності, і у яких без цієї 
допомоги утворення не могло б впроваджувати 
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свою діяльність, можна встановити факт суво-
рого контролю. Варто також додати, сам факт 
того, що утворення не може «провадити кри-
тичні або найбільш важливі види діяльності» 
без зовнішньої допомоги, не є достатнім для 
встановлення існування повної залежності. Як 
зазначає С. Талмон, саме це і відрізняє de facto 
визнання утворення органом іншої держави від 
діяльності осіб або груп осіб, яка ad hoc може 
бути присвоєна державі [5].

І нарешті, третім критерієм тесту на суворий 
контроль є те, що держава «використовує увесь 
потенціал такої залежності». Таким чином, 
наявність повної залежності сепаратистського 
угрупування в усіх сферах, ще не означає, що 
держава використовує таку залежність в тій 
мірі, щоб їй можна було присвоїти протиправ-
ні діяння такого угрупування. У справі Тадича 
МТКЮ зазначив, що повна залежність є лише 
«потенціалом для контролю», проте автоматич-
но не означає, що держава і справді здійснювала 
повний контроль над діяльністю угрупування. 
Держава повинна використовувати цей потен-
ціал на високому рівні контролю за діяльніс-
тю угрупування, адже «координація діяльності 
та співпраця – це не теж саме, що і контроль» 
[6]. В такій ситуації державі не достатньо нада-
ти сепаратистському угрупуванню радників, які 
братимуть участь в плануванні певної кількості 
воєнний чи воєнізований дій, чи надати фінан-
сування для здійснення певного збройного акту. 
Держава має всеосяжно планувати та допомага-
ти втілювати тактику угрупування. 

Зважаючи на вищевикладені критерії тесту 
на суворий контроль Суд розглянув порушення 
міжнародного гуманітарного права в трьох різ-
них аспектах: безпосередньо акти представни-
ків уряду США, деякі акти групи UCLA, та акти 
«контрас». Порушення норм гуманітарного пра-
ва першими були присвоєні США, адже вони 
є органами Сполучених Штатів. UCLA – «Одно-
сторонньо-контрольовані Латинські Активи» 
(Unilaterally Controlled Latino Assets – англ.), – 
група бойовиків, створена ЦРУ, метою якої було 
«здійснювати диверсійні акти в портах, нафто-
переробних заводах та мостах, і зробити це так, 
щоб це виглядало ніби це робили «контрас» [7]. 
Судді присвоїли порушення норма міжнарод-
ного гуманітарного права UCLA Сполученим 
Штатам зважаючи на те, що США надавало 

цьому угрупуванню чіткі інструкції щодо вті-
лення нападів на інфраструктуру Нікарагуа, а 
«виконання було завданням UCLA, в той час 
як громадяни США брали участь в плануванні, 
спрямуванні та підтримці операцій» [2].

В той же час, Суд не дійшов висновку, що 
«контрас» знаходилися під необхідним рівнем 
контролю з боку США, щоб можна було вва-
жати їх de facto органами Сполучених Штатів. 
Щодо цього Суд зазначив, що «операції «контр-
ас» планувались спільно з американськими вій-
ськовими радниками, і ... США визначали відпо-
відні цілі для атак «контрас», але не зважаючи 
на значний вплив США на «контрас», цього не 
достатньо щоб встановити факт контолю [8].

Зважаючи на неможливість застосувати тест 
на суворий контроль щодо дій США до «контрас», 
Міжнародний суд ООН розробив тест на ефек-
тивний контроль, який за своєю правовою при-
родою є допоміжним. Це означає, що Суд пере-
ходить до його розгляду лише у випадку, якщо не 
було знайдено необхідної кількості доказів та під-
став для застосування тесту на суворий контр-
оль. Таким чином, тест на ефективний контроль 
використовується не для того аби встановити, 
чи можна вважати сепаратистські угрупування 
de facto органами зовнішньої сили, а у випад-
ках, коли існують свідчення про часткову залеж-
ність таких угрупувань від іншої держави [5].

Така залежність, поміж іншого, може вияв-
лятися у наданні фінансової підтримки, логіс-
тичній та військовій допомозі, наданні даних 
розвідки, обранні державою керівництва сепа-
ратистських угрупувань та оплаті їх праці тощо. 
Така залежність створює потенціал для контр-
олю, хоча і більш обмеженого рівня контролю 
ніж у випадках повної залежності, необхідної 
для застосування тесту на суворий контроль. 

Найголовнішою відмінністю тесту на ефек-
тивний контроль від тесту на суворий контроль 
є те, що він не дає змоги прирівняти угрупуван-
ня до de facto органів держави, адже уся їхня 
діяльність не може бути розглянута як діяльність 
зовнішньої сили. Натомість, цей тест дає змо-
гу встановити відповідальність за окремі акти 
порушень норм міжнародного права, які мають 
бути встановлені в індивідуальному порядку. 
Тобто, у даному випадку має бути доведено не 
стільки відповідальність керівництва сепара-
тистських угрупувань за певні порушення, а 
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передусім відповідальність за ці порушення de 
jure органів держави, яка їх контролює. Таким 
чином об’єктом контролю з боку держави має 
виступати не угрупування, а діяння чи операції, 
які це угрупування здійснює.

Під час застосування тесту на ефективний 
контроль фокус у відносинах між сепаратист-
ським угрупуванням та державою, яка здійснює 
над ним контроль, зміщується з питання залеж-
ності на питання контролю. Для того, аби при-
своїти міжнародно-протиправне діяння такого 
угрупування державі необхідно довести, що 
органи влади держави здійснювали ефективний 
контроль над певною операцією чи актом, вті-
леним угрупуванням. Проф. А. Казессе зазна-
чає, що під «ефективним контролем» в даному 
випадку слід розуміти «чи надання «контрас» 
вказівок зі сторони США щодо конкретних опе-
рацій (невибірковий напад на цивільне населен-
ня тощо), тобто замовлення цих операцій з боку 
США, або виконання зі сторони США кожної 
конкретної операції «контрас», а саме примус 
повстанців виконувати ці конкретні операції» [9].

Саме тому важливо в даному контексті дифе-
ренціювати поняття «контроль» та «підтримка», 
адже «контроль» вимагає залученість держави 
до планування операції, обрання цілі нападу, 
надання чітких інструкцій виконання операції 
та операційної підтримки [2]. Х.Л. Йонг вказує 
на те, що держава також має бути здатна контр-
олювати початок операції, перебіг виконання 
та її закінчення [10].

І, хоча, рівень тягарю доведення для тесту на 
ефективний контроль нижчий за тест на суворий 
контроль, в практичній площині все ще досить 
складно довести наявність ефективного контр-
олю державою над сепаратистським угрупуван-
ням та присвоїти поведінку останньої першій. 
Саме тому в результаті розгляду справи Нікара-
гуа проти США останні були притягнуті до від-
повідальності лише за свою власну поведінку 
у відношенні «контрас»: «шляхом підготовки, 
озброєння, оснащення, фінансування і поста-
чання протиборчих сил або іншим способом 
заохочення, підтримки і допомоги у військовій 
і напіввійськовій діяльності в і проти Нікарагуа, 
США діяли проти Республіки Нікарагуа, пору-
шуючи своє зобов’язання за міжнародним зви-
чаєвим правом, яке забороняє втручання в спра-
ви іншої держави». 

Справа Нікарагуа проти США стала відправ-
ною точкою застосування та аналізу тестів на 
ефективний та суворий контроль. Надалі Між-
народний суд ООН підтвердив свою позицію 
щодо цих тестів у своїх рішеннях по справах 
Боснія та Герцеговина проти Сербії та Чорного-
рії, а також Конго проти Уганди. Варто додати, 
що у міжнародному кримінальному судочинстві 
був розроблених тест на загальний контроль, 
який також бере своє коріння у рішенні Міжна-
родного суду ООН, а Європейський суд з прав 
людини успішно застосовує тест на загальний 
ефективний контроль, який так само є похідним 
від тестів на ефективний та суворий контроль. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 
рішення Міжнародного суду ООН по справі 
Нікарагуа проти США було виявлено, що дослі-
джуючи питання щодо того, чи держава має 
нести відповідальність за протиправні діяння 
сепаратистського утворення на території іншої 
держави, Міжнародний суд ООН застосував 
тест на суворий контроль, який полягав у визна-
ченні чи таке угрупування перебувало під таким 
рівнем контролю зі сторони держави, що мож-
на вважати, що воно залежало від цієї держави, 
яка, у свою чергу, її контролювала. Основною 
характеристикою тесту на суворий контроль 
є те, що він дає можливість встановити, чи 
такий взаємозв’язок між сепаратистським угру-
пуванням і урядом іншої держави дає право, для 
юридичних цілей, визнати таке угрупування 
de facto органом держави, який діє від її імені. 
Зважаючи на це, Суд визначив три основні кри-
терії для застосування тесту на суворий контр-
оль, а саме: сепаратистське утворення має бути 
повністю залежне від держави; така залежність 
має розповсюджуватись на всі сфери діяльності 
утворення; держава має використовувати таку 
залежність на високому рівні контролю.

Проте, як було встановлено, виявивши 
недостатню кількість доказів для застосування 
тесту на суворий контроль щодо дій США до 
«контрас», Міжнародний суд ООН розробив 
тест на ефективний контроль, який за своєю 
правовою природою є допоміжним. Тест на 
ефективний контроль використовується не для 
того аби встановити, чи можна вважати сепара-
тистські угрупування de facto органами третьої 
держави, а у випадках, коли існують свідчення 
про часткову залежність таких угрупувань від 
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іншої держави. Така залежність, поміж іншого, 
може виявлятися у наданні фінансової підтрим-
ки, логістичній та військовій допомозі, наданні 
даних розвідки, обранні державою керівництва 
сепаратистських угрупувань та оплаті їх праці 
тощо. Проаналізовано, що цей тест дає змогу 
встановити відповідальність держави за окре-
мі акти порушень норм міжнародного права, 
які мають бути встановлені в індивідуальному 
порядку, тобто має бути доведено не стільки 
відповідальність керівництва сепаратистських 
угрупувань за певні порушення, а відповідаль-
ність за ці порушення de jure органів держа-

ви, яка їх контролює. Таким чином об’єктом 
контролю зі сторони держави має виступати не 
угрупування, а діяння чи операції, які це угру-
пування здійснює.

 Дослідження змісту та особливостей тестів 
на суворий та ефективний контроль дає мож-
ливість в подальшому аналізувати можливість 
застосування цих тестів для аргументації при-
тягнення Російської Федерації до відповідаль-
ності як за її дії на сході України, так і за дії так 
званих «ДНР» і «ЛНР», встановивши рівень 
контролю цих незаконних збройних формувань 
від уряду Росії. 
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