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Т. Д. Дем’янчук
кандидат історичних наук, доцент,

докторант Національної академії внутрішніх справ

ПРАВОВІ ОЗНАКИ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ 
У  статті  розкриваються  історико-правові  підходи  до  розвитку  поняття  «тоталіта-

ризм»,  визначається  його  засадничий  зміст та  ознаки тоталітарної  держави.  Встанов-
лено, що тоталітаризм можна розуміти, як спосіб політичної організації суспільства, так 
і державно-політичний устрій. В обох випадках здійснюється тотальний контролем з боку 
влади чи однієї особи (диктатора) над суспільством і підпорядкуванням всієї політичної сис-
теми державницькій ідеології. На прикладі СРСР доведено, що основними ознаками тоталі-
тарної держави є повна зміна всіх попередніх політичних інститутів, руйнування правових 
та політичних традицій, соціальних зв’язків, що існували до встановлення тоталітарного 
режиму.  Також  усі  ресурси  держави  спрямовуються  на  реалізацію  єдиної  правової  ідеоло-
гії,  противники  якої  автоматично  визначаються  «ворогами народу». Апелювання  до  волі 
народу є одним із  інструментів досягнення абсолютної підтримки населення, а контроль 
за цим процесом здійснюється розгалуженим репресивним апаратом. Останній був пред-
ставлений Народним комісаріатом державної безпеки, Народним комісаріатом внутрішніх 
справ, так  званим Головним управлінням виправно-трудових таборів, трудових поселень 
та місць ув'язнення, яке здійснювало керівництво системою виправно-трудових таборів, 
численними  пенітенціарними  установами  і  системою  тюрем,  які  разом  формували  кри-
мінально-виконавчу  систему.  Тоталітарна  держава  спрямовує  свої  зусилля  не  на  попере-
дження злочинності, а на утримання і фізичну ліквідацію противників політичного режиму. 
Визначальною рисою тоталітарної  держави,  є те, що  вона  заради  власної  легітимізації, 
копіює усі атрибути неавтократичних режимів – конституцію, законодавчий орган, судову, 
правоохоронну,  кримінально-виконавчу системи, тощо. Однак роль  і функції  цих  інститу-
цій кардинально відрізняються від традиційних. Вони насамперед є інструментом примусу 
й засобом забезпечення диктатури партії чи конкретної особи, виступають інструментом 
боротьби з опозицією, контролюють рівень суспільної свідомості, не допускають розвиток 
громадянського суспільства.

Ключові  слова: тоталітаризм,  кримінально-виконавча  система,  органи  влади,  грома-
дянське суспільство, держава, органи влади.

.
Постановка проблеми. Статус посттоталі-

тарної держави, якою часто називають сучасну 
Україну, накладає свій вплив не тільки на сус-
пільство, а й на науку. Радянський період укрїн-
ської державності охарактеризувався масовими 
репресіями, терором проти мирного населення, 
а правова система була винятково тоталітар-
ною. Одночасно, нерозривність державниць-
кої традиції незалежної України та УРСР має 

й негативні наслідки. Насамперед це численні 
ідеологічні стереотипи радянської епохи, які 
стосуються характеристики правової системи 
впродовж 1918-1991 рр., практичного функці-
онування владних інституцій, зокрема органів 
правопорядку.

Як наслідок, в умовах формування соці-
альної правової держави і розвитку громадян-
ського суспільства, доцільно чітко визначити 
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зміст і суть тоталітаризму, що мав місце впро-
довж зазначеного періоду, встановити способи 
його реалізації через органи державної влади, 
а також правову систему. Це, на нашу думку 
дозволить швидше подолати радянські правові 
рудименти, кваліфікувати радянський правовий 
режим, як тоталітарний, продемонструвати не 
тільки масштаби порушень прав людини в СРСР, 
а й вказати на планові дії влади стосовно обме-
ження національних і політичних прав україн-
ців. Наукове обґрунтування радянського тоталі-
таризму дозволить також переглянути і процес 
реабілітації масових жертв режиму.

Вивчення тоталітаризму важливе й з огляду 
на те, що й впродовж останніх десятиліть 
в Україні мали місце встановлення окремих 
елементів тоталітаризму. Однак, реакція гро-
мадянського суспільства на подібні процеси, 
зокрема революція Гідності, продемонстру-
вали, що в основі правової культури українців 
нетерпимість до авторитаризму та тоталіта-
ризму. Навіть в умовах сьогодення, зокрема 
повномасштабного військового вторгнення 
Росії, є підстави говорити про новий різновид 
тоталітаризму і його закономірне несприйняття 
українським суспільством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З огляду на те, що саме поняття «тоталіта-
ризм» є новим, адже вперше було використане 
1923 р. в Італії для характеристики правового 
режиму Б.Мусоліні. З наукової точки зору тота-
літаризм почали вивчати з 1952 р. коли амери-
канська дослідниця Г. Арендт запропонувала 
власне визначення, у відповідності до якого 
тоталітаризм – це закрита і нерухома соціо-
культурна і політична структура, в якій будь-
яка дія – від виховання дітей до виробництва 
й розподілу товарів – спрямовується і контро-
люється з єдиного центру [7]. Згодом тоталіта-
ризм став об’єктом наукових досліджень відо-
мих філософів та політологів Р. Андерсона, 
Р. Арона, З. Бжезинського, К. Попера та ін. 
Серед українських вчених, закономірний інте-
рес до змісту тоталітаризму появився після 
розпадку СРСР. В цьому контексті вартими 
уваги є дослідження Т.Андрусяка [1], К.Бон-
даревої [3], О.Калиніної [4], З.Петриченка [9], 
С.Суботи [11] та ін.

Серед українських дослідників прослідкову-
ється певний тенденційний підхід до вивчення 
проблеми тоталітаризму та особливостей функ-
ціонування тоталітарної держави. Акцент здійс-
нюється на особливості її утворення (внутрішні 
причини) та відмінні риси від інших авторитарних 

правових режимів. Позитивно, що абсолютна 
більшість українських дослідників погоджу-
ються з тоталітарним характером радянської 
держави, однак дуже обережно наводять при-
клади прояву тоталітарного режиму. Як наслі-
док, глибокого наукового дослідження вимага-
ють масові зловживання владних інституцій, 
зокрема кримінально-виконавчої системи, як 
сукупності органів державної влади, які відпові-
дали за кримінально-виконавчу політику.

Мета статті – полягає у визначенні право-
вого змісту, ознак та механізмів функціонування 
тоталітарної держави. Для аналізу правових 
засад тоталітарної держави використовується 
радянська правова система і норми права 
УРСР зокрема.

Виклад основного матеріалу. Дослід-
жуючи етимологію поняття «тоталітаризм», 
слід сказати, що в суспільстві він насамперед 
розуміється, як недемократичний політичний 
режим. Власне таке й значення було закладено 
в нього у 1920-х рр., коли намагалися охаракте-
ризувати перший тоталітарний режим – італій-
ський фашизм. Пізніше, з огляду на особливості 
розвитку тоталітаризму в Німеччині, СРСР, ряді 
азійських країн, етимологія цього поняття зміни-
лася і набула чітких правових ознак. 

Серед сучасних вчених основними є два 
визначення тоталітаризму:

1) «спосіб політичної організації суспільства, 
який характеризується тотальним контролем 
з боку влади над суспільством і особою, підпо-
рядкуванням всієї системи колективним цілям 
і державній ідеології [10, с. 15]»;

2) «державно-політичний устрій, яким керує 
одна особа (особиста диктатура), що має ціл-
ковитий (тоталітарний) контроль над усіма сфе-
рами суспільного життя. Ця особа діє від імені 
держави і є уособленням цієї тоталітарної дер-
жави» [12, с. 16].

Загалом, ми погоджуємося з твердженням 
А.Калиніної, що «тоталітаризм є найбільш вито-
нченою формою авторитаризму» [5, с. 266]. 
Тому, в широкому розумінні, тоталітаризм можна 
трактувати як різновид політичного режиму, 
в якому вся влада підпорядковується одній 
партійній одиниці чи особі. Сам тоталітаризм 
має кілька різновидів, які характеризуються різ-
ним ступенем радикалізму, наявністю владних 
інституцій, що повністю копіюють органи влади 
демократичних режимів, тощо. 

Аналіз теоретичної бази дослідження дозво-
ляє виокремити кілька основних рис тоталітар-
ного режиму:
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1) в державі встановлено монополію однієї 
політичної сили (партії); 

2) однопартійність обумовлює домінування 
єдиної правової ідеології, яка трактується як 
державна і загальнообов’язкова (складовою 
цієї ідеології є глобальна місія держави, це або 
встановлення власного «світопорядку» або 
поширення аналогічної правової ідеї в сусідні 
держави);

3) держава здійснює тотальний контроль за 
засобами переконання; 

4) повна політизація та ідеологізація суспіль-
ства (при цьому політизація відбувається не 
в контексті зростання правосвідомості чи пра-
вової культури населення, а як обов’язок абсо-
лютної підтримки правлячої партії);

5) основними інструментами досягнення 
контролю над суспільством є репресії та терор, 
а їх виконавцями є правоохоронні органи, кри-
мінально-виконавча система, тощо [13, с. 72]. 

Закономірно, що тоталітарна держава вста-
новлює повний контроль за засобами виробни-
цтва, економіка країни має винятково плановий 
характер і підпорядкована для реалізації ідео-
логічної мети держави.

Ми погоджуємося із наведеними ознаками, 
однак, з правової точки зору їх необхідно кон-
кретизувати і систематизувати більш детально. 
Насамперед, потрібно зауважити, що тоталі-
таризм відрізняється не тільки від демократії, 
а й від диктатури та тиранії. Тому, доцільно 
виокремити риси тоталітарної держави, які реа-
лізуються в політичній та правовій площині:

- тотальна зміна всіх попередніх політич-
них інститутів, а основним завданням органів 
влади – є руйнування правових та політичних 
традицій, соціальних зв’язків;

- усі ресурси держави спрямовуються на 
реалізацію її правової ідеології, а противники 
останньої визнаються ворогами держави. Реа-
лізація цієї функції покладається на органи пра-
вопорядку, які політичним злочинам приділяють 
більше уваги як кримінальним;

- досягнення абсолютної підтримки насе-
лення відбувається як через ідеологічне пере-
конання, так і через розгалужений репресивний 
апарат, одним із елементів якого виступає, для 
прикладу кримінально-виконавча система, яка 
виконує не тільки функції реалізації державної 
політики у сфері виконання покарань чи контр-
олю за дотриманням прав осіб взятих під варту, 
а навпаки використовує засоби примусу, як 
механізми обмеження інакодумства, опозиції, 
тощо;

- повне заперечення політичної конкуренції, 
опозиції, в тому числі й в середовищі правлячої 
партії.

Тоталітарна держава не можлива без влас-
ної ідеології. А.І.Луцький досліджуючи роз-
виток правової ідеології в Україні прийшов до 
слушного висновку, що в тоталітарній держав 
існує, так звана «державницька ідеологія», яка 
асоціюється «з їх монопольною пропагандою 
певного ідеологічного політичного ладу та від-
повідно жорсткого і часто нелюдського ідеоло-
гічного контролю» [8, с. 78]. Дослідник також 
справедливо зауважує, що «правова ідеологія 
тоталітарного типу знищує та/або не дозво-
ляє формуватися громадянському суспільству 
з властивою йому демократичною формою 
правління й вільнодумством» [8, с. 193]. Якщо 
говорити про тоталітарну державу радянського 
зразка, то ідея громадянського суспільства там 
навіть не стояла на порядку денному, превалю-
вали питання забезпечення елементарних соці-
альних і політичних прав громадян, які повністю 
нівелювалися комуністичним вченням.

Основним змістом будь-якої ідеології тоталі-
тарної держави є досягнення спільної мети, яка 
по факту не може бути реалізована. Мається на 
увазі світоглядна установка, що провокує країну 
до постійної боротьби і мобілізує сили суспіль-
ства для цієї боротьби. Окрім цього, тоталітарна 
держава характеризується постійною бороть-
бою з внутрішніми та зовнішніми ворогами, 
що в свою чергу аргументує наявність репре-
сивного державного апарату й правоохоронної 
системи, яка покликана не стільки слідкувати 
за дотриманням законності та правопорядку, 
а здійснювати примус проти власного народу. 
Як наслідок, має місце практика громадського 
(публічного) осуду будь-якого критичного став-
лення до панівної правової ідеології. Реалі-
зація цих заходів відбувалася через кримі-
нально-виконавчу систему, каральні і виховні 
інституції якої застосовували до противників 
режиму заходи каральної психіатрії, трудові 
повинності, фізичні заходи, тощо. Тоталітарна 
держава спрямовує свої зусилля не на попере-
дження злочинності, а на утримання і фізичну 
ліквідацію противників політичного режиму. 
Тому для тоталітарної держави традиційним 
є організоване насильство, яке виправдову-
ється відданістю державній ідеології та потре-
бою досягнення державної мети (у випадку 
СРСР відбувалася систематична зміна офіцій-
ної державної ідеологеми стосовно побудови 
комунізму, соціалізму, розвиненого соціалізму). 
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Практичним наслідком реалізації подібної дер-
жавної політики було те, що цілі соціальні про-
шарки та групи людей перетворювалися на 
противників держави, переслідувалися і навіть 
фізично знищувалися. З цією метою держава 
надавала необмежені права владним інститу-
ціям, що формували правоохоронну та кримі-
нально-виконавчу систему.

Одночасно, слід вказати на ще одну ознаку 
тоталітарної держави, яка відрізняє її від полі-
цейської держави. У останній, правоохоронні 
органи діють у відповідності до правил і послі-
довних процедур, натомість у тоталітарній дер-
жаві правоохоронні органи діють не зважаючи 
на закони і правила. Більше того, їх дії нав-
мисно непередбачувані [15]. Державний апарат 
та владні інституції в тоталітарній державі підпо-
рядковані волі єдиного керівника, а чинні норми 
права не завжди є визначальними. Яскравим 
прикладом в цьому випадку може бути союзна 
конституція 1936 р., яка так і не стала основою 
радянського законодавства, адже монополія 
у цій царині належала безпосередньо Й.Ста-
ліну, який виступав останнім арбітром у тлума-
ченні марксизму-ленінізму-сталінізму і тлума-
чив норми права на власний розсуд [15].

Ще однією особливістю тоталітарної дер-
жави є повне пригнічення або ліквідація грома-
дянських інституцій. Як наслідок органи влади 
не відчувають жодної опозиції від суспільства, 
а пересічні громадяни втрачають будь-який 
інтерес до суспільно-політичних процесів, що 
відбуваються. В кінцевому випадку абсолютно 
нівелюється ідентичність особистості, індивіду-
альні потреби змінюються на масові (класові), 
а всі дії держави чи органів державної влади 
сприймаються як догма. У поєднанні з розга-
луженим силовим апаратом, правоохоронною, 
кримінально-виконавчою системою, тоталі-
тарна держава не тільки контролює суспільство, 
а й визначає вектор його розвитку. Ця ситуація 
є безпосереднім наслідком того, що в тоталітар-
ній державі норми права перетворюються засіб 
досягнення державницької ідеології, тобто ніве-
люються усі права людини, а суспільству навя-
зується воля самого керівника (чи партії) такої 
держави [11, с. 74].

Визначальною рисою тоталітарної держави, 
є те, що вона заради власної легітимізації, 
копіює усі атрибути неавтократичних режимів – 
конституцію, законодавчий орган, судову, пра-
воохоронну, кримінально-виконавчу системи, 
тощо. Однак роль і функції цих інституцій кар-
динально відрізняються від традиційних. Вони 

насамперед є інструментом примусу й засобом 
забезпечення диктатури партії чи конкретної 
особи. Вони виступають основним інструмен-
том боротьби з опозицією, контролюють рівень 
суспільної свідомості, не допускають розвиток 
громадянського суспільства.

Якщо говорити про радянське минуле 
України, то СРСР загалом і УРСР зокрема, були 
тоталітарними державами, адже мали усі кла-
сичні атрибути тоталітаризму. Правовий режим 
УРСР та СРСР були тотожними, а жодні правові 
механізми самостійного функціонування окре-
мої союзно республіки не були повноцінними. 
Більше того, загальне керівництво здійснюва-
лося з союзного центру, на УРСР поширювалася 
загальна «державницька ідеологія», так само 
спільними були інструменти і механізми терору 
проти противників влади. На нашу думку, можна 
виокремити наступні ознаки СРСР, як тоталітар-
ної держави: 

1) концентрація влади в одному центрі (юри-
дично в СРСР був диктат комуністичної партії, 
але керівник партії мав формальну зверхність 
над всіма і був практично одноособовим дикта-
тором, як скажімо Й.Сталін); 

2) основною опорою влади були силові або 
правоохоронні органи, завданням яких було 
не забезпечення правопорядку, а придушення 
опозиції та обмеження соціальних заходів, які 
можуть спровокувати опозиційні настрої; 

3) центральна влада не мала жодних, навіть 
формальних механізмів зовнішнього контролю 
і не обмежувалася жодними правовими нор-
мами, а отже – була абсолютистською.

Створена більшовиками держава була уні-
кальним поєднанням ієрархічного тоталіта-
ризму з виразними рисами вождизму, коли 
в умовах існування єдиної політичної партії, її 
тотального домінування в межах союзної рес-
публіки, головну роль відігравав керівник пар-
тії – перший секретар, який міг поєднувати 
в тому числі й посади керівника законодавчого 
органу влади. Як наслідок, правовий режим 
СРСР, а отже й УРСР був тоталітарним. Єдині 
наукові дискусії стосовно визначення радян-
ського тоталітаризму точаться довкола того, чи 
можна союзну державу після смерті Й.Сталіна, 
вважати посттоталітарною. Автором подіб-
ного висловлювання була основоположниця 
вчення про тоталітаризм Х. Арендт. З її подачі 
було введено в науковий обіг поняття «детота-
літаризація», який використовувався як сино-
нім «десталінізація». Пізніше, З.Бжезінський 
запропонував називати суспільства, що утвори-
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лися з колишнього СРСР «посттоталітарними» 
[2, с. 162]. Показово, що серед радянських вче-
них періоду перебудови, вивчення тоталіта-
ризму набуло популярності. Частково завдяки 
науковим дослідженням, у новій радянській 
конституції 1988 р. було забрано статтю яка 
визначала керівну роль компартії й встанов-
лювалася можливість прямих виборів до пред-
ставницьких органів влади.

Тоталітарна держава не допускає жодних 
форм суспільного спротиву до державної полі-
тики. З цією метою, в кожній тоталітарній дер-
жаві функціонує дієвий владний апарат, що 
здійснює терор. Такими органами, у випадку 
радянських державних утворень можна вва-
жати правоохоронні органи, органи юстиції, 
збройних сил, а також кримінально-виконавчу 
службу. Виправні інституції останньої висту-
пали інструментом тиску на внутрішніх опонен-
тів держави – дисидентів, а методи цього тиску 
були досить різноманітними і всі супроводжува-
лися порушенням прав особи.

Подібні дії чітко відповідали державницькій 
ідеології СРСР та УРСР – марксизму-ленінізму 
з елементами наукового соціалізму К. Маркса 
та Ф. Енгельса. Суть цієї ідеології полягала 
в тому, що соціалізм був нижчим щаблем кому-
нізму, а тому держава у своєму розвитку мала 
пройти закономірну еволюції. Цій еволюції були 
підпорядковані усі ресурси і засоби. Власне 
у союзній конституції 1977 р. зазначалося, що 
«вища мета Радянської держави – побудова 
безкласового комуністичного суспільства, 
у якому розвивається громадське комуністичне 
самоврядування… [6]. 

Тоталітарним атрибутом радянської держави 
була комуністична партія, яка була єдиною 
і масовою партією, керівник якої, автоматично 
мав основну керівну роль в державі.  Харак-
терно, що якщо у 1920-х рр. шляхом політики 
коренізації, влада намагалася залучити до 
числа компартії місцеві народи в конкретній 
республіці, то з 1970-х рр. формується закрити 
номенклатурний апарат, що робить доступ 
до партійного і державного керівництва недо-
ступним. Цікавою видається статистика, що 
у 1980-х рр. тільки 19 з 250 млн. жителів СРСР 
були членами компартії. Однак вплив партії був 
настільки великим, що навіть приналежність до 
неї 10% населення країни, дозволяє визначати 
її як «партія-держава».

Якщо тоталітаристська ідеологія чи комуніс-
тична партія малоцікаві з наукової точки зору, 
то система «поліцейського контролю» вида-

ється перспективною з наукової точки зору. 
Вивчення останньої дозволить насамперед 
здійснити реабілітацію десятків тисяч українців 
та їхніх предків, яких незаконно засудили впро-
довж існування СРСР. 

Слід зауважити, що радянська поліцейська 
або правоохоронна система спрямовувала 
свою діяльність не тільки проти так званий 
«ворогів народу», а й проти власного насе-
лення. Система органів державної безпеки 
СРСР характеризувалася чіткою структу-
рою. Основними складовими цієї системи 
був Народний комісаріат державної безпеки, 
Народний комісаріат внутрішніх справ, так 
зване Головне управління виправно-трудових 
таборів, трудових поселень та місць ув'яз-
нення, яке здійснювало керівництво системою 
виправно-трудових таборів, численні пенітен-
ціарні установи і система тюрем, які разом 
формували кримінально-виконавчу систему. 
Для широкого загалу відомі численні факти 
масових репресій та розправ над людьми, 
яких звинувачували в «інакодумсті», тавру-
вали, як «ворогів народу», «дітей ворогів 
народу». Складовою радянського тоталіта-
ризму було те, що людей часто засуджували 
не за факт протидії політичному режиму, а за 
намір, неприйняття, негативне ставлення, що 
не було злочином за змістом, але міра пока-
рання за такі діяння була як ув’язненням чи 
засланням до трудового табору, або й взагалі 
розстріл.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
впродовж ХХ ст. існувало три основні форми 
тоталітаризму: італійський фашизм, німець-
кий – націонал-соціалізм та радянський соці-
алізм (комунізм). Усі вони відрізнялися між 
собою за ідеологічною спрямованістю, однак 
характеризувалися набором спільних право-
вих ознак, а саме: тотальний контроль з боку 
держави за суспільством, політична монопо-
лія однієї політичної сили чи особи (дикта-
тора), розвиток держави підпорядковувався 
досягненню державницької ідеології (мети), 
яка не мала кінцевого вираження і характе-
ризувалася, як «постійна боротьба». Вираз-
ною рисою тоталітарної держави, зокрема 
СРСР була наявність структурованого і роз-
галуженого карального апарату, до якого вхо-
дили органи правопорядку, а безпосереднім 
інструментом реалізації державної політики 
з контролю над громадянами, що не поділяли 
державницьку ідеологію була кримінально-ви-
конавча служба.
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Demianchuk T. D. Legal characteristics and functioning mechanisms of the Totalitarian 
State

The  article  reveals  historical  and  legal  approaches  to  the  development  of  the  concept 
of «totalitarianism», defines its fundamental content and features of a totalitarian state. It has been 
established that totalitarianism can be understood both as a way of political organization of society 
and as a state-political system. In both cases, total control by the authorities or one person (dictator) 
over society and subordination of the entire political system to a single state ideology is carried out. 
On the example of the USSR, it has been proven that the main features of a totalitarian state are 
the complete change of all previous political institutions, the destruction of legal and political traditions, 
and social ties that existed before the establishment of the totalitarian regime. All state resources are 
directed to the implementation of a single legal ideology, opponents of which are automatically defined 
as «enemies of the people». Appealing to the freedom of the people is one of the tools for achieving 
absolute support of the population, and a branched repressive apparatus carries out control over this 
process. The latter was represented by the People's Commissariat of State Security,  the People's 
Commissariat of Internal Affairs, the so-called Main Directorate of Correctional Labor Camps, Labor 
Settlements, and Places of Imprisonment, which managed the system of correctional labor camps, 
numerous  penitentiary  institutions,  and  the  prison  system,  which  together  formed  the  criminal 
and executive system. The totalitarian government directs its efforts not to the prevention of crime, but 
to the maintenance and physical liquidation of opponents of the political regime. A distinctive feature 
of a totalitarian state is that it copies all the attributes of non-autocratic regimes for the sake of its own 
legitimization – the constitution, the legislative body, the judicial, law-enforcement, criminal-executive 
systems, etc. However, the role and functions of these institutions are fundamentally different from 
traditional ones. They are, first of all, an instrument of coercion and a means of ensuring the dictatorship 
of a party or a specific person, they act as an instrument of struggle against the opposition, control 
the level of public consciousness, and prevent the development of civil society.

Key words: totalitarianism, criminal-executive system, authorities, civil society, state, authorities.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА (МІФИ ТА СПОТВОРЕННЯ)
У  статті  наведено  результати  дослідження  історико-правових  аспектів формування 

України як суверенної  і незалежної держави, яке відбувалось під постійними спробами росії 
фальсифікувати  історію  для  виправдування  своєї  агресивної  політики.  З  використанням 
історичних джерел проведений ретроспективний аналіз динаміки змін периметру кордонів 
українських земель, історичної та антропологічної єдності сучасних українців з народами, 
які населяли зазначені території, починаючи з трипільської культури. Зазначено, що історія 
Київської Русі тривалий час досліджувалась під впливом ідеології та цензури з боку російської 
еліти. Для спростування фейків використані  історичні джерела та результати останніх 
досліджень ДНК людини,  які  дозволяють уявити  історичну територію компактного про-
живання предків сучасних українців, що виходить далеко за межі міжнародно визнаних дер-
жавних кордонів України. Звернута увага на існування чисельних міжнародних договорів про 
визнання незалежності та державного кордону України одразу після розпаду Російської імпе-
рії,  у т.ч.  і  з  радянською росією. Разом  з тим після  захоплення України росія  зменшила  її 
територію під час штучного створення радянських союзних республік. Акцентовано увагу, 
що на відміну від росії, Україна жодного разу після отримання своєї незалежності не ставила 
під сумнів Гельсінську угоду, що закріплює принципи територіальної цілісності держав. Від-
мінності історичного розвитку українського і російського народів вплинули на особливості 
побудови системи публічного управління, впровадження норм Магдебурзького права, дотри-
мання правопорядку та  законності. Враховано документи  за результатами російсько-ні-
мецьких перемовин 1918 р., де радянська влада відкрито ставила питання про позицію ЄС 
щодо вторгнення радянських військ в Україну. Наведені  принципові  історичні  розбіжності 
організації охорони державних кордонів України та росії, створення органів і підрозділів охо-
рони державного кордону. Показана відсутність правонаступництва між російськими при-
кордонниками 1918 та 1920 рр.

Стаття спрямована на протидію російській пропаганді та спростуванню її історичних 
міфів. Підкреслено, що  осередки  зародження  української  нації та  української  державності 
простежуються від часів Трипілля, Скіфії, Київської Русі до сьогодення.

Ключові слова: російські міфи, українська державність, розвиток українського суспіль-
ства, державний кордон України.

Постановка проблеми. Значна кількість 
сучасних геополітичних проблем пов’язана 
з тим, що не лише українські, а й світові полі-
тичні еліти не приділяли достатньої уваги про-
тидії російській пропаганді та розвінчування 
історичних міфів. Головні ідеї «руського миру» – 
існування  єдиного на пострадянському просторі 
оточеного ворогами народу, постійні спроби іно-
земних держав розколоти і підкорити його. Зазна-

чені імперські амбіції найбільш яскраво проявля-
лися під час російсько-фінської війни 1939–1940 
рр, на території України впродовж 1917–1920 рр. 
і починаючи з 2014 р. Росія досі продовжує іміту-
вати запровадження демократичних принципів, 
поділ державної влади, дотримання прав і сво-
бод людини та громадянина [1, с. 351].

У складі колишнього СРСР росія позиціону-
вала себе головним суб’єктом. Знищення націо-
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нальної ідентичності народів здійснювалось 
нав’язаною русифікацією, боротьбою з опо-
зицію, насильницьким переселенням людей 
та мотивацією внутрішньої міграції. Після роз-
паду Радянського Союзу вона безпідставно 
вважає себе його спадкоємцем, що закріплено 
в останній редакції її конституції [2].

Починаючи з 1991 р., єдиним «здобутком» 
росії є створення та провокування кризових 
ситуацій світового масштабу. За час неза-
лежності вона встигла спровокувати та взяти 
активну участь у придністровському конфлікті, 
перший і другій чеченських війнах, війнах на 
територіях Грузії і Сирії та порушити не тільки 
власні, а й міжнародні норми права, що стосу-
ються агресії відносно низки незалежних дер-
жав. З огляду на те, що політична еліта росії 
століттями виховувалась на імперській ідеоло-
гії, неможливо було очікувати іншого розвитку 
подій. У сучасних умовах для реалізації своїх 
імперських амбіцій, позиціонування себе пра-
вовою державою вона поширює серед світо-
вої спільноти фейки про походження українців 
та України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми історико-правових аспектів фор-
мування української держави досліджували 
Б. Шрамко, І. Шрамко, С. Задніков, О. Толочко, 
П. Толочко, Д. М. Шебаніц, С. Сегеда, В. Куй-
біда, М. Майоров, Б. Черкас, О. Филь, І. Кукін, 
О. Ананьїн та інші вчені. Разом з тим спросту-
ванню російських міфів дослідники не приді-
ляли належної уваги, що дало змогу росії три-
валий час безперешкодно просувати ідеологію 
«руського миру» у світі. На жаль активізація 
заходів щодо спростування російських історич-
них міфів була розпочата лише після 2014 р.

Мета статті – визначення факторів, що 
істотно впливають на спростування російських 
наративів, які пов’язані з історико-правовими 
аспектами формування української держави 
і суспільства та наносять шкоду демократич-
ному розвитку України, її іміджу серед міжна-
родної спільноти та приєднанню до європей-
ського безпекового простору.

Виклад основного матеріалу. Історія Київ-
ської Русі протягом багатьох століть досліджу-
валась під впливом ідеології російських прави-
телів та цензури. На сьогодні немає сумніву, що 
стародавні літописи  не складалися очевидцями 
подій. Під час перепису більш ранніх джерел 
інформація узагальнювалась та адаптувалась 
до пануючих на той час концептів або переко-
нань їх автора. Це потребує кропіткої перевірки 

наявної в історичних та археологічних джере-
лах інформації з урахуванням знов виявлених 
фактів [3, с. 14]. 

Київська Русь утворювалась не на порож-
ньому місці. Останні дослідження Трипільської 
культури, осередки якої були знайдені на терито-
рії сучасної України, руйнують концепції «вели-
кого переселення» народів у бронзову добу. 
Навпаки, простежується антропологічна спад-
коємність між представниками цієї культури, 
скіфами українського лісостепу та сучасними 
українцями. Дослідники відмічають залишки 
в сучасній мові трипільської спадщини у вигляді 
милозвучності звуків, топонімах річок, іменах 
язичеських богів та десятках найбільш пошире-
них побутових слів. Це віддаляє початок фор-
мування української культури та суспільства 
на початок VI тисячоліття до н.е. [4, с. 137]. Це 
набагато раніше відомих фактів про культурний 
розвиток стародавнього Єгипту.

Багато суперечностей внесла росія в істо-
рію Скіфії. Так, М. Артамонов одним з перших 
висловив згадку про тотожність Більського 
городища, що знаходиться на стику сучасних 
Сумської, Полтавської і Харківської областей, 
з описаним Геродотом містом Гелон. Зазначену 
гіпотезу під час подальших розкопок підтвердив 
професор, доктор історичних наук Б. Шрамко 
(Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна) [5]. 

Cьогодні в цьому районі можна спостері-
гати залишки земляних кріпосних стін міста 
Гелон, обнесених величезним ровом загаль-
ною протяжністю понад 30 км. На території 
сучасної росії аналогічних за часом і масшта-
бами історичних об’єктів не знайдено. Скіфи 
нікуди не поділися. Їх нащадки досі знахо-
дяться серед сучасних українців та корінних 
народів Криму.

На сьогодні відомі норманська, антинорман-
ська, хозарська, автохтонна теорії походження 
Київської Русі, які мають як сильні сторони, так 
і недоліки. Наукові дослідження в рамках зазна-
чених теорій досі далекі до завершення. Наявні 
в історичних джерелах відомості про існування 
великих міст Київської Русі дозволяють при-
близно окреслити її кордони. 

На території сучасної України це – Київ, Чер-
нігів, Переяслав, Галич, Новгород, Володимир 
(Волинська обл.), Новгород-Сіверський; на 
території сучасної росії – Смоленськ, Ростов, 
Білозеро (Вологодська обл.), Владимир (Влади-
мирська обл.); на території сучасної білорусі – 
Полоцьк.
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З урахуванням гіпотези, що князівські дру-
жини формувалися з найманців, надмірний 
тиск на місцеве населення був цілком ймовір-
ним явищем. Це підтверджується однією з кон-
цепцій тлумачення терміну «русь» – озброєна 
дружина, яка разом із князем збирала данину 
з навколишніх племен, частину якої вони прода-
вали у Візантії. До середини Х століття була від-
сутня необхідність об’єднання територій, з яких 
збиралася данина, в єдину державу [3, с. 58]. 

Це дозволяє тлумачити термін «Київська 
Русь» як князівська дружина, яка дислокува-
лася в Києві; утримувалась князем та комплек-
тувалася найманцями, які майже не мали стій-
ких родинних зав’язків з місцевим населенням 
та поступово перетворювались у привілейова-
ний, відірваний від основної маси суспільства 
прошарок. Єдиним сенсом тимчасового та ситу-
ативного об’єднання сусідніх князівств могла 
бути необхідність вирішення власних еконо-
мічних та політичних інтересів, що підтверджу-
ється чисельними міжусобними війнами.

Російська історична концепція не виокрем-
лює принципових розбіжностей у розвитку сис-
теми управління на російських та українських 
територіях. Князівства представляються одна-
ковими елементами, які можна об’єднувати. 
Разом з тим, якщо князі були самостійними полі-
тичними гравцями та конкурували між собою 
за владу, то не могло існувати єдиних правил 
ведення політичної та господарської діяльності. 
Ці розбіжності вплинули на розвиток політич-
ної свідомості населення, пануючих у суспіль-
стві уявлень про доцільні межі централізації 
та децентралізації державного управління, роз-
виток місцевого самоврядування, демократичні 
процеси, норми права. З початку російського 
вторгнення на територію України ці відмінно-
сті стають все більш очевидними через різ-
ницю реакції на перебіг основних подій у росіян 
та українців.

Починаючи із середини XIV століття, на 
території України поступово поширювалось 
Магдебурзьке право. Воно сприяло розвитку 
місцевих органів самоврядування, судоустрою 
та судового процесу, запровадженню цивіль-
но-правових відносин, розвитку підприємництва 
та торгівлі [6, с. 71]. Це також протягом багатьох 
століть сприяло розвитку культури та свідомості 
місцевого населення.

Як приклад, Магдебурзьке право отримали 
у 1329 р. – Хуст, Вишкове, Тячів, у 1356 р. – Львів, 
у 1494 – 1497 рр. – Київ, у 1625 р. – Ніжин. Укра-
їнські міста поділялися на категорії, залежно 

від того, хто їм надавав таке право (Литовські 
та Польські правителі; власники міст; українські 
гетьмани). Слід зазначити, що це право застосо-
вувалось лише в тому обсязі, що було потрібно 
для створення та забезпечення діяльності орга-
нів місцевого самоврядування [6, с. 71]. Цей 
досвід в умовах сьогодення відчувається через 
різницю ставлення громадян України та росії до 
змінності влади та виборного процесу.

Аналіз основних законів держав також 
виявляє унікальність конституційних актів, що 
зумовлюється історичними особливостями дер-
жавотворення, впливом пануючої релігії, уяв-
леннями законодавця про принципи розподілу 
влади для забезпечення демократії, сталого 
розвитку суспільства, гарантування національ-
ної безпеки, протидії корупції, розвитку загаль-
ного рівня культури та здатності громадян від-
стоювати свої права [7, с. 120].

Так, у Конституції П. Орлика законодавчу 
владу мали: генеральна старшина; цивільні 
полковники з урядниками й сотниками; гене-
ральні радники від полків і послів від Низового 
Війська Запорізького. Виконавчу владу очо-
лювали: гетьман; генеральна старшина; гене-
ральний скарбник. На генеральний суд, який 
мав розглядати справи державної ваги, покла-
далась судова влада. Зазначений майбутній 
устрій козачої держави сприяв запобіжником 
корупції та узурпації влади. Зокрема гетьману 
надаються застереження щодо позбавлення 
козаків чинів через власні образи. Забороня-
ється вимагання на безоплатній основі підвід 
та харчів під час пересування у приватних спра-
вах [8, с. 17]. Слід зазначити, що конституція 
П. Орлика була написана ним в імміграції та не 
набула законної чинності на певній території, 
але вона є одним з перших таких документів 
у світовому масштабі.

Відповідно до сучасної Конституції України 
державна влада також розподілена за трьома 
гілками: законодавча, виконавча, судова [9]. 
Це знаходить відображення в реальному житті 
через запровадження дієвих механізмів стри-
мувань та противаги. 

У росії органи законодавчої, виконавчої 
та судової влади мають бути незалежними, але 
в реальності ними управляє президент. Про це 
прямо сказано в статті 11 конституції росії – 
«державну владу здійснює президент росії» [2]. 
На відміну від України органи державної влади 
росії можуть брати участь у формуванні орга-
нів місцевого самоврядування, призначенні 
та звільненні їх посадових осіб. Природні 
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ресурси вважаються основою життя та діяль-
ності народів, але в реальності розкрадаються 
політичною елітою. Визнано, що міжнародні 
договори мають вищу силу, але на практиці 
росія їх грубо порушує. Рівноправність утво-
рюючих державу суб’єктів через ототожнення 
термінів «росія» та «російськая федерація» [2] 
є сумнівною.

Сутність радянського режиму в 1928 р. 
яскраво описана О. Малиновським теорією 
«революційного радянського звичаєвого 
права», норми якого, на його думку, цілком від-
повідають революційній правосвідомості. Ця 
концепція передбачала надання юридичного 
характеру конференціям та з’їздам комуніс-
тичної партії, діяльності партійних, комсомоль-
ських та піонерських організацій. Соціалістична 
правосвідомість мала покладатися у систему 
судочинства [10, с. 4]. Політично-правова 
реальність сучасної росії цілком відповідає 
зазначеній теорії.

Протягом багатьох століть кордони україн-
ських земель чітко окреслюються численними 
джерелами. На початку ХVI століття південний 
кордон проходив біля укріплених міст Брацлав, 
Вінниця, Канів, Черкаси. Через чисельні сутички 
з татарами він більш нагадував лінію фронту. 
Одним із найвідоміших та суперечливих людей 
того часу був О. Дашкович. На початку своєї 
політичної кар’єри він служив Московському, 
згодом Литовському князівству. У той час це 
не вважалося зрадою, про що свідчить призна-
чення його у 1514 р. старостою одночасно двох 
міст – Канева та Черкас. Він також був актив-
ним посередником та учасником дипломатич-
них стосунків з Кримським ханством. У 1520 р. 
кримський хан особисто клопотав про призна-
чення О. Дашковича головою війська від союз-
ників для здійснення спільного з ним походу на 
Москву. Також він у 1522 р. запропонував сейму 
створити умови для заселення козаками дні-
провських островів у нижній частині його течі 
[11, с. 55].

Одним із вагомих джерел історії України 
є спогади французького офіцера Боплана, яким 
також була складена найбільш детальна карта 
українських земель того часу [12, с. 3]. За його 
свідченнями, у XVII столітті територія компак-
тного проживання козаків знаходилась по оби-
два береги Дніпра. Найбільш відомі стародавні 
міста – Київ, Канів, Черкаси, Чигирин, Кремен-
чук, Запоріжжя. Уздовж узбережжя Чорного 
моря міста Очаків (Джанкріменда), Кілія, Білго-
род, Ізмаїл, а також Тамань у Черкаських зем-

лях належали туркам. Між Білгородом та Кілією 
переховувались татари-бунтівники (до 90 посе-
лень), які не підкорювались нікому [12, с. 33]. 

Крим був густонаселеним вихідцями з Вели-
кої Татарії. Кримський хан підпорядковувався 
турецькому султану. Разом з тим у Криму про-
живало багато інших народів. У Кафі (Феодосія) 
було 12 грецьких церков, 32 вірменські та като-
лицький храм. Між річками Дон та Кубань зна-
ходились Нагайські татари (Боплан ототожнює 
їх з дикими кочовими племенами). Між міс-
цями компактного проживання козаків, татар 
та росіян були великі незаселені простори. Дике 
поле мало протяжність близько 30-40 миль 
[12, с. 48]. Ці землі залюднювалися в міру змен-
шення набігів татар [12, с. 122]. 

Про реальне розселення українців та україн-
ські території за станом на середину ХVІІІ сто-
ліття свідчить зроблений ще у часи колишнього 
СРСР Генеральний опис лівобережної України. 
Так, сотні Стародубського полка традиційно 
розміщувались майже на всій сучасній території 
Брянщини (н.п. Душатін, Клінци, Погар, Почеп 
та інш.) [13, с. 90]. Незважаючи на наведені істо-
ричні реалі, Україна, на відміну від росії, ніколи 
не ставила під сумнів підписану колишнім СРСР 
Гельсінську угоду, якою закріплені принципи 
непорушності кордонів та територіальної ціліс-
ності держав, невтручання у внутрішні справи 
іноземних держав.

Історичні міфи росії базуються також на 
тому, що у 1654 р. відбулась Переяславська 
рада, наслідком якої було укладання військо-
во-політичного союзу Гетьманщини і Москов-
ського царства. Пошуки оригіналу цієї угоди 
досі не дали результату. Це спростовує юри-
дичний факт добровільного об’єднання України 
з Московією в єдину державу. 

Про правосуб’єктність Б. Хмельницького 
свідчить визнання його польським королем 
та турецьким султаном гетьманом України. 
Разом з тим у 1649 р. він, побачивши посла-
блення польської влади, повів своє військо 
на територію Поділля. У 1653 р. було під-
писано мирну угоду з Польщею. Очевидно, 
що в обох сторін не вистачало сил для про-
довження боротьби [12, с. 128]. Необхідність 
пошуку нового союзника можливо і було основ-
ною ідеєю Переяславської угоди з Московією, 
достеменний зміст якої досі невідомий. 

Економічне підґрунтя для тимчасового союзу 
дійсно було. Економіка Польщі занепадала. 
Для її стабілізації польський монетний двір був 
переданий в оренду братам Тимфам (з 1663 до 
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1666 р. друкували срібні монети) та Боратині 
(упродовж 1659–1668 років випускав у обіг мідні 
монети). Музей грошей Національного банку 
України коментує ці події таким чином: «У той 
час, коли цінність монети визначалася якістю 
металу … правителі країн … піддавалися спо-
кусі і «псували» гроші». Історія польського 
срібного тимфу почалась у 1663 році та завер-
шилась у 1666 році економічною кризою» [14]. 
Заміна срібних монет мідними в Московії відбу-
лась у 1654 році. У 1662 році в Москві відбувся 
«мідний бунт», саме там, де нові монети набули 
масового використання, але це безпосередньо 
не вплинуло на грошовий обіг на українських 
землях.

З першого погляду зазначені події 1654, 
1662 і 1666 рр. не сумісні за часом. Разом з тим 
передавання в оренду польського монетного 
двору не могло відбутися спонтанно, розра-
хунки між козаками та Московією здійснюва-
лись переважно будь-якими срібними монетами 
за їх вагою. Наслідки економічного занепаду не 
складно було спрогнозувати.  

Варто зазначити, що в міжнародному праві 
питання необхідності делімітації кордонів між 
сусідніми державами вперше виникає після 
підписання у 1648 р. Вестфальського миру. 
Виникають спроби самовизначення держав за 
особливостями пануючої мови або наявними 
«природними бар’єрами» [15, с. 868]. Це відбу-
вається унаслідок масового розселення людей 
на раніше незаселених територіях. Ці тенден-
ції спостерігаються й на українських землях. 
Дати заснування багатьох населених пунктів 
Лівобережної України датуються після 1650 р. 
Зокрема історія сучасного Харкова ведеться 
з 1654 р., Вовчанську – з 1674 р., Краснограду – 
не раніше 1731 р. (нині – районні центри Харків-
ської обл.) тощо. 

Багато суперечностей в історії України пов’я-
зано з ім’ям гетьмана І. Мазепи. На початку 
XVIII ст. він у союзі з польським та шведським 
королями здійснив спробу реалізувати свій 
військово-політичний проєкт, метою якого був 
вихід з-під протекторату Московської держави 
і утворення на українських землях незалежної 
держави. З історії Полтавської битви відомо, 
що частина козаків воювала на боці шведів, 
а решта у складі російського війська [12, с. 139]. 

Причина такого розколу в козачому серед-
овищі може полягати в тому, що: переважна 
більшість українців не підтримувала проведену 
в росії церковну реформу [12, с. 133]; неспо-
дівано для всіх учасників російсько-шведської 

війни на території Стародубського полку шве-
дам протистояла третя невідома раніше сила. Її 
основу складали біглі від свавілля російського 
царя старообрядці. Шведська окупація ними 
сприймалася як загроза їх існування. Шведські 
загони знищувалися там, де за їх даними нікого 
не було. Підтвердженням цього є масова лега-
лізація чисельних слобод на цих територіях 
після закінчення війни та зміни політики госу-
даря стосовно противників церковної реформи.

Реальне відношення українського насе-
лення до росії відображено на одному з чудес 
Сумщини – пам’ятнику мамонтові. У джерелах, 
датованих до 1917 р., він зазначається як «при-
кордонний знак» та присвячений одразу двом 
подіям. Перша – місце археологічної знахідки 
світової ваги (знайдено велику кількість решток 
доісторичних тварин). Про другу свідчить напис, 
що село Кулішівка раніше знаходилось на кор-
доні між Польщею та росією. Слід зазначити, 
що назва сусідньої прикордонної держави напи-
сана з маленької літери, на відміну від назви 
прикордонного населеного пункту [16, с. 331]. 

На думку К. Маркса, Московія – віртуоз крі-
посницького ремесла, що ховається за назвою 
іншої держави. Вона вихована та зрощена шко-
лою монгольського рабства. Завжди поєдну-
вала майстерність раба з прагненням завою-
вання чужих земель [17]. Це відображено в його 
публікації «Revelations of the Diplomatic History 
of the 18th», яка не була включена радянською 
цензурою до багатотомного видання робіт кла-
сиків марксизму. 

Про лінію українсько-російського кордону за 
станом на травень 1918 р. свідчить доповідь 
Бонч-Бруєвича у Вищу воєнну раду про ство-
рення комісій на демаркаційних лініях. Було 
запропоновано розміщувати їх на залізничних 
станціях: № 10 – Унеча (ділянка відповідально-
сті від річки Сож до залізниці Унеча-Стародуб); 
№ 11 – Зернове (від ділянки № 10 до дороги 
Севськ-Глухів); № 12 – Колонтаєвка (від ділянки 
№ 11 до залізниці Льгов-Ворожба); № 13 – Локін-
ська (від ділянки № 12 до річки Псел біля міста 
Обоянь); № 14 – Бєлєніхіно (від ділянки № 13 
до населеного пункту Троїцьке); № 15 – Бабі-
ково (від ділянки № 14 до річки Тихая Сосна), 
та селищах: № 16 – Генералівка (від ділянки 
№ 15 до річки Ржевка); № 17 – Бадуров (від 
ділянки № 16 до селища Осіновка) [18, с. 78]. 
Станом на 30.09.1918 управління районів 3-го 
округу Прикордонної охорони були дислоковані 
в містах Орел, Брянськ, Льгов, Курськ, Новий 
Оскол, Острогожськ [18, с. 410].
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Не витримує критики фейк про створення 
28.05.1918 Прикордонних військ СРСР. Це спро-
стовується змістом оприлюднених ще радян-
ською владою нормативно-правових докумен-
тів, листів та доповідей того історичного періоду. 
Так, Окремий корпус прикордонної охорони 
Російської імперії отримав нову назву – Прикор-
донна охорона. Його органи та підрозділи відпо-
відно: управління корпусу – головне управління; 
округ – округ; бригада – район; відділ – підра-
йон; загін – дистанція; пост – застава. У зв’язку 
з переходом на комплектування військових 
частин добровольцями Головним управлінням 
генерального штабу поповнення особовим 
складом  прикордонних частин не проводилось 
[18, с. 117]. Станом на квітень 1919 р. (!) старий 
апарат цього відомства залишився в повному 
складі [18, с. 145].

В Україні питання охорони державного кор-
дону були організовані та нормативно впоряд-
ковані набагато краще. Так, Українська Цен-
тральна Рада 22.01.1918 прийняла Четвертий 
Універсал. Українська Народна Республіка 
була проголошена самостійною і незалеж-
ною державою. Визначення її території про-
водилось з урахуванням компактного прожи-
вання етнічних українців. Впродовж 1918 року 
її державні кордони були визнані міжнарод-
ними угодами з Австро-Угорщиною, Румунією, 
Польщею, Білоруською Народною Республі-
кою, Великим Військом Донським, Кубанською 
Народною Республікою. Кордон з росією мав 
проходити по лінії Сураж–Унеча–Стародуб–
Новгород-Сіверський–Глухів–Рильськ–Колон-
таївка–Суджа–Беленіхіно–Куп'янськ (так звана 
«нейтральна зона»). На залізничних станціях 
Орша, Клинці, Хутір-Михайлівський, Кореневе, 
Гостинцеве та Валуйки було встановлено «кор-
донні пункти». 20.03.1918 прийнято рішення 
про створення Окремого Корпусу Кордонної 
охорони, вже 23.03.1918 було затверджено 
його статут. Нормативно-правовим актом «Про 
порядок пропуску через кордон пасажирів» від 
27.05.1918 було впорядковано пропускні опера-
ції на державному кордоні [19, с. 11].

З метою забезпечення суверенітету Україн-
ської Народної Республіки на всій її території 
окрема Слов’янська група військ Запорізького 
корпусу під командуванням генерал-майора 
В. Сікевича 15.04.1918 звільнила населені 
пункти Слов’янськ, Барвінкове, Бахмут, Мики-
тівку та залізничну станцію Колпакове. Ста-
ном на 30.04.1918 українські війська вийшли 
на кордон з більшовицькою росією та Великим 

Військом Донським, де встановили українські 
державні символи [19, с. 12]. Зазначені доку-
ментально підтверджені факти були враховані 
під час визначення 30 квітня професійним свя-
том українських прикордонників.

З докладної записки Головного управління 
Прикордонної охорони росії стає відомим, що 
Декрет «Про створення Прикордонної охорони 
РСФРР» від 28.05.1918 з невідомих причин 
довгий час не був оприлюднений. Це нега-
тивно вплинуло на формування прикордонних 
частин, особливо на лінії «Гдов-Орша-Суджа». 
Оприлюднення цього документа відбулось про-
між 17 і 27 червня 1918 р. [18, с. 83].

Постановою радянського уряду від 
18.07.1919 Головне управління Прикордон-
них військ було розформовано. Замість нього 
створено підпорядкований Наркомторгпрому 
відділ прикордонного надзору [18, с. 152]. Обго-
ворювання необхідності організації прикор-
донної охорони знов починається 17.04.1920. 
Відповідно до постанови радянського уряду 
від 14.07.1920 створюється Центральне управ-
ління прикордонного надзору. Передбачається, 
що передані для охорони кордону війська зали-
шатимуться в розпорядженні Наркомвоєндела 
та виконуватимуть накази Наркомвнешторга 
[18, с. 192].

Про відсутність правонаступництва 
між радянськими прикордонниками 1918 
та 1920 років свідчить наказ Всеросійської 
надзвичайної комісії від 27.12.1920, де відпо-
відальність за охорону державного кордону 
з Польщею покладається на Особливий від-
діл Західного фронту (від озера Освій до Гуся-
тина), з Румунією – на Особливий відділ 14-ої 
армії (від Гусятина до Маяки). З 19.01.1921 від-
повідальність за охорону державного кордону 
радянським урядом була покладена на війська 
Всеросійської надзвичайної комісії [18, с. 167]. 
Окремий прикордонний корпус військ Голов-
ного прикордонного управління був створений 
27.09.1922 відповідною постановою радян-
ського уряду [18, с. 198].

Після утворення УРСР охорона її західних кор-
донів була розподілена на три сектори: польський 
(рухомий у зв’язку з веденням бойових дій) – від 
стику із Західним фронтом до Кам’янська-По-
дільського; румунський – від Кам’янська-По-
дільського до Кам’янська-Аккермана; чорномор-
ський – від Кам’янська-Аккермана до Таганрогу 
[18, с. 465]. Тобто в 1920-х рр., з погляду на побу-
дову охорони державного кордону, Крим розгля-
дався частиною території України.



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

18

На початку ХХ століття в Україні відбувалась 
боротьба між прихильниками різних форм дер-
жавного устрою, а саме: Україна – частина росії; 
Україна – автономне утворення у складі росії; 
Україна – Федеративна Демократична Респу-
бліка; незалежна Україна. Постійні суперечно-
сті між політичними елітами того часу негативно 
вплинули на консолідацію суспільства для від-
биття російського вторгнення [20, с. 119]. 

Основні політичні течії на території Україн-
ської Народної Республіки зводились до мож-
ливості знаходження компромісу з радянським 
режимом на підґрунті націоналізму (сменовехо-
вці); розгляду росії як особливого геополітичного 
утворення з федеральним устроєм та сильною 
центральною владою (євразійці); поєднання 
монархії із системою радянських рад та єдиною 
державною релігією (младороси) [21, с. 63].

Наприкінці 2020 року українським диплома-
там та науковцям вдалося знайти оригінали 
текстів Брест-Литовського мирного договору 
від 09.02.1918 та ратифікаційну грамоту Геть-
мана П. Скоропадського у Великому Осман-
ському архіві [22]. Оприлюднені електронні 
копії документів підтверджують, що Брест-Ли-
товська мирна угода була підписана  між Укра-
їнською Народною Республікою та Німеччиною, 
Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією. 
З цього моменту розпочався період правління 
українського Гетьмана під патронатом Німеч-
чини. Незалежність Української Народної Рес-
публіки була визнана росією 03.03.1918 [23]. 

З доповідної записки за підсумками пере-
говорів з представниками німецьких військ від 
04.12.1918 стає відомим, що радянська влада 
відкрито ставила питання про їх позицію у разі 
просування радянських військ на територію 
України. Відмову від здачі Гомеля німецька деле-
гація обґрунтовувала тим, що ділянка місцевості 
Уза (знаходиться на правому березі річки Сож 
біля Гомеля) – Гоміль належить Україні. Це може 
розпалити нову війну [18, с. 433]. Позиція німець-
кої сторони чітко відповідає змісту підписаного 
ними Брест-Литовського мирного договору.

Таким чином питання захоплення України 
та інших держав розглядалися росією з перших 
днів радянського перевороту. Наведені факти 
пояснюють дійсні причини повільного форму-
вання прикордонної охорони росії. Лише від-
чайдушний супротив українців відтермінував 
подальшу окупацію російськими загарбниками 
польських, прибалтійських та фінських земель.

З врахуванням перспективи формування 
на початку 1919 року Української радянської 

бригади взагалі розглядались пропозиції від-
ведення прикордонних підрозділів 3-го округу 
на тилову лінію «Брянськ-Льгов-Єлець-Курськ-
Новий Оскол» для реорганізації та доукомп-
лектування. Також зазначалось, що поступова 
заміна армійських частин (загонів завіси) на 
українсько-російській ділянці кордону проводи-
лась вкрай повільно. Так, у листі від 28.01.1919 
констатується обстановка насилля та грабе-
жів на Оршанському та Курському напрямках 
[18, с. 138]. 

Ймовірно через свою агресивну політику 
радянський уряд не бачив потреби охорони 
державного кордону, які, на його думку, мали 
постійно розширюватися у всі боки. Свідченням 
окупації України є факт того, що Кам’янець-По-
дільський прикордонний загін був сформований 
з військових частин Залізної самарсько-улья-
новської дивізії та дивізії Всеросійської надзви-
чайної комісії імені Петросовету [18, с. 534]. 

Ймовірно необхідність маскування зброй-
ної агресії громадянською війною для вве-
дення міжнародної спільноти в оману приму-
сила радянську росію оформлювати захоплені 
території союзними республіками з імітацією 
їх добровільного об’єднання в нову єдину дер-
жаву. Саме цей сценарій застосовано й на тери-
торіях окупованих обласних центрів України, де 
росія створила фейкові народні республіки, які 
очолили громадяни росії.

Тривалий час етнічна належність населення 
визначалась через пануючі на певній терито-
рії його лінгвістичні, культурні, релігійні, полі-
тичні особливості [24, с. 236]. На сьогодні більш 
точні результати можуть бути отримані шляхом 
порівняння ДНК людей. У ході дослідження 
ДНК корінного населення Європи було вияв-
лено сильні географічні диференціації Y-хро-
мосом. В окремих випадках вони чітко вира-
жені та співпадають з політичними кордонами 
[25, с. 240]. 

Аналогічні дослідження були проведені й на 
території росії серед 1228 мешканців 14 євро-
пейських регіонів росії. Для мінімізації впливу 
пізніших міграцій були обрані сільські райони 
та малі міста. Вибірка була обмежена людьми, 
у яких усі чотири бабусі та дідусі народилися 
на території, де проводилось дослідження 
[24, с. 238]. 

Якщо поєднати максимуми територіального 
розподілу гаплогруп (haplogroups) з ознаками 
R1a та I1b, то їх максимуми майже співпадають 
із сучасним державним кордоном України, тери-
торією навколо нього та Кубані, що наведено на 
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мал. 1 [24, с. 240]. Так само максимуми ознак 
гаплогруп N3 та N2 спостерігаються на зна-
чній частині сучасної території росії та майже 
відсутні в Україні та навколо її сучасного дер-
жавного кордону. Це руйнує російський міф про 
етнічну єдність українського та руського наро-
дів. Також це пояснює основну причину відсут-
ності жодних згадок про московську державу 
в період існування Київської Русі.

Наведена інформація майже збігається 
з територією України, яка була показана в доку-
менті «Mémoire sur l’indépendance de l’Ukraine 
présenté à la Conférence de la paix par la 
délégation de la république ukrainienne», що був 
представлений делегацією української респу-
бліки на мирній Паризькій конференції в 1919 р., 
що показана на мал. 2 [26].

Питання історичної першості та походження 
української й російської мов часто вико-
ристовується росією для спотворення історії. 
Порівняння кількості однакових слів з норма-
тивно-правових актів, що були викладені спо-
рідненими мовами, не дозволяє аргументовано 
спростувати цей міф, оскільки людська мова 
та писемність змінюється у часі. Розвиток науки 
призводить до появи нових слів та виключення 

застарілих. Поширення міжнародної співпраці 
також сприяє запозиченню слів іншомовного 
походження, що не змінює історичне минуле. 

Загально визнаним є походження слов’ян-
ських мов від санскриту. Відповідно до підруч-
ника Ф. І. Кнауера (професор Київського універ-
ситету Святого Володимира) в санскриті існує 
вісім відмінків: називний, знахідний, орудний, 
давальний, відкладний, родовий, місцевий, 
кличний [27, с. 17]. У сучасній українській мові 
відсутній відкладний відмінок, в російській – 
відкладний та кличний відмінки. З огляду на це, 
саме російська мова виглядає штучно створе-
ною на базі української шляхом її поступового 
спрощення та адаптації до потреб політичної 
еліти та пересічного населення.

Висновки і пропозиції. Протягом багатьох 
століть історичний, культурний, науковий роз-
виток росії був підпорядкований геополітичним 
амбіціям її політичної еліти. Спотворення істо-
ричного минулого необхідно росії для обґрунту-
вання її агресивної політики та привернення до 
себе ідеологічних союзників.

Межі території та осередки зародження укра-
їнської нації та української держави простежу-
ються на всьому відрізку відомої на сьогодні 

  

 

 Мал. 1 – Територіальний розподіл окремих галогруп, що спростовують російський міф єдиного народу 
на пострадянському просторі
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історії розвитку людства, починаючи від Три-
пілля, Скіфії, Київської Русі тощо. Є чисельні 
свідчення, завдяки яким чітко відслідковуються 
зміни території населених українцями земель. 
Міф про російський Крим не витримує критики, 
оскільки руський етнос на цій території був 
штучно створений Московією.

Порівняння зазначених факторів разом із 
результатами останніх досліджень ДНК оста-
точно руйнує російські міфи про правонаступ-
ність Московії від Київської Русі, «єдиний» народ 
та «руський» мир. На жаль, Україна завчасно 
не вживала заходів для руйнування російських 
історичних міфів. Військове вторгнення росії на 
територію України, вчинений нею геноцид від-
носно українців на окупованих територіях, руй-
нування критичної цивільної інфраструктури 
остаточно закриває будь-які питання «єдності» 
Українців та росіян.

Необхідність протидії російським міфам 
потребує розширення шкільних загальноосвіт-
ніх програм з історії, створення можливостей 
для ознайомлення школярів з різноманітними 
історичними першоджерелами, результатами 
археологічних досліджень тощо. У рамках про-
грами цифровізації Україні необхідно забез-
печити безперешкодний та вільний доступ 

громадян до електронних копій історичних арте-
фактів, результатів розкопок та інших наукових 
досліджень, що пов’язані з розвитком україн-
ського народу та державного будівництва. 

Напрямом подальших досліджень може бути 
проведення аналізу факторів, які приводили 
до укладання тимчасових союзів українського 
козацтва із суміжними державами, а також 
вплив на розвиток політичних процесів у період 
козачої доби структури міжнародних торгівель-
них операцій, особливо що стосується шляхів 
постачання солі, золота, срібла.
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Nikiforenko V. S., Nikiforenko O. I. Historical and legal aspects of the formation of the 
Ukrainian state and society (myths and deformations)

the article presents the results of research into the historical and legal aspects of the formation 
of Ukraine  as  a  sovereign  and  independent  state, which  took  place  under  constant  attempts  by 
russia  to  falsify history  in order  to  justify  its aggressive policy. With  the use of historical sources, 
a  retrospective analysis of  the dynamics of changes  in  the perimeter of  the borders of Ukrainian 
lands, the historical and anthropological unity of modern Ukrainians with the peoples who inhabited 
the specified territories, starting with the Trypil culture, was carried out. It is noted that the history 
of Kyyivska Rus was studied for a long time under the influence of ideology and censorship on the part 
of the Russian elite. Historical sources and the results of recent human DNA research are used to 
refute fakes, which allow us to imagine the historical territory of the compact residence of the ancestors 
of modern Ukrainians, which goes far beyond the internationally recognized state borders of Ukraine. 
Attention is payed to the existence of numerous international treaties on the recognition of Ukraine's 
independence and state borders immediately after the collapse of the russian empire, including with 
soviet russia. However, after the capture of Ukraine, russia reduced its territory during the artificial 
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creation  of  the  soviet  union  republics. Attention  is  drawn  to  the  fact  that,  unlike  russia,  Ukraine 
never once after gaining  its  independence questioned the Helsinki Agreement, which establishes 
the  principles  of  territorial  integrity  of  states.  The  differences  in  the  historical  development 
of  the  Ukrainian  and  russian  people  affected  the  peculiarities  of  the  construction  of  the  public 
administration  system,  the  implementation  of  Magdeburg  law,  the  observance  of  law  and  order 
and legality. Documents based on the results of the Russian-German negotiations of 1918 were taken 
into account, where the soviet authorities openly raised questions about the position of European 
countries regarding the invasion of soviet troops into Ukraine. Fundamental historical differences in 
the organization of the protection of the state borders of Ukraine and russia, the creation of state 
border protection bodies and units are given. The absence of legal succession between the russian 
border guards of 1918 and 1920 is shown.

The aim of this article is to counteract russian propaganda and denial of its historical myths. It’s 
being highlighted  that  cells of Ukrainian nation and Ukrainian  statehood are  traced  from ancient 
times of Tripіllia, Scythians, Kyyivska Rus and till present day.

Key words:  russian myths, Ukrainian  statehood,  development  of  the Ukrainian  society,  state 
border of Ukraine.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСУДОВОЇ 
САНАЦІЇ ЗА ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ
Стаття присвячена порівняльно-правовій  характеристиці  досудової  санації  за  правом 

України та Німеччини. Обґрунтовано, що крім того, що боржник є ініціатором початку про-
цедури досудової санації, український законодавець покладає на нього також повноваження 
щодо  вибору  вичерпного  переліку  кредиторів,  які  будуть  включені  до  цього  плану.  Таким 
чином, кредитор, який включений до плану санації, втрачатиме право на відкриття прова-
дження у справі про банкрутство у випадку, якщо його вимоги будуть погашатись у вста-
новлений цим планом спосіб, тоді  як  кредитор,  якого не було включено  у  план досудової 
санації, матиме змогу ініціювати процедуру банкрутства.

Наголошено на недоліках диспозитивності призначення керуючого санацією у процедурі 
досудової санації, оскільки за відсутності такої процесуальної фігури втрачається левова 
частка особливостей процедури досудової санації. 

Встановлено, що за німецьким законодавством замість двох окремих  інститутів кон-
курсного процесу – мирової  угоди та досудової  санації,  існує  конкурсний план,  який являє 
собою окремий вид угод у конкурсному процесі і може бути поданий до суду як боржником, 
так і конкурсним кредитором. 

Виявлено, що  положеннями  німецького  Insolvenzordnung  передбачено  структуру  конкурс-
ного плану – описова та конститутивна частини. В описовій частині зазначаються заходи, 
які були чи будуть застосовані з метою забезпечення правової основи виконання прав учасни-
ків плану, а також інші питання та інформація, що стосуються підстав схвалення плану і його 
наслідків. У конститутивній частині вказується, як саме зміняться права учасників плану.

Обґрунтовано, що порівняно з Україною у Німеччині суд має набагато більше повнова-
жень щодо конкурсного плану, оскільки на нього покладено обов’язок сприяти голосуванню 
за план, який неможливо відхилити відповідно до положень § 231 Insolvenzordnung.

Встановлено, що німецький законодавець презумує згоду боржника на затвердження кон-
курсного плану, якщо останній не подав проти плану заперечення. Виявлено, що в Німеччині 
контроль (моніторинг) за виконанням конкурсного плану покладається на конкурсного керу-
ючого, який щорічно звітує як перед членами комітету кредиторів, так і перед судом.

Ключові  слова:  боржник,  досудова  санація,  кредитор,  конкурсний  план,  неплатоспро-
можність.

Постановка проблеми. Україна, як канди-
дат в члени Європейського Союзу, повинна мати 
законодавство, яке направлене на відновлення 
платоспроможності господарюючих суб’єктів 
і захист іноземних інвестицій. Таким норма-
тивно-правовим актом є Кодекс України з про-
цедур банкрутства (далі – КзПБ). При цьому, 
основною задачею цього кодексу є не лише 

«лікування» фінансово хворих підприємств або 
задоволення вимог кредиторів в умовах непла-
тоспроможності боржника, але й профілактика 
банкрутства суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика відновлення платоспроможності 
боржника та застосування інституту досудової 
санації була темою дослідження як вітчизняних, 
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так і зарубіжних вчених, серед яких: Е. Вінтер, 
І. Демченко, О. Дмитров, А. Зайдль, Ґ. Папе, 
Б. Поляков, К. Улендер, Т. Фосс, Ю. Чорна. 
Проте актуальним залишається розкриття 
природи досудової санації шляхом здійснення 
порівняльно-правового дослідження її регла-
ментації за правом України та Німеччини.

Метою статті є порівняльно-правова харак-
теристика досудової санації за правом України 
та Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. Механізм 
запобігання банкрутства, який використову-
ється у КзПБ, отримав назву «санація до від-
криття провадження у справі про банкрутство» 
або ж – досудова санація. Поява цього меха-
нізму мала місце в Законі України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» (далі – Закон про 
банкрутство) в редакції 1999 року, але оста-
точно він сформувався в редакції 2011 року.

Необхідно відзначити, що досудова санація 
за своєю суттю навіть не поступається судовій, 
а враховуючи швидкі строки погашення боргів 
перед кредиторами, то її сміливо можна наз-
вати прискореною реструктуризацією.

В КзПБ законодавець присвячує питанню 
досудової санації, як не дивно, лише одну 
статтю. Відверто кажучи, така практика не 
є поодинокою, і при аналізі положень КзПБ [1] 
нерідко трапляються випадки, коли питання, які 
заслуговують щонайменше на окремий розділ, 
розглядаються досить побіжно.

О. М. Дмитров та І. В. Демченко вказують на 
недоліки досудової санації, зокрема: «Прове-
дення санації до відкриття провадження у справі 
про банкрутство можливе тільки за письмовою 
згодою і погодженням власників та більшості 
кредиторів. Крім того, існує необхідність пого-
дження плану у господарському суді» [2, с. 267]. 
На нашу думку, із таким твердженням важко 
погодитись, ця позиція є спірною. По-перше, 
власники (засновники, учасники, акціонери) 
входять до вищого органу управління боржника 
і саме вони, в першу чергу, зацікавлені у збе-
реженні суб’єкта господарювання. По-друге, 
кредитори безумовно повинні схвалити подаль-
ший порядок врегулювання заборгованості, яка 
виникла у боржника, таким чином захищаючи 
свої майнові інтереси. По-третє, господарський 
суд обов’язково повинен встановити відповід-
ність плану досудової санації вимогам КзПБ.

Отже, регулюванню досудової санації при-
свячена ст. 5 КзПБ. Втім, навіть неозброєним 
оком можна помітити недосконалу юридичну 

техніку при її формуванні, адже вказана норма 
включає в себе аж 11 частин.

За великим рахунком, план досудової сана-
ції, а саме відповідно до цього документа вона 
має здійснюватися (абз. 2 ч. 1 ст. 5 КзПБ), нага-
дує мирову угоду у процедурі банкрутства. 
А положення ч. 2 ст. 51 КзПБ, що є застосов-
ними, визначають перелік заходів, які може міс-
тити план санації. Окрім іншого, не слід забу-
вати і про те, що правова природа зазначених 
інститутів є неодмінно подібною, адже задля 
схвалення плану досудової санації необхідні:

1) волевиявлення боржника. Відповідно до 
ч. 1 ст. 5 саме боржник за рішенням засновників 
має право ініціювати процедуру санації; 

2) волевиявлення кредиторів, яке здійс-
нюється із певним обмеженням їхньої волі. 
Мається на увазі той факт, що план досудової 
санації може бути схвалений навіть за умови, 
що деякі кредитори проголосують проти цього. 
Таким чином, можемо сміливо стверджувати 
про легітимне обмеження вільного волевияв-
лення; 

3) затвердження його судом. При цьому таке 
затвердження не є формальним.

Наразі пропонуємо зупинитися на аналізі 
кожного пункту більш детально. Отже, крім 
того, що боржник є ініціатором початку проце-
дури досудової санації, законодавець покла-
дає на нього ще й повноваження щодо вибору 
вичерпного переліку кредиторів, вимоги яких 
будуть включені до цього плану. Зокрема, це 
підтверджується як системним аналізом припи-
сів ст. 5 КзПБ (зокрема ч. 2, абз. 3 ч. 3, абз. 4 
ч. 3, відповідно до яких стає зрозуміло, що до 
плану досудової санації не включаються вимоги 
всіх кредиторів), так і судовою практикою. Так, 
у постанові Касаційного господарського суду 
у складі Верховного Суду (далі – КГС ВС) від 
15 квітня 2021 року у справі № 904/3325/20 [3] 
зазначено: «… участь у санації всіх кредиторів 
боржника та включення всіх зобов’язань борж-
ника до плану санації не є вимогою до плану 
санації у розумінні положень частини другої 
статті 5 КУзПБ, а невключення до плану сана-
ції всіх кредиторів Боржника не є порушенням 
наведених норм Закону…».

Описаний стан речей ми оцінюємо схвально 
з огляду на таке. По-перше, в результаті вклю-
чення вимог кредитора до плану досудової 
санації їх задоволення може відбутися пізніше 
або не відбутися взагалі в разі списання. До 
того ж такий кредитор втрачатиме право на від-
криття провадження у справі про банкрутство 
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у випадку, якщо його вимоги будуть погашатись 
у спосіб, встановлений затвердженим планом 
досудової санації. Таким чином, ми не можемо 
стверджувати, що включення вимог певного 
кредитора до плану санації є привілеєм, ско-
ріше навпаки.

По-друге, боржник, як ніхто інший, має бути 
зацікавлений у тому, щоб включити до плану 
досудової санації якнайбільше вимог кредито-
рів, адже відповідно до ст. 37 КзПБ не перед-
бачено такої підстави для відмови у відкритті 
провадженні у справі про банкрутство, як над-
ходження заяви від кредитора, чиї вимоги не 
були включені до затвердженого плану досу-
дової санації. Тому у випадку, якщо боржник 
«залишить за бортом» вимоги певного креди-
тора і в подальшому не виконає їх, такий кре-
дитор матиме змогу ініціювати процедуру бан-
крутства.

Отже, можна презумувати той факт, що зако-
нодавець стимулює боржника до виконання 
схваленого плану досудової санації.

Зрештою, маємо зазначити, що така «сво-
бода» може мати й негативний вплив. Зокрема, 
окремої уваги заслуговують положення абз. 4 
ч. 3 ст. 5 КзПБ. Вказаною нормою боржнику 
надається повноваження виключити з плану 
досудової санації вимоги, які не були змінені 
чи реструктуризовані. При цьому у боржника 
з’являється можливість задля схвалення плану 
зборами кредиторів спочатку включити туди 
певного кредитора, найчастіше винятково «на 
папері», тобто в результаті фіктивного право-
чину, із найбільшим порівняно з іншими вимо-
гами розміром. Це пояснюється бажанням 
боржника отримати контроль над рішенням 
зборів кредиторів, адже в абз. 5 ч. 4 ст. 5 КзПБ 
закріплено: «План санації має бути схвалений 
у кожній категорії незабезпеченими кредито-
рами, які володіють більше ніж 50 відсотками 
від загальної суми незабезпечених вимог, вклю-
чених до плану санації, у такій категорії».

Саме завдяки введенню «кредиторів-мажо-
ритаріїв» недобросовісний боржник отримує 
змогу схвалити необхідний йому план, навіть 
якщо інші кредитори на це не згодні, а в подаль-
шому вже виключити «свого кредитора» з плану.

З огляду на це ми пропонуємо виключити 
абз. 4 ч. 3 зі ст. 5 КзПБ.

Розглянувши перший пункт, перейдемо до 
другого: обмеження вільного волевиявлення 
кредиторів. Із системного аналізу положень ст. 5 
вбачається, що такі обмеження є різноманіт-
ними. Якщо ми говоримо про конкурсних креди-

торів, то, як уже зазначалося, єдине обмеження 
єдності волі та волевиявлення можна констату-
вати у випадку схвалення плану досудової сана-
ції, адже для цього необхідна згода конкурсних 
кредиторів, які володіють більше ніж 50 % від 
загального розміру незабезпечених вимог.

На нашу думку, такий стан речей є не дуже 
виправданим, особливо враховуючи попе-
редній приклад можливого зловживання недо-
бросовісним боржником. Тому пропонуємо 
уточнити абз. 5 ч. 4 ст. 5 КзПБ, додавши, що, 
крім більше ніж 50 % вимог, необхідно отримати 
згоду більше половини кредиторів від загальної 
кількості кредиторів.

Цікава ситуація складається і з органом стяг-
нення податків, оскільки питання щодо вільного 
волевиявлення не стоїть взагалі, адже план 
досудової санації, яким передбачається від-
строчення, розстрочення або списання частини 
боргів, вважається схваленим таким органом 
у частині податків без необхідності голосування 
(ч. 3 ст. 5 КзПБ).

При цьому, якщо заборгованість боржника 
перед податковою становитиме більше 50 % 
від загальної суми заборгованості, то план 
досудової санації буде схвалений автоматично. 
Описаний стан речей обумовлюємо тим, що, як 
вже зазначалося, волевиявлення органу стяг-
нення податків презумує законодавець. І ціл-
ком ймовірно, що ані кредитори, ані сам орган 
стягнення податків не матимуть волі щодо схва-
лення такого плану.

З другого боку, вказану проблему можна 
розв’язати за допомогою судової практики. 
Адже відповідно до абз. 5 ч. 4 ст. 5 КзПБ план 
санації має бути схваленим.

Враховуючи наведене вище, безумовно, зна-
ходимо підтвердження нашої позиції в тому, що 
для схвалення плану санації, крім іншого, необ-
хідне схвалення більше половини від загальної 
кількості кредиторів.

Якщо мова йде про забезпечених кредито-
рів, то в КзПБ передбачені спеціальні умови 
щодо схваленнями ними плану досудової сана-
ції. Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 5 у випадку участі 
у плані досудової санації забезпечених креди-
торів для прийняття такого плану кожен пункт 
має бути схваленим 2/3 голосів забезпечених 
кредиторів. Якщо ж у цьому плані передбача-
ються зміни пріоритетності задоволення вимог 
забезпечених кредиторів, то такі пункти мають 
бути схвалені кожним кредитором. 

На цьому пріоритетне становище забезпе-
чених кредиторів порівняно з конкурсними під 
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час схвалення плану досудової санації не закін-
чується. Законодавець передбачає необхід-
ність отримати згоду кожного із забезпечених 
кредиторів у випадку зміни порядку виконання 
їхніх вимог (абз. 3 ч. 4 ст. 5 КзПБ). Здебіль-
шого подібна ситуація простежується і щодо 
інших кредиторів. Йдеться про абз. 2 ч. 3 КзПБ, 
у якому закріплено, що умови задоволення 
вимог кредиторів, які проголосували проти 
схвалення плану судової санації, мають бути не 
гіршими, ніж умови задоволення вимог кредито-
рів, які проголосували за схвалення.

Таким чином, можемо констатувати, що зако-
нодавець при обмеженні єдності волі та волеви-
явлення кредиторів при схваленні плану досудо-
вої санації першочергово керується намаганням 
задовольнити вимоги більшої частини креди-
торів, водночас забезпечуючи привілейоване 
становище як для забезпечених кредиторів 
(що, безсумнівно, пояснюється їхньою меншою 
зацікавленістю в існуванні такої процедури, як 
санація боржника до відкриття провадження 
у справі про банкрутство), так і для тих креди-
торів, яких боржник ставить у завідомо гірше 
положення порівняно з іншими.

Окрім описаної вище проблематики воле-
виявлення кредиторів при схваленні плану 
досудової санації, маємо згадати про ще одну 
проблему, яка вбачається із судової практики. 
Розглянемо ситуацію з новацією у випадку 
схвалення плану досудової санації.

Якщо звернутися до приписів Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України), то в ч. 2 
ст. 604 цього нормативного акта закріплено: 
«Зобов’язання припиняється за домовлені-
стю сторін про заміну первісного зобов’язання 
новим зобов’язанням між тими ж сторонами 
(новація)». За великим рахунком, це твер-
дження якнайкраще підходить і до припинення 
зобов’язання у разі схвалення плану досудової 
санації між боржником та кредиторами.

Одразу зазначаємо, що мова йде про кон-
курсний процес, і ми не можемо говорити, що 
домовленість має існувати між боржником 
та кожним кредитором окремо, адже в нашому 
випадку сторонами виступають боржник та кре-
дитори. Тому з огляду на це наведена вище 
норма має бути цілком застосованою.

Разом із тим маємо згадати про ч. 4 ст. 604 
ЦК України, де закріплено, що новація припи-
няє додаткові зобов’язання, крім випадків, коли 
первісне зобов’язання змінене планом санації 
або реструктуризації згідно з Кодексом України 
з процедур банкрутства і заставодержатель 

проголосував проти такого плану. Дещо подібне 
віднаходимо і в абз. 7 ч. 4 ст. 5 КзПБ, де зазна-
чено: «Затвердження судом плану санації щодо 
первісного зобов’язання не припиняє пов’я-
заних з ним додаткових зобов’язань згідно зі 
статтею 604 Цивільного кодексу України, якщо 
заставодержатель проголосував проти такого 
плану».

І тут виникає логічне запитання: що має на 
меті законодавець?

Чи законодавець передбачає окреме приві-
лейоване становище для забезпечених креди-
торів, яке пов’язане із тим, що в разі схвалення 
ними плану досудової санації їхнього забезпе-
чення може і не стати (звісно, якщо протилежне 
не буде передбачене самим планом)?

Чи законодавець через неякісну юридичну 
техніку припускається помилки й насправді 
має на меті неможливість застосування 
наслідків новації до тих кредиторів, які не 
надавали своєї згоди на схвалення плану 
досудової санації? Принаймні це буде більш 
справедливим відносно кредиторів, які не 
схвалили план досудової санації. Більше 
того, проаналізувавши ч. 2 ст. 604 ЦК України, 
стає зрозуміло, що новація можлива лише за 
домовленістю сторін, тому, якщо кредитор 
голосує проти, то про жодну домовленість не 
може бути й мови. Також на підтвердження 
такого прагнення законодавця звернемося 
до абз. 4 ч. 4 ст. 5 КзПБ, де зазначено: «За 
заявою забезпеченого кредитора до плану 
санації включається положення про відмову 
забезпеченого кредитора від забезпечення. 
Такий кредитор є незабезпеченим кредито-
ром у частині тих вимог, щодо яких він відмо-
вився від забезпечення». Тобто, за великим 
рахунком, вказана норма входить у колізію із 
ч. 4 ст. 604 ЦК України, а також абз. 4 ч. 4 ст. 5 
КзПБ, адже нею встановлюється можливість 
позбавлення кредитора забезпечення на під-
ставі його заяви.

Незважаючи на наші намагання зрозуміти 
істинне прагнення законодавця, зробити нам 
цього так і не вдасться, останнє слово зали-
шиться за судовою практикою.

Однак маємо навести позицію Централь-
ного апеляційного господарського суду, який 
у своїй постанові від 5 липня 2021 року у справі 
№ 904/3827/20 [4] доходить такого незрозумі-
лого висновку: «Скаржник помилково вважає, 
що в результаті затвердження судом плану 
санації Приватного акціонерного товариства 
"Дніпровський металургійний завод" до від-
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криття провадження у справі про банкрутство 
відбулася новація зобов’язання». А Господар-
ський суд Дніпропетровської області не вбачає 
новації у справі № 904/3954/20 [5].

З огляду на таку судову практику виникає 
запитання, чи приписи ч. 4 ст. 604 ЦК України, 
а також абз. 4 ч. 4 ст. 5 КзПБ взагалі коли-не-
будь застосовуватимуться в судах.

Нам зовсім незрозуміло, як можна не вбачати 
новації при схваленні плану досудової санації, 
якщо про це прямо свідчить ст. 604 ЦК України, 
в ч. 4 якої і вказані спеціальні наслідки засто-
сування новації щодо, принаймні, забезпечених 
кредиторів.

Наразі пропонуємо перейти до аналізу тре-
тього пункту: волевиявлення суду при затвер-
дженні плану досудової санації.

Згідно із ч. 5 ст. 5 КзПБ боржник подає до 
суду заяву про затвердження плану сана-
ції. Тобто затвердження судом плану санації 
є необхідним.

Сама дискреція щодо затвердження або 
відмови у затвердженні надається законодав-
цем у ч. 8 ст. 5 КзПБ. Цією нормою встановлю-
ються такі підстави для відмови в затвердженні 
плану: «… при схваленні плану санації були 
допущені порушення законодавства, що могли 
вплинути на результат голосування загальних 
зборів кредиторів;

кредитор, який не брав участі в голосу-
ванні або проголосував проти схвалення плану 
санації, доведе, що в разі ліквідації боржника 
у порядку, визначеному цим Кодексом, його 
вимоги були б задоволені в розмірі, що переви-
щує розмір вимог, які будуть задоволені відпо-
відно до умов плану санації;

боржником були надані недостовірні відомо-
сті, що є суттєвими для визначення успішності 
плану санації».

Зважаючи на оціночні поняття, суд має 
право на розсуд, зокрема, стосовно того, чи 
порушення могли вплинути на результат голо-
сування, чи надання недостовірних відомостей 
є суттєвим для визнання успішності плану сана-
ції або ж виконання плану досудової санації 
є менш вигідним, аніж ліквідація боржника.

При цьому щодо останнього положення 
склалася вельми цікава судова практика – 
йдеться про постанову КГС ВС від 15 квітня 
2021 року у справі № 904/3325/20 [3], де зазна-
чено: «Водночас у суду зберігається обов’язок 
ураховувати вирішальний критерій – вигідність 
виконання плану санації для кредиторів порів-
няно з ліквідацією, опираючись на відомості 

ліквідаційного аналізу (абзац другий частини 
другої статті 5 КУзПБ)».

Таким чином, доходимо висновку, що дис-
креція, яка надається суду законодавцем у ч. 8 
ст. 5 КзПБ, є чимось більшим, навіть подібним 
до права на волевиявленні та єдність його із 
волею суду.

Річ у тім, що на суд покладається обов’язок 
розраховувати вигідність виконання плану досу-
дової санації. І абсолютно аналогічно її мають 
розраховувати як боржник, так і кредитори. При 
цьому, коли кредитори розраховують вигідність, 
дбаючи винятково про свої власні інтереси, то 
на боржника такий обов’язок покладений ще 
й законом (ч. 2 ст. 5 КзПБ).

Таким чином, можемо стверджувати, що 
план досудової санації, як і спеціальна мирова 
угода, є симбіозом правочину та процесуаль-
ного документа.

До того ж наведене нами твердження абсо-
лютно підпадає під положення ст. 202 ЦК 
України, адже відповідно до ч. 1 цієї норми пра-
вочином є дія особи, спрямована на набуття, 
зміну або припинення цивільних прав та обов’яз-
ків, а згідно із ч. 4 багатостороннім правочином 
є погоджена дія двох або більше сторін. Тобто 
при логічному аналізі наведених законодавчих 
положень можна дійти висновку, що багатосто-
роннім правочином є погоджена дія двох або 
більше сторін, спрямована на набуття, заміну 
або припинення цивільних прав та обов’язків.

Відповідно, якщо визнавати план досудової 
санації як правочин, це неодмінно матиме свої 
результати та особливості.

Зокрема, застосовуваними тоді будуть 
і положення глави 16 розділу IV ЦК України, 
що дасть змогу, наприклад, оскаржувати план 
досудової санації на загально-цивільних підста-
вах (ст. 203 ЦК України) або як фіктивний право-
чин (ст. 234 ЦК України) тощо.

Більше того, окрему увагу слід приділити 
випадку, в якому щодо одного з кредиторів, 
вимоги якого включено до затвердженого плану 
досудової санації, було відкрите провадження 
у справі про банкрутство.

За великим рахунком, у такому випадку існу-
ватиме ймовірність застосування такого інсти-
туту конкурсного процесу, як визнання пра-
вочинів боржника недійсними. Мова йде про 
застосування приписів ст. 42 КзПБ, зокрема, 
цілком можливим убачається застосування ч. 2 
ст. 42 КзПБ у зв’язку із такою підставою: борж-
ник безоплатно здійснив відчуження майна, 
взяв на себе зобов’язання без відповідних май-
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нових дій іншої сторони, відмовився від влас-
них майнових вимог.

З огляду на наведене виникає певна 
неузгодженість, оскільки незрозуміло, яким 
чином можливо визнати недійсним план досу-
дової санації, якщо він був затверджений судом.

Для розв’язання цієї проблеми маємо знову 
повернутися до правової природи плану досу-
дової санації, адже дещо вище ми визначали 
його не тільки як правочин, а і як симбіоз право-
чину та процесуального документа, тобто його 
оскарження може мати місце винятково в діях 
або кредитора, або боржника, отже, лише 
в певній частині. Більше того, якщо говорити 
про оскарження лише в діях кредитора, то воно 
може відбутися виключно у випадку, якщо такий 
кредитор проголосував за схвалення плану 
досудової санації.

Зазначене пояснюємо тим, що при вчиненні 
правочинів необхідна єдність волі та волевияв-
лення, а при цьому вона має місце лише в разі 
схвалення плану кредитором.

У такому випадку можливо буде застосувати 
приписи ст. 217 ЦК України, якою передбача-
ються правові наслідки визнання недійсною 
частини правочину (а саме недійсною буде 
визнаватися та частина правочину, що стосу-
ється задоволення вимог кредитора, який про-
голосував за схвалення плану санації).

Втім, якщо план санації не міг би бути схва-
лений без відповідних дій цього кредитора, то 
він має визнаватися судом недійсним.

Щодо процесуального виходу із вказаної 
ситуації пропонуємо додати випадок визнання 
недійсною частини плану санації, без якої план 
досудової санації не був би схваленим, як під-
ставу для перегляду справи за нововиявленими 
обставинами.

Варто зазначити, що такий розвиток подій 
якнайкраще підходить в разі оскарження пра-
вочину на підставі ст. 42 КзПБ. Так, якщо гово-
рити про ч. 2 цієї норми, то ми точно можемо 
«викреслити» із переліку таку підставу, як 
укладення договору із заінтересованою осо-
бою, адже відповідно до положень ст. 5 КзПБ 
вимоги заінтересованих осіб щодо боржника 
не враховуються для цілей голосування. Так 
само неможливим буде оскарження з такої під-
стави, як укладання договору дарування. Таким 
чином, застосовувати ч. 2 ст. 42 КзПБ можна 
лише у випадку, якщо боржник або відмовився 
від власних майнових зобов’язань, або взяв на 
себе зобов’язання без відповідних майнових 
дій іншої сторони.

Зазначимо, що ми спеціально наголошуємо 
на застосуванні ч. 2 ст. 42 КзПБ, оскільки саме 
ця норма передбачає можливість визнання 
недійними правочинів боржника без необхід-
ності доведення негативних наслідків вказаних 
правочинів, а отже, її застосування порівняно із 
ч. 1 цієї статті є набагато простішим.

Зрештою, необхідність описаних змін 
можемо пояснити й у світлі такого проблемного 
питання. Так, наразі законодавець не встанов-
лює жодних темпоральних обмежень щодо дії 
плану досудової санації. Раніше згідно із ч. 9 
ст. 6 Закону про банкрутство [6] строк досудової 
санації встановлювався тривалістю 12 місяців 
із моменту затвердження плану судом. Такий 
стан речей можливо пояснити тим, що відпо-
відно до абз. 2 ч. 9 ст. 6 Закону про банкрутство 
протягом дії досудової санації справу про бан-
крутство за заявою будь-якого кредитора від-
крити було неможливо. Зрештою, така ситуація 
видається цілком логічною, оскільки тоді ініціа-
тором вказаної процедури міг бути як боржник, 
так і кредитор (ч. 1 ст. 6 Закону про банкрутство), 
а також для схвалення плану досудової санації 
вимагалося надання письмової згоди кредито-
рів, загальна сума вимог яких становить більше 
половини кредиторської заборгованості борж-
ника (абз. 3 ч. 2 ст. 6 Закону про банкрутство). 
Тобто до плану санації включалися вимоги всіх 
кредиторів.

Наразі будь-які законодавчі обмеження 
щодо строку дії досудової санації відсутні. До 
того ж не варто забувати й про надання таких 
повноважень боржнику, як самостійний вибір 
кредиторів, вимоги яких будуть віднесені до 
плану санації. Уявімо ситуацію, що боржник 
створює, як ми вже зазначали, «свого креди-
тора» з метою отримання можливості схвалити 
план досудової санації. У поєднанні з відсут-
ністю темпорального обмеження цієї процедури 
ми отримаємо справжню «вибухову суміш».

Змоделюємо ситуацію. Скажімо, план досу-
дової санації розрахований на 10 років, із яких 
від 5 до 9 років буде відстрочення виконання 
зобов’язання. Безумовно, боржник надасть лік-
відаційний аналіз, в якому буде зазначено про 
те, як вигідно ввести процедуру санації до від-
криття провадження у справі про банкрутство 
порівняно з ліквідацією. Завдяки «кредито-
ру-мажоритарію» план досудової санації буде 
схвалений без особливих проблем, а згідно 
з абз. 3 ч. 8 ст. 5 КзПБ за відсутності підстав для 
відмови суд має його затвердити. Після затвер-
дження плану, в якому передбачатиметься вже 
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згадане нами відстрочення, боржник почне 
«виводити» всі свої активи. Водночас усі кре-
дитори будуть позбавлені можливості судового 
захисту, адже відповідно до ч. 1 ст. 37 суд відмов-
ляє у відкритті провадження у справі про бан-
крутство, якщо заява надійшла від кредитора, 
чиї вимоги були включені до плану досудової 
санації, та відсутні докази невиконання зобов’я-
зань за таким планом. Таким чином, у кращому 
випадку за заявою кредитора процедура бан-
крутства відкриється після закінчення періоду 
відстрочення. До того ж із самого початку борж-
ник матиме можливість вивести власне майно, 
і найстрашніше в цьому те, що кредитори не 
зможуть оскаржити жодний із правочинів чи 
жодну майнову дію боржника як на загальних 
підставах, так і на підставі ст. 42 КзПБ у зв’язку 
з тим, що загальний період позовної давності, 
як і період «недовіри», становить 3 роки.

Безумовно, на противагу описаному вище 
прикладу можна згадати про положення п. 37 
розділу Х Податкового кодексу України [7] 
(далі – ПК України), у якому зазначено: «Загаль-
ний строк погашення розстроченого (відстроче-
ного) податкового боргу не може перевищувати 
трьох років з дня підписання плану реструкту-
ризації або затвердження плану санації». Однак 
необхідно зауважити, що, по-перше, у п. 1.3 ст. 1 
ПК України закріплено: «Цей Кодекс не регу-
лює питання погашення податкових зобов’я-
зань або стягнення податкового боргу з осіб, на 
яких поширюються судові процедури, визначені 
Кодексом України з процедур банкрутства». 
По-друге, згаданий нами п. 37 стосується плану 
санації, а не плану досудової санації. І по-третє, 
цей пункт містить у собі посилання на застарі-
лий Закон про банкрутство, який вже втратив 
свою чинність.

Таким чином, враховуючи наведене вище, 
можна дійти висновку, що законодавець надає 
можливість боржнику безперешкодно вивести все 
належне йому майно. Звичайно, такий стан речей 
потребує негайних змін, тому ст. 5 КзПБ необхідно 
доповнити додатковою частиною, у які зазначити, 
що строк дії санації до відкриття провадження 
у справі про банкрутство не може перевищувати 
трьох років з моменту затвердження судом плану 
санації до відкриття провадження у справі про 
банкрутство. Строк, зазначений у ст. 42 КзПБ, 
починається з моменту затвердження судом вка-
заного плану, а також із цього моменту припиня-
ється перебіг позовної давності.

Враховуючи наведену проблему, маємо 
констатувати той факт, що трактування плану 

досудової санації як симбіозу правочину та про-
цесуального документа є цілком виправданим, 
оскільки завдяки цьому з’являється можливість 
для додаткового захисту порушених інтересів 
кредиторів.

Окремої уваги заслуговує така особливість 
процедури досудової санації, як призначення 
арбітражного керуючого. На наш погляд, вона 
є характерною ознакою згаданої процедури, 
яка відрізняє її від мирової угоди.

Так, у ч. 2 ст. 5 закріплена необхідність визна-
чення у плані досудової санації обсягу повнова-
жень керуючого санацією. Таким чином, ми від-
находимо схожі риси між керуючим санацією 
під час досудової санації та арбітром у разі вре-
гулювання спору за допомогою арбітра, адже 
в обох випадках такі особи отримують вичерп-
ний перелік повноважень, який визначається 
виключно сторонами.

Однак щодо диспозитивності призначення 
керуючого санацією у процедурі досудової сана-
ції маємо певні запитання. Звичайно, зрозумі-
лим є той факт, що сама мета цієї процедури 
полягає у збереженні роботоздатності борж-
ника за умови відновлення його платоспромож-
ності з максимально можливим задоволенням 
майнових вимог кредиторів, а саме по собі 
існування керуючого санацією може нашкодити 
вказаній меті, адже діяльність останнього при-
наймні має бути оплачена. 

З другого боку, ми твердо переконані, що 
за відсутності такої процесуальної фігури, як 
керуючий санацією, втрачається левова частка 
особливостей процедури досудової санації. 
Зокрема, йдеться про застосування приписів 
ст. 40 КзПБ. Як стає зрозуміло з аналізу цієї 
правової норми, її використання без керуючого 
санацією неможливе.

Так, незрозуміло, чому законодавець доз-
воляє використовувати елементи процедури 
санації, передбачені у ч. 2 ст. 51 КзПБ, однак не 
встановлює імперативну норму щодо призна-
чення керуючого санацією із обсягом повнова-
жень, визначених ч.ч. 4–6 ст. 50. Згадані нами 
додаткові повноваження видаються цілком 
логічними, адже управління боржником мало б 
здійснюватися керуючим санацією, що мало б 
призвести до таких позитивних результатів: 

1) унеможливлення зловживань з боку борж-
ника; 

2) більш якісний контроль за виконанням 
плану досудової санації боржником; 

3) допомога боржнику у фінансовому оздо-
ровленні.
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Стосовно останнього пункту маємо зазна-
чити: необхідність допомоги обумовлюється 
тією обставиною, що боржник вже довів свою 
нездатність вести прибуткову діяльність 
та перебуває на межі чи вже спричинив власну 
неплатоспроможність.

Врешті маємо констатувати, що за відсутно-
сті керуючого санацією фактично встановлю-
ється знак рівності між процедурами досудової 
санації та мирової угоди.

Щодо призначення керуючого санацією, 
неодмінно маємо зауважити, що його кандида-
тура обирається більшістю голосів кредиторів 
на зборах кредиторів. Тобто кредитори біль-
шістю голосів самостійно обирають керуючого 
санацією. Безумовно, це логічно з огляду на 
таке. У разі затвердження плану судом креди-
тори мають безспірне право на очікування його 
належної реалізації боржником, а така процесу-
альна фігура, як керуючий санацією, має цьому 
сприяти. Тому наділяти повноваженнями його 
вибору боржника є щонайменше невиправда-
ним кроком.

З другого боку, підстави відсторонення керу-
ючого санацією, передбачені ч. 9 ст. 5 КзПБ, 
можна виокремити у три такі категорії: 

1) відсторонення на підставі звернення 
боржника, кредитора чи за ініціативою суду; 

2) відсторонення на підставі відповідної 
заяви керуючого санацією; 

3) відсторонення на підставі відповідного 
звернення кредиторів, суми вимог яких станов-
лять більше половини від загальної суми вимог.

І якщо в першому випадку законодавець 
наводить додаткові вимоги, дотримання яких 
є необхідним для відсторонення керуючого 
санацією, то в другому та третьому таких вимог 
немає.

Отже, в описаних вище другому та третьому 
випадках відсторонення відбувається лише на 
підставі відповідного звернення. Коли таке звер-
нення ініційоване керуючим санацією, то ми ще 
можемо із цим погодитись, адже як-не-як, таким 
чином законодавець гарантує останньому неза-
лежність. Але щодо третього випадку маємо 
висловити своє критичне ставлення.

На нашу думку, в такий спосіб законодавець 
дозволяє кредиторам усунути в подальшому 
«незручного» для них керуючого санацією. При 
цьому останній втрачає власне право на неза-
лежність, тому, відповідно, не зможе залиша-
тись об’єктивною та безсторонньою особою, 
яка діє в інтересах як кредиторів, так і борж-
ника.

Зрештою, виникає питання: навіщо нада-
вати такі повноваження кредиторам, якщо вони 
самостійно обрали цю кандидатуру?

Вважаємо, описаний стан речей потребує 
змін, тому переконані, що положення про таке 
відсторонення керуючого санацією необхідно 
вилучити.

Переходячи до аналізу положень Німецького 
законодавства, маємо зазначити, що ситуація 
з мировою угодою та планом досудової санації 
є доволі схожою на українську.

Річ у тім, що в Німеччині замість двох окре-
мих інститутів конкурсного процесу – мирової 
угоди та досудової санації, існує конкурсний 
план. Цей інститут німецької процедури неспро-
можності являє собою окремий вид угод у кон-
курсному процесі, а отже, безумовно, матиме 
схожі риси як із мировою угодою, так і з проце-
дурою досудової санації, оскільки, як і останні 
два інститути, належить до однієї «сім’ї» інсти-
тутів у конкурсному процесі.

Дещо подібні з нашими висновки можна від-
найти і в праці Ю. В. Чорної [8], яка, описуючи 
інститут конкурсного плану в Німеччині, нази-
ває його по-різному – як мировою угодою, так 
і досудовою санацією.

Це пояснюється, як уже зазначалося, однією 
«сім’єю» інститутів конкурсного процесу. Жодних 
заперечень щодо схожості трьох інститутів кон-
курсного процесу бути не може. Усі вони мають 
на меті одну ціль – відновлення платоспромож-
ності боржника із максимально можливим задо-
воленням майнових вимог кредиторів. Задля 
досягнення поставленої мети вводяться спе-
ціальні засоби контролю за виконанням з боку 
боржника умов конкретної угоди, а також допус-
кається певне обмеження єдності волі та воле-
виявлення її сторін, яких, звичайно, більше, ніж 
дві. Не слід забувати й про публічний характер 
цих угод, який проявляється в обов’язковій 
участі суду та наявності його волевиявлення 
для їх затвердження, що в подальшому знахо-
дить відображення у формі судового рішення. 
Останнє, своєю чергою, неодмінно підтверджує 
описану вище природу вказаних угод, тобто це 
симбіоз правочину та судового рішення.

Тим не менше, саме наявність відмінностей 
поряд зі схожими рисами слугує як підставою, 
так і підтвердженням належності цих інститутів 
до однієї правової сім’ї.

Схожі та відмінні риси конкурсного плану 
ми зможемо віднайти після детального аналізу 
нормативних положень, які спрямовані на його 
регулювання. Однак вже зараз можна конста-
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тувати, що, за великим рахунком, за наявності 
такого одного інституту відпадає потреба в існу-
ванні двох інших. Адже сам по собі конкурсний 
план у тому вигляді, який існує в німецькій про-
цедурі неспроможності, відіграє роль як миро-
вої угоди, так і плану досудової санації.

Зрештою, незважаючи навіть на наведене 
нами твердження, значення конкурсного плану 
в Німеччині важко переоцінити. Б. М. Поляков 
із цього приводу зазначав: «У Німеччині немає 
судових процедур. Тут здійснюється прова-
дження у справі про неспроможність у класич-
ному порядку, наявна прокредиторська спря-
мованість конкурсного провадження. Якщо 
є можливість зберегти підприємство, то тоді 
затверджується конкурсний план, що містить 
елементи відновлення платоспроможності 
боржника й умови погашення боргу кредито-
рам, а провадження у справі підлягає припи-
ненню» [9, c. 522].

Дещо подібної позиції дотримується 
і Ю. В. Чорна: «Слід зазначити, що саме конкур-
сне провадження не передбачає ніяких механіз-
мів реорганізації чи санації, натомість будь-яке 
фінансове оздоровлення здійснюється в поза-
судовому порядку та оформлюється у вигляді 
мирової угоди. … Свого роду дана позасудова 
процедура класифікується як мирова угода, що 
виступає у якості запобіжного заходу щодо бан-
крутства боржника» [8, c. 146].

Наразі пропонуємо перейти до поглибле-
ного аналізу норм Insolvenzordnung (далі – Ста-
тут) [10], які спрямовані на регулювання право-
відносин, що виникають у зв’язку з укладанням, 
зміною, затвердженням, виконанням та скасу-
ванням конкурсного плану.

Вказаному німецький законодавець від-
водить у Статуті цілу частину під номером 6, 
до якої входять 3 розділи, що містять загалом 
64 параграфи. Таким чином, одразу констату-
ємо серйозний та виважений підхід до цього 
питання, враховуючи всю його важливість.

Звичайно, ст. 5 КзПБ не може йти в жодне 
порівняння із описаною ситуацією, втім, не 
слід забувати, що конкурсний план у Німеччині 
має на меті замінити будь-які судові процедури 
у конкурсному процесі, які направлені на збере-
ження роботоздатності боржника.

Саме по собі законодавче поняття конкурс-
ного плану наводиться у ч. 1 § 217, де зазна-
чено про можливість врегулювання за допо-
могою конкурсного плану задоволення вимог 
як забезпечених, так і конкурсних кредиторів, 
реалізації ліквідаційної маси, розподілення лік-

відаційної маси між учасниками плану, про від-
повідальність боржника після закриття прова-
дження у справі про неспроможність.

Доволі цікавим є те, що в цьому випадку 
законодавець одразу зазначає про диспози-
тивність норм, припускаючи хід подій, за якого 
конкурсний план може відступати від законо-
давчих положень. Однак ми твердо переконані, 
що таку норму не слід трактувати як можливість 
суперечення конкурсного плану законодавству. 
Навпаки, трактувати її необхідно як відсутність 
імперативного характеру норм, що дає змогу 
учасникам правовідносин встановлювати додат-
кові умови чи регулювання, які не будуть супе-
речити Статуту, а лише доповнюватимуть його.

Підтвердження цьому знаходимо 
у Др. Еґерта Вінтера: «(Конкурсний план, – 
прим. авт.) надає сторонам, які беруть участь, 
правову основу для мирного врегулювання 
проблем із відступленням від Статуту, які вини-
кли» [11].

Стосовно такого твердження маємо зазна-
чити, що відступлення слід розуміти в контексті 
відступлення від загальних правил проведення 
процедури неспроможності, адже сторони такої 
угоди в змозі передбачити власне регулювання.

Окрім іншого, привертає увагу й останнє 
речення ч. 1 згаданої нами норми, у якій наве-
дено спеціальне виключення із правил щодо 
боржників – юридичних осіб, яке нерозривно 
пов’язане із відмінністю їхньої правової при-
роди від правової природи фізичної особи. Так, 
законодавець припускає включення до плану 
права участі або членства осіб, які беруть 
участь у діяльності боржника.

Вказана особливість пояснюється наявністю 
особливого контролю за виконанням конкурс-
ного плану боржником, до якого ми неодмінно 
повернемося пізніше.

Питання суб’єктів та моменту звернення до 
суду з метою затвердження конкурсного плану 
регулюється § 218. Цікавим є те, що, крім борж-
ника, до суду план може подати й конкурсний 
керуючий.

І в цьому випадку є очевидним, що конкурс-
ний керуючий може діяти і як самостійна особа, 
яка, вбачаючи можливість ухвалення конкур-
сного плану, займається вказаним питанням 
з метою збереження та раціонального викори-
стання майна боржника, і як особа, якій креди-
торами було доручено розроблення такого виду 
угоди.

Щодо моменту подання плану до суду із 
метою його подальшого затвердження, то у ч. 1 
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вказаної норми законодавець передбачає мож-
ливість для боржника подати такий план разом 
із заявою про відкриття провадження у справі 
про неспроможність. А якщо забігти наперед 
і згадати про фізичних осіб, то така вимога 
матиме для них імперативний, тобто безальтер-
нативний характер.

Також зрозумілим є той факт, що цей план 
може бути поданий до суду і під час прова-
дження у справі про неспроможність.

Єдиним обмеженням щодо етапу подання 
конкурсного плану законодавцем встановлю-
ється момент закриття провадження у справі.

Отже, вже на цьому етапі ми можемо просте-
жити спільні та відмінні риси конкурсного плану 
як із мировою угодою, так і з планом досудо-
вої санації. Безумовно, спільним із досудовою 
санацією є те, що конкурсний план може бути 
поданий до відкриття провадження у справі. 
Щодо подібності до мирової угоди, то конкур-
сний план також може бути поданий на будь-
якому етапі процедури неспроможності, крім як 
після закриття провадження у справі. Не слід 
забувати й про таку характерну рису конкурс-
ного плану, як можливість звернення щодо його 
затвердження конкурсним керуючим, а також 
опосередкованої дії кредиторів через цю про-
цесуальну особу.

Окремої уваги потребують положення 
§ 225а, а саме ч.ч. 2 та 3, якими врегульована 
можливість зарахування вимог кредиторів шля-
хом їхньої конвертації у права володіння борж-
ником. Про це ми згадували вище.

Насправді зазначений стан речей нагадує 
нам конкурсний процес Стародавнього Риму, 
де існували такі інститути, як «manus injecto» 
та «patres secare». На відміну від античних 
часів сьогодні фігура боржника набуває змін, 
тому згаданий інститут «patres secare» стосу-
ється не частин тіла людини, а часток у воло-
дінні боржником. 

Що стосується Німеччини, то описане 
є «нововведенням». Ю. В. Чорна із цього при-
воду зауважувала: «Ще одна реформа 2012 року 
мала місце в конкурсному плані та стосувалася 
можливості для кредиторів конвертувати свої 
борги в акції боржника («боргова-своп»). Такі 
зміни виявилися привабливими як для боржни-
ків, так і для їхніх кредиторів. Раніше для заміни 
боргу акціями обов’язковою була згода на це 
акціонерів боржника» [8, c. 148].

Маємо підтримати наведену позицію щодо 
привабливості такого нововведення як для кре-
диторів, так і для боржника, а також доповнити 

її тим, що такий стан речей, безперечно, вигід-
ний і для держави.

Звичайно, на перший погляд може видатися, 
що власникам боржника невигідно віддавати 
власну компанію, однак, звернемо увагу на 
таке. Річ у тім, що, віддаючи кредиторам власну 
компанію, власники боржника позбуваються 
боргів цього товариства, а також уникають про-
цедури неспроможності разом зі всіма її нега-
тивними наслідками. Тут буде доречно забігти 
трохи наперед та згадати про положення § 227, 
яким передбачається можливість для боржника 
уникнути відповідальності. Так, згідно із ч. 1 вка-
заної норми боржник звільняється від обов’яз-
ків задоволення майнових вимог кредиторів 
у випадку повного виконання власних зобов’я-
зань за конкурсним планом. У ч. 2 зазначається 
про застосування ч. 1 щодо учасників як коман-
дитного товариства, так і компанії без юридич-
ної особи. Звичайно, що все це можливо в разі 
його передбачення конкурсним планом. Таким 
чином, справедливо можемо стверджувати, що 
укладання конкурсного плану буде вигідним для 
боржника, а вчинення «боргової-своп» неод-
мінно слугуватиме додатковим аргументом.

Більше того, вигідність для кредиторів та дер-
жави, на нашу думку, є очевидною. Для остан-
ньої такий шлях розвитку подій є привабливим, 
адже підприємство залишається, а отже, буде 
відбуватись як сплата податків, так і працев-
лаштування громадян. Що стосується креди-
торів, то вигідність для них пояснюється тим, 
що вони отримують змогу задоволення власних 
майнових вимог шляхом отримання компанії, 
яка в подальшому може принести більший при-
буток, а також завдяки такому володінню кре-
дитори отримують можливість якомога краще 
контролювати виконання боржником майнових 
зобов’язань.

Доволі цікавим є положення ч. 4 § 225а, від-
повідно до якої кредитори не мають змоги від-
мовитися від правочинів боржника, у яких він 
є стороною. Таким чином, можемо констатувати 
направленість німецького законодавця на збе-
реження та нерушимість цивільно-правового 
ділового обороту.

Зрештою, незважаючи на нашу позитивну 
оцінку зазначеної можливості для кредиторів 
та боржника, ми переконані, що для України 
адаптування досвіду Німеччини в питанні «бор-
гової-своп» навряд чи є необхідним. Справа 
в тому, що цей елемент зможе спричинити 
чимало негативних наслідків, якщо його пере-
нести в наші реалії, зокрема, таким чином для 
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недоброчесних учасників цивільних правовід-
носин з’явиться ще одна можливість для «пра-
вового рейдерства».

Аналізуючи наступні положення Статуту про 
конкурсний план, не можемо не висловити своєї 
підтримки рішенню законодавця утвердити 
структуру конкурсного плану. Цьому питанню 
присвячено §§ 219–221. У §219 вказано про 
обов’язкову наявність двох складових: описової 
та конститутивної. Окрім іншого, до плану мать 
застосовуватися положення §§ 229 та 230.

§ 220 присвячений саме описовій частині, де 
має бути зазначено, які заходи були чи будуть 
застосовані з метою забезпечення правової 
основи виконання прав учасників плану (ч. 1). 
Також до цієї частини плану мають бути відне-
сені всі інші питання та інформація, що стосу-
ються підстав схвалення плану і його наслідків, 
а також можуть бути необхідними для ухва-
лення плану кредиторами і затвердження його 
судом.

Щодо конститутивної частини, то відповідно 
до § 221 в ній має бути вказано, як саме змі-
няться права учасників плану.

Із приводу згаданих положень §§ 229 та 230 
маємо зазначити, що §229 передбачає необхід-
ність надання фінансового аналізу в разі, якщо 
боржник буде задовольняти майнові вимоги 
кредиторів у результаті своєї подальшої діяль-
ності, або ж такі вимоги будуть задоволені тре-
тьою стороною.

§ 230 стосується необхідності надання заяви 
боржника про його бажання продовжити свою 
діяльність у разі затвердження конкурсного 
плану. При цьому така заява може надходити 
від різних осіб, залежно від конкретного випадку. 
Як ми вже зазначали, це може бути заява від 
самого боржника, а також від кредиторів, якщо 
вони отримують боржника у володіння, або ж 
від третьої особи – інвестора – в разі, якщо він 
буде виконувати обов’язки боржника.

На цьому етапі констатуємо відмінність кон-
курсного плану від плану досудової санації 
та його схожість із мировою угодою у процедурі 
банкрутства, яка пояснюється можливістю уча-
сті третьої особи в погашенні боргів, у резуль-
таті чого для такої особи законодавцем перед-
бачається спеціальний правовий статус.

Також у Німеччині одразу встановлюється 
необхідність передбачення певних груп у кон-
курсному плані (§ 222). Звичайно, встановлю-
ється окрема група як для забезпечених, так 
і для незабезпечених кредиторів. Зазначаємо, 
що вимоги кредиторів, які були конвертовані 

за «борговою-своп», все одно можуть включа-
тися до конкурсного плану і тоді формувати-
муть окрему групу. Крім того, привертає увагу 
положення про можливість створення окремої 
групи для кредиторів із незначними вимогами 
до боржника. Щодо працівників боржника, які 
мають немалі вимоги і вважаються конкурсними 
кредиторами, законодавець так само встанов-
лює необхідність об’єднати їх в окрему групу. 

Зрештою, описаний підхід із легкістю можемо 
назвати «хірургічним», однак він справді виправ-
даний, адже відповідно до § 244 для прийняття 
плану необхідна згода в кожній із груп. Утім, 
положення § 244 потребують окремого аналізу, 
до якого ми повернемось пізніше, завершивши 
із аналізом правового статусу учасників певних 
груп кредиторів.

Згідно з § 226 члени кожної із груп є рівними 
у своїх правах. Однак, якщо всі члени групи прого-
лосують за це, до них може передбачатися різне 
ставлення (ч. 2 § 226). При цьому ч. 3 вказаної 
норми одразу передбачає недійсність будь-яких 
угод між боржником чи конкурсним керуючим із 
певним кредитором, якому надаватиметься при-
вілейоване становище у своїй групі.

Таким чином, ми знаходимо подібні риси 
із українським аналогом – планом досудової 
санації, та твердо переконані, що детальне роз-
поділення на групи із рівним становищем кож-
ного кредитора у власній групі – це вірний шлях, 
який має призвести винятково до позитивних 
наслідків та зменшення зловживань.

Також досить схожа ситуація і з правовим 
регулюванням статусу забезпечених кредито-
рів у конкурсному плані в Німеччині та плані 
досудової санації в Україні. Так, у ч. 1 § 223 
Статуту передбачено, що конкурсний план 
не змінює прав забезпечення, якщо іншого не 
передбачено самим планом. Тобто, врахову-
ючи необхідність згоди кожної із груп кредито-
рів для схвалення плану, забезпечені креди-
тори можуть втратити власні права на предмет 
забезпечення виключно із власної ініціативи.

Наразі пропонуємо перейти до аналізу воле-
виявлення сторін угоди. Почнемо із волевияв-
лення такої сторони, як суд.

У Німеччині суд при укладанні конкурс-
ного плану відіграє значно більшу роль, аніж 
в Україні. Слід неодмінно зауважити, що відпо-
відно до положень Статуту до суду подається 
конкурсний план, однак волевиявлення інших 
сторін із вказаного питання відбудеться пізніше. 
Ця особливість повністю змінює весь спектр 
пов’язаних правовідносин.
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Зокрема, згідно з § 231 суд одразу може від-
хилити конкурсний план на певних підставах, 
до яких належать такі: 

1) у поданому плані наявний недолік, що 
полягає у невідповідності законодавству сто-
совно розподілення кредиторів на різні групи, 
і сторона, яка подала план, не може виправити 
його в розумний строк; 

2) якщо поданий боржником план не має 
перспектив бути прийнятим сторонами та бути 
затвердженим судом; 

3) коли вимоги у конститутивній частині 
плану, який був поданий боржником, об’єктивно 
не можуть бути виконані.

Таким чином, можемо стверджувати, що 
суд із самого початку має слідкувати за тим, 
щоб конкурсний план був як вигідним для кре-
диторів, так і реальним. Впевнені, що такий 
досвід буде корисним для України. Безумовно, 
як ми описували раніше, судова практика вне-
сла свої корективи, однак ця позиція має бути 
висвітлена на законодавчому рівні, адже зав-
дяки зазначеному вище відбуватиметься як 
економія часу, так і економія процесуальних 
витрат.

Кардинально протилежним є законодавче 
регулювання в Німеччині повторного подання 
плану. Відповідно до ч. 2 § 231 суд має відхи-
лити план, поданий боржником, у випадку, якщо 
боржник вже подавав план і в подальшому або 
його відізвав, або він не був підтриманий креди-
торами, або був відхилений судом. Такий варі-
ант розвитку подій можливий за умови подання 
відповідного клопотання конкурсним керуючим 
за дорученням комітету кредиторів.

Отже, доходимо висновку, що вказана пра-
вова норма Статуту, як і попередня, направлена 
на пришвидшення процедури неспроможності, 
недопущення створення боржником додат-
кових судових витрат, а також стимулювання 
останнього до подання реального та вигідного 
плану для кредиторів.

Якщо ж суд не вбачає підстав для відхилення 
конкурсного плану, то згідно з § 232 він має 
передати його для ознайомлення комітету кре-
диторів та боржнику чи конкурсному керуючому 
залежно від суб’єкта подання. Тобто в Німеч-
чині законодавець покладає на суд обов’язок 
сприяти прийняттю конкурсного плану.

У подальшому, після обговорення плану, 
допускається внесення правок ініціюючою сто-
роною (§ 240). Потім голосують за його при-
йняття. Таким чином, на цьому етапі відбува-
ється волевиявлення інших сторін угоди.

Щодо боржника, то законодавець презумує 
його згоду, якщо він не подав письмового запе-
речення проти плану (§ 247). При цьому суд має 
відхилити заперечення боржника, якщо жодний 
із кредиторів не отримає більше, ніж має право 
вимагати, або якщо після ухвалення плану ста-
новище боржника не буде гіршим, ніж у резуль-
таті реалізації процедури неспроможності. 
Таким чином, законодавцем не допускається 
безпідставне оскарження з боку боржника, яке 
здійснене винятково з метою блокування ухва-
лення конкурсного плану.

Якщо говорити про згоду кредиторів, то, як 
уже зазначалося, цьому питанню присвячений 
§ 244 Статуту.

Сам факт того, що для ухвалення плану 
необхідна згода кожної із груп кредиторів, віді-
грає колосальну роль. Річ у тім, що завдяки 
такому регулюванню з’являється можливість 
врахувати інтереси якомога більшої кількості 
кредиторів, навіть із незначними вимогами. До 
того ж у такий спосіб неможливим буде зловжи-
вання з боку кредитора-мажоритарія. Адже від-
повідно до п.п. 1 та 2 ч. 1 § 244 для ухвалення 
вимагається згода як більшості кредиторів, так 
і наявність у них більшої кількості майнових 
вимог від усіх вимог у цій групі. Крім того, маємо 
згадати і § 251, яким передбачена можливість 
незатвердження судом плану за заявою креди-
тора. При цьому таке клопотання буде плідним 
лише у випадку, якщо заявник заявив запере-
чення у письмовій формі або зазначив про це 
у протоколі до дати голосування, а також якщо 
заявник зможе довести, що в результаті ухва-
лення плану він опиниться в гіршому стано-
вищі, аніж у разі його відсутності. Ми підтриму-
ємо досвід Німеччини та знаходимо ще одне 
підтвердження нашої позиції про необхідність 
таких змін у КзПБ.

Не слід також забувати і про § 243, у якому 
закріплена необхідність окремого голосування 
кожної із груп.

Отже, німецький законодавець хоч і вда-
ється до певного обмеження волі кредиторів 
при ухваленні конкурсного плану, однак таке 
обмеження носить мінімальний та незначний 
характер, адже відбувається воно всередині 
кожної із груп, а не відносно всіх кредиторів 
у загальному плані.

Заслуговують чималої уваги і положення 
§ 245, які забороняють кредиторам створювати 
перепони на шляху до ухвалення конкурсного 
плану. Здебільшого ці положення направлені на 
унеможливлення шикани з боку кредиторів, які 
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через особисті необ’єктивні причини прагнуть 
не ухвалити план.

Законодавець зазначає про можливість пре-
зумування згоди однієї конкретної групи креди-
торів у таких випадках: 

1) члени групи не опиняються у гіршому ста-
новищі в разі ухвалення плану; 

2) кредитори групи отримують співрозмірну 
участь в економічній цінності, яка відповідно до 
конкурсного плану має бути надана учасникам; 

3) більшість груп кредиторів проголосували 
за схвалення плану.

Щодо другої підстави законодавець наводить 
уточнення у ч. 2 вказаної правової норми. Так, 
співрозмірна участь може мати місце у випадку 
якщо: 

1) жоден кредитор не отримує більше від 
суми майнових вимог у результаті ухвалення 
плану; 

2) ані кредитор, вимоги якого за відсутності 
плану були виконані в порядку черговості після 
задоволення кредиторів групи, ані боржник не 
отримують жодної економічної цінності; 

3) жоден із кредиторів тієї самої черговості 
не отримує кращого становища.

Із логічного аналізу стає зрозуміло, що в цій 
нормі законодавець виключає можливість наяв-
ності об’єктивних підстав з боку кредиторів не 
підтримати конкурсний план. У решті ж випад-
ків непідтримання плану матиме винятково 
необ’єктивний характер. Такий необ’єктив-
ний характер може бути зумовлений різними 
суб’єктивними чинниками кредитора, зокрема 
особистою неприязню до інших кредиторів чи 
до особи боржника. Тому описаний стан речей 
вважаємо цілком обґрунтованим та припуска-
ємо його застосування і в українських реаліях.

Після того, як конкурсний план був схвале-
ний всіма зацікавленими сторонами, останнє 
слово залишається за судом. Із системного ана-
лізу положень §§ 248, 248а, 250 та 251 можемо 
стверджувати, що в Німеччині дещо подібне до 
України правове регулювання. Річ у тім, що суд 
ухвалює конкурсний план з огляду на його вигід-
ність, адже якщо хтось доведе, що в результаті 
звичайного провадження отримає більше, аніж 
при конкурсному плані, – суд зможе не затвер-
дити план.

Також цікавими є положення § 250, відпо-
відно до яких суд відмовляє у затвердженні 
плану у спрощеній формі судочинства в разі 
порушення процедурних норм під час ухва-
лення плану лише у випадку або неможливості 
усунення значних недоліків, або явної значної 

вигоди певної сторони. Таким чином, законо-
давець спрямовує правові норми Статуту на 
затвердження плану без огляду на дрібні проце-
суальні аспекти. Водночас, якщо такі процесу-
альні порушення були зроблені або з корисли-
вою метою, або ж у значному розмірі, з метою 
економії часу та коштів допускається спрощене 
судочинство.

Отже, можемо констатувати, що в Німеччині 
суд має набагато більше повноважень щодо 
конкурсного плану. При цьому законодавець 
покладає на нього обов’язок сприяти голосу-
ванню за допустимий план (тобто такий, який 
неможливо відхилити відповідно до положень 
§ 231). Після ухвалення плану всіма зацікав-
леними сторонами останнє слово залишається 
за судом. Таким чином, доходимо висновку, 
що конкурсний план є багатостороннім право-
чином, який після затвердження судом отри-
мує форму процесуального документа, а отже, 
є симбіозом цих понять.

Зрештою, враховуючи описану вище проце-
дуру схвалення та затвердження конкурсного 
плану, дуже легко зрозуміти всю її масштаб-
ність та довготривалість. Загалом цілком імо-
вірна ситуація, коли процедура неспроможності 
буде проходити сама собою, а на затвердження 
конкурсного плану банально не вистачить часу. 
Саме з метою недопущення такого варіанту 
розвитку подій існує § 233, яким суду надається 
повноваження призупинити реалізацію та роз-
поділення активів боржника, якщо при цьому 
відбуватиметься загроза реалізації поданого 
конкурсного плану.

З аналізу зазначеної норми доходимо вис-
новку, що призупинення реалізації та розподі-
лення активів може не відбутись або бути ска-
сованим у двох випадках: призупинення несе 
значні ризики для конкурсної маси або конкур-
сний керуючий та комітет чи збори кредиторів 
проти призупинення.

Отже, якщо в першому випадку суд має керу-
ватися винятково економічними інтересами, 
адже коли призупинення реалізації та розподі-
лення майна боржника несе ризик для конкурс-
ної маси, значить, сам по собі конкурсний план 
не є вигідним, то в другому випадку ключову 
роль відіграє вже логічний критерій, оскільки 
в разі непогодження із призупиненням кредито-
рів безспірним є те, що конкурсний план не буде 
погоджений.

Зрештою, слід приділити увагу наслідкам 
затвердженого конкурсного плану, а також 
контролю (моніторингу) за його виконанням. 
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Вказаному питанню присвячений наступний 
розділ Статуту, до аналізу якого ми переходимо.

Так, затверджений судом план є обов’язко-
вим для всіх його учасників (ч. 1 § 254). Однак 
цікавим є те, що відповідно до ч. 2 кредитори не 
втрачають права вимоги до солідарних боржни-
ків та поручителів боржника, причому останні 
втрачають право на регрес відносно борж-
ника. Таким чином, можемо дійти висновку, 
що конкурсний план опосередковано впли-
ває на права третіх осіб, які не були включені 
до нього. Підтвердження нашої позиції щодо 
широкомасштабної дії конкурсного плану відна-
ходимо й у § 254b, де законодавець встановлює 
обов’язковість положень конкурсного плану як 
для кредиторів, які були проти його ухвалення, 
так і для кредиторів, які не встигли заявити свої 
вимоги до боржника в законодавчо встановле-
ний спосіб.

Так само не зайвим буде згадати і про 
§§ 259а та 259b. § 259а встановлює можливість 
для суду за клопотанням боржника призупи-
нити виконавче провадження кредиторів, чиї 
вимоги не були внесені до конкурсного плану. 
Однак такий варіант розвитку подій можливий, 
лише якщо боржник доведе загрозу невико-
нання конкурсного плану в результаті здійс-
нення виконавчого провадження щодо нього. 
Що стосується § 259b, то вказаною нормою 
встановлюється спеціальний строк позовної 
давності для таких кредиторів щодо незатвер-
джених вимог тривалістю один рік. Проте такий 
строк застосовується, тільки якщо строк позов-
ної давності збігає швидше, ніж будь-який інший 
застосовуваний строк позовної давності. Своєю 
чергою, § 259а припиняє перебіг такого строку.

Маємо зазначити, що, крім іншого, відбу-
вається і стимулювання самого боржника 
стосовно виконання схваленого конкурсного 
плану. Положеннями ч. 1 § 255 передбачається 
можливість кредитора вимагати від боржника 
повного виконання відстроченого чи прощеного 
зобов’язання в разі, якщо боржник відстає від 
виконання зобов’язання у встановлений конкур-
сним планом спосіб. Отже, відбувається як уже 
згадана стимуляція боржника до добросовіс-
ного та якісного виконання конкурсного плану, 
так і захист інтересів кредиторів. Безумовно, 
в Україні ми можемо віднайти дещо подібне при 
досудовій санації, адже кредитори у випадку 
порушення боржником плану досудової санації 
можуть звернутися до суду із заявою про від-
криття провадження у справі про банкрутство. 
Однак наслідки неналежного виконання конкур-

сного плану в Німеччині значно серйозніші, ніж 
в Україні, адже відкриття процедури банкрут-
ства не є настільки негативним явищем, врахо-
вуючи продебіторський характер.

При цьому задля застосування описаних 
вище наслідків необхідні як письмове попере-
дження боржника, так і встановлення щонай-
менше двотижневого періоду для виправлення 
ситуації. Аналогічні вимоги ми знаходимо 
й у ч. 2 § 256, який стосується неповного вико-
нання зобов’язань за конкурсним планом з боку 
боржника.

Крім наведеного вище, § 256 регулює і кар-
динально протилежні правовідносини, які вини-
кають у разі надмірного виконання з боку борж-
ника. В такому випадку останній матиме право 
вимагати від кредиторів відшкодування над-
лишку.

Ще одним наслідком затвердження конкурс-
ного плану судом є вже неодноразово згадане 
перетворення правочину на судове рішення. 
Відповідно до § 257 затверджений конкурсний 
план може слугувати підставою для виконав-
чого провадження, причому таке провадження 
може відбуватись як щодо боржника, так і щодо 
третьої особи, яка взяла на себе зобов’язання 
задовольнити майнові вимоги кредиторів 
замість боржника (інвестор).

У § 258 визначається такий наслідок затвер-
дження конкурсного плану, як закриття прова-
дження у справі про неспроможність. Про цю 
особливість було згадано і Ю. В. Чорною: «Від-
повідно до німецького законодавства про бан-
крутство однією з підстав для припинення про-
вадження у справі про банкрутство може бути 
прийняття конкурсного плану» [8, с. 147]. Однак 
згідно із ч. 1 цієї норми вказані положення не 
наділені імперативним характером, і в конкур-
сному плані може передбачатись інакший варі-
ант розвитку подій. Якщо все таки суд приймає 
рішення про закриття процедури неспроможно-
сті, то відповідно до ч. 1 § 259 припиняються 
повноваження конкурсного керуючого та чле-
нів комітету кредиторів, разом із тим боржнику 
повертається право розпорядження конкурс-
ною масою. Не менш важливим є те, що вка-
зана норма не стосується повноважень із при-
воду нагляду за виконанням конкурсного плану 
(ч. 2 § 259). Також зазначаємо і про покладений 
на конкурсного керуючого обов’язок до закриття 
провадження у справі погасити із конкурс-
ної маси безспірні вимоги кредиторів, а також 
надати забезпечення для виконання оспорюва-
них вимог (ч. 2 § 258). Також згідно із ч. 3 § 259 
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конкурсний керуючий може продовжити брати 
учать у судовому розгляді справи.

Проаналізувавши наслідки затвердження 
конкурсного плану, переходимо до контролю за 
його виконанням.

Із деяким уточненням маємо погодитися 
з позицією Б. М. Полякова, який зазначав: 
«Оскільки конкурсний план буде виконуватись 
за межами справи про неспроможність, то 
Insolvenzordnung установлює спеціальний наг-
ляд. Такий нагляд може здійснюватися конкурс-
ним керуючим, комітетом кредиторів. … Попри 
те, що припинення провадження у справі понов-
лює боржника в правах, у конкурсному плані 
можуть бути встановлені обмеження в частині 
здійснення угод, розпорядження майном» 
[9, с. 522–523].

Згідно із ч. 1 § 260 за виконанням конкурс-
ного плану може відбуватися контроль (моніто-
ринг), відповідно до ч. 1 § 261 обов’язок контр-
олю покладається на конкурсного керуючого. 
Також у цій нормі закріплено, що конкурсний 
керуючий має щорічно звітувати як перед чле-
нами комітету кредиторів, так і перед судом. 
Останні також мають право вимагати від кон-
курсного керуючого надання негайного звіту.

Отже, можемо стверджувати, що обов’язок 
контролю першочергово покладено на конкур-
сного керуючого, який здійснює такий контроль 
як під наглядом суду, так і під наглядом комітету 
кредиторів. У такому випадку суд та комітет кре-
диторів мають здебільшого додатковий (непря-
мий) обов’язок щодо здійснення контролю, втім 
зазначене аж ніяк не скасовує факту його наяв-
ності.

Зрештою, величезну увагу слід приділити 
саме останньому реченню ч. 1 § 261, у якому 
міститься посилання на ч. 3 § 22. Своєю чер-
гою, § 22 стосується правового статусу тимча-
сового конкурсного керуючого, а ч. 3 вказаного 
параграфа визначає право такого керуючого на 
доступ до бухгалтерії та управління боржника. 
Крім того, у цій нормі знову знаходимо поси-
лання на §§ 97, 98, перше і друге речення ч.ч. 1 
та 2 § 101. Зазначені положення відносяться 
до розділу «Наслідки відкриття провадження 
у справі про неспроможність» та стосуються 
обов’язку боржника сприяти діяльності конкур-
сного керуючого. До того ж відповідно до поло-
жень § 98 суд може арештувати боржника в разі 
несприяння діяльності конкурсного керуючого.

Безумовно, дещо подібне ми можемо від-
найти й у КзПБ, адже керуючий досудовою 
санацією теж може бути наділений повнова-

женнями щодо контролю за виконанням плану 
досудової санації, якщо відповідне буде перед-
бачатися самим планом.

Однак стає не зовсім зрозуміло, чому із 
самого початку німецький законодавець відси-
лає нас до норми щодо повноважень тимчасо-
вого конкурсного керуючого, а вже в цій нормі 
наявні посилання на норми, які стосуються без-
посередньо самого конкурсного керуючого. При 
цьому такі посилання не завершуються зазна-
ченими нормами, адже далі закріплені поси-
лання і на інші норми згаданого розділу. Якщо 
спробувати знайти відповідь у коментарі до 
права неспроможності [12], то можна зрозуміти, 
що такі повноваження конкурсному керуючому 
в нашому випадку надаються з метою забез-
печення контрою за виконанням конкурсного 
плану. Проте, якщо вдатись до системного ана-
лізу коментаря з приводу положень про моні-
торинг за конкурсним планом, можемо знайти 
таку назву процесуальної особи, на яку покла-
дено обов’язок за моніторингом виконання кон-
курсного плану: Planüberwacher, тобто керую-
чий конкурсним планом.

Схожу термінологію використовують 
і А. Зайдль та Т. Фосс у своїй праці «Другий 
шанс: так ви можете врятувати свою компанію за 
допомогою процедури конкурсного плану» [13].

Отже, зазначене вище дає відповідь на 
наше запитання. Безперечно, ми маємо справу 
із не зовсім досконалою юридичною технікою, 
адже законодавець, за великим рахунком, нази-
ває особу, уповноважену проводити нагляд за 
конкурсним планом, загальним терміном «кон-
курсний керуючий» (Insolvenzverwalter). Однак 
із аналізу розглянутих вище норм дуже легко 
дійти висновку, що ця процесуальна особа 
неодмінно повинна мати іншу процесуальну 
назву, яку можемо віднайти на теоретичному 
рівні, – Planüberwacher (керуючий конкурсним 
планом).

Про цю проблему свого часу зазначав 
Б. М. Поляков, вказуючи, що у випадках невід-
сторонення боржника від управління й розпо-
рядження майном «… призначається не кон-
курсний керуючий, а просто керуючий. Такий 
керуючий нагадує за своїми функціями роз-
порядника майна за українським законом» 
[9, с. 522].

Наразі маємо перейти до аналізу повнова-
жень керуючого конкурсним планом. Слід ска-
зати, що вони зазначені й у самому розділі щодо 
наслідків затвердження конкурсного плану 
та здійснення контролю за його виконанням.



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

38

Отже, у § 262 закріплено обов’язок керую-
чого конкурсним планом негайно повідомити 
комітет кредиторів (за відсутності – всіх креди-
торів із затвердженими вимогами) та суд у разі, 
якщо йому стає відомо про неможливість вико-
нання боржником взятих на себе зобов’язань за 
конкурсним планом.

Також звертаємо увагу на надання згоди 
керуючого конкурсним планом на правочини 
боржника з метою вступу останніх у законну 
силу. Вказаному питанню приділений § 263, 
у якому зазначається, що це має бути відобра-
жено у самому конкурсному плані.

Насправді вказане питання має вельми ціка-
вий характер, адже, якщо в конкурсному плані 
буде передбачатися зазначена правомочність 
керуючого, то ми отримаємо обмеження дієз-
датності боржника. Також у коментарі до права 
неспроможності зазначається й про ретроспек-
тивний характер такої згоди конкурсного керу-
ючого, що знову ж таки є особливістю конкур-
сного плану: «Якщо конкурсний керуючий дає 
згоду на двосторонній юридичний правочин, 
то він вступить в юридичну ретроспективу (ex 
tunc), тобто в момент вчинення правочину» [12].

Зрештою, маємо зазначити і про публічний 
характер, яким наділена процедура контролю 
(моніторингу) за конкурсним планом, адже 
§ 267 встановлює обов’язок здійснити повідом-
лення про початок та кінець такого контролю 
(моніторингу).

Щодо кінцевих строків та оплати моніторингу, 
то цьому питанню присвячені §§ 268 та 269 від-
повідно. Таким чином, контроль за виконанням 
конкурсного плану згідно із ч. 1 § 268 припиня-
ється у двох випадках: 

1) якщо вимоги кредиторів були задоволені 
або їх виконання було гарантоване; 

2) якщо з моменту закриття провадження 
у справі про неспроможність пройшло три роки 
та не було подано заяву про відкриття нового 
провадження.

Зважаючи на ці законодавчі положення, від-
находимо підтвердження позиції Б. М. Поля-
кова, який зазначав: «Нагляд припиняється 
у разі: задоволення вимог кредиторів; закін-
чення 3 років з моменту припинення прова-
дження у справі про неспроможність і відсутно-
сті нового» [9, c. 523].

Маємо вказати, що німецький законодавець 
наводить такі підстави для закінчення моніто-
рингу, які виключають можливість існування 
неплатоспроможності боржника або незадо-
волення майнових вимог кредиторів, а отже, 

необхідність у контролі логічно відпадає. 
Справа в тому, що абсолютно логічним є пре-
зумування покращення фінансового становища 
боржника в разі виконання ним власних гро-
шових зобов’язань або ж спливу трьох років. 
Адже якщо після закінчення трирічного строку 
не надійшла заява про відкриття провадження 
у справі про неспроможність, можна бути впев-
неним у тому, що кредиторів повністю влашто-
вує наявний стан речей.

Щодо фінансування контролю, то згідно 
з § 269 воно здійснюється за рахунок борж-
ника, що, безумовно, є абсолютно логічним 
та правильним рішенням, оскільки конкурсний 
план здебільшого направлений на допомогу 
неплатоспроможному боржнику у відновленні 
його платоспроможності та виконанні майнових 
зобов’язань.

Висновки. На підставі проведеного порів-
няльно-правового дослідження досудової сана-
ції слушно вказати про такі висновки.

1. Виявлено, що правова природа мирової 
угоди у процедурі банкрутства та плану досу-
дової санації подібні, оскільки для схвалення 
останнього необхідні: 1) волевиявлення борж-
ника; 2) волевиявлення кредиторів із його легі-
тимним обмеженням (план досудової санації 
може бути схвалений, навіть якщо деякі кре-
дитори проголосують проти); 3) затвердження 
судом.

2. Обґрунтовано, що крім того, що борж-
ник є ініціатором початку процедури досудової 
санації, законодавець покладає на нього також 
повноваження щодо вибору вичерпного пере-
ліку кредиторів, які будуть включені до цього 
плану. Таким чином, кредитор, який включе-
ний до плану санації, втрачатиме право на від-
криття провадження у справі про банкрутство 
у випадку, якщо його вимоги будуть погашатись 
у встановлений цим планом спосіб, тоді як кре-
дитор, якого не було включено у план досудо-
вої санації, матиме змогу ініціювати процедуру 
банкрутства.

3. Запропоновано уточнити абз. 5 ч. 4 ст. 5 
КзПБ, додавши до нього, що, крім згоди кре-
диторів, які володіють більше ніж 50 % вимог 
від загального розміру незабезпечених вимог, 
необхідно отримати згоду більше половини кре-
диторів від загальної кількості кредиторів.

4. Аргументовано, що законодавець при 
обмеженні єдності волі та волевиявлення кре-
диторів при схваленні плану досудової санації 
першочергово керується намаганням задоволь-
нити вимоги більшості кредиторів, водночас 
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забезпечуючи привілейоване становище як для 
забезпечених кредиторів, так і для тих кредито-
рів, яких боржник ставить у завідомо гірше ста-
новище порівняно з ними.

5. Наголошено на недоліках диспозитив-
ності призначення керуючого санацією у про-
цедурі досудової санації, оскільки за відсут-
ності такої процесуальної фігури втрачається 
левова частка особливостей процедури досу-
дової санації. Управління боржником мало б 
здійснюватися керуючим санацією, що могло б 
призвести до таких позитивних результатів, як: 
1) унеможливлення зловживань із боку креди-
торів; 2) більш якісний контроль за виконанням 
плану досудової санації боржником; 3) допо-
мога боржнику у фінансовому оздоровленні.

6. Запропоновано підстави відсторонення 
керуючого санацією, передбачені ч. 9 ст. 5 КзПБ, 
виокремити у три категорії: 1) відсторонення на 
підставі звернення боржника, кредитора чи за 
ініціативою суду; 2) відсторонення на підставі 
відповідної заяви керуючого санацією; 3) від-
сторонення на підставі відповідного звернення 
кредиторів, суми вимог яких становлять більше 
половини від загальної суми вимог.

7. Встановлено, що за німецьким законо-
давством замість двох окремих інститутів кон-
курсного процесу – мирової угоди та досудо-
вої санації, існує конкурсний план, який являє 
собою окремий вид угод у конкурсному процесі. 
Такий план може бути подано до суду як борж-
ником, так і конкурсним кредитором. Причому 
боржник має право подати конкурсний план 
разом із заявою про відкриття провадження 
у справі про неспроможність.

8. Виявлено, що положеннями німецького 
Insolvenzordnung передбачено структуру кон-
курсного плану – описова та конститутивна 
частини. В описовій частині зазначаються 
заходи, які були чи будуть застосовані з метою 
забезпечення правової основи виконання прав 
учасників плану, а також інші питання та інфор-
мація, що стосуються підстав схвалення плану 
і його наслідків. У конститутивній частині вказу-
ється, як саме зміняться права учасників плану.

9. Обґрунтовано, що порівняно з Україною 
у Німеччині суд має набагато більше повнова-
жень щодо конкурсного плану. При цьому зако-
нодавець покладає на нього обов’язок сприяти 
голосуванню за план, який неможливо відхилити 
відповідно до положень § 231 Insolvenzordnung.

10. Виявлено, що у конкурсному плані вста-
новлюються окремі групи для забезпечених 
і незабезпечених кредиторів, а вимоги кредито-

рів, які були конвертовані за «борговою-своп», 
у випадку їх включення до конкурсного плану 
також формуватимуть окрему групу. Передба-
чена можливість створення окремої групи для 
кредиторів із незначними вимогами. За поло-
женнями Insolvenzordnung для ухвалення кон-
курсного плану необхідна згода кожної із груп 
кредиторів, завдяки чому з’являється можли-
вість врахувати інтереси якомога більшої кіль-
кості кредиторів, навіть із незначними вимо-
гами.

11. Встановлено, що німецький законодавець 
презумує згоду боржника на затвердження кон-
курсного плану, якщо останній не подав проти 
плану заперечення. При цьому суд має право 
відхилити ці заперечення, якщо жоден кредитор 
не отримає більше, ніж має право вимагати, або 
якщо становище боржника не буде гіршим, ніж 
у результаті реалізації процедури неспромож-
ності, що вказує на недопущення законодавцем 
безпідставного оскарження конкурсного плану 
боржником із метою блокування його ухва-
лення.

12. Виявлено, що в Німеччині контроль 
(моніторинг) за виконанням конкурсного плану 
покладається на конкурсного керуючого, який 
щорічно звітує як перед членами комітету кре-
диторів, так і перед судом. У цьому випадку 
суд та комітет кредиторів мають здебільшого 
додатковий (непрямий) обов’язок щодо здійс-
нення контролю.
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Polyakov R. B. Comparative  legal characteristics of a pre-trial sanitation under  the  law  
of Ukraine and Germany

The article is devoted to the comparative legal characteristics of pre-trial sanitation under the law 
of Ukraine and Germany. It is substantiated that in addition to the fact that the debtor is the initiator 
of  the commencement of  the pre-trial  sanitation procedure,  the Ukrainian  legislator also entrusts 
him with the authority to select an exhaustive list of creditors that will be included in this plan. Thus, 
a creditor who is included in the sanitation plan will lose the right to open bankruptcy proceedings if 
his claims are settled in the manner established by this plan, while a creditor who was not included 
in the pre-trial sanitation plan, in contrary, will be able to initiate bankruptcy procedure.

Disadvantages of the dispositive nature of the appointment of the sanitation manager in the pre-
trial sanitation procedure are emphasized, since in the absence of such a procedural figure, the lion's 
share of the peculiarities of the pre-trial sanitation procedure is lost.

It has been established that under German law, instead of two separate institutes of the competitive 
process  –  an  amicable  agreement  and  a  pre-trial  sanitation,  there  is  an  insolvency  plan,  which 
is a separate  type of agreement  in  the competitive process and can be brought  to court by both 
the debtor and the competitive creditor.

It  was  found  that  the  provisions  of  the  German  Insolvenzordnung  provide  the  structure 
of the insolvency plan - declarative and constitutive parts. The declarative part specifies the measures 
that have been or will be applied with  the aim of ensuring  the  legal basis  for  the  implementation 
of the rights of plan participants, as well as other issues and information related to the grounds for 
approval of  the plan and  its consequences. The constitutive part specifies exactly how the rights 
of plan participants will change.

It was justified that, compared to Ukraine, in Germany the court has much more authority regarding 
the insolvency plan, as it is entrusted with the duty to facilitate a vote for the plan, which cannot be 
rejected according to the provisions of § 231 Insolvenzordnung.

It has been established that the German legislator presumes the debtor's consent to the approval 
of the insolvency plan, if the latter has not filed an objection against the plan. Furthermore, it was 
found  that  in  Germany,  the  control  (monitoring)  of  the  implementation  of  the  insolvency  plan  is 
entrusted  to  the  insolvency manager, who reports annually both  to  the members of  the creditors' 
committee and to the court.

Key words: debtor, pre-trial sanitation, creditor, insolvency plan, insolvency.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Мета статті полягає у здійсненні  комплексно-системного аналізу нормативних засад, 

теоретичних основ адміністративного права та узагальненої практики, на основі якого оха-
рактеризувати  запобігання порушення  вимог фінансового  контролю посадовими особами 
Збройних сил України. У статті проаналізовано визначення поняття контролю, досліджено 
визначення  поняття фінансового  контролю,  а також  розкрито  поняття «військові  поса-
дові  особи». Проведена  адміністративно-правова  характеристика  запобігання  порушення 
вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил України. Розкрито, що запо-
бігання порушення вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил України 
полягає у проведенні роз’яснювальної, методичної, превентивної діяльності щодо ознайом-
лення посадових осіб Збройних сил України з вимогами фінансового законодавства. Зроблено 
висновок, що найчастіше адміністративне правопорушення щодо порушення вимог фінансо-
вого контролю посадовими особами Збройних Сил України полягає в несвоєчасному поданні 
без поважних причин декларації або ж поданні завідомо недостовірних відомостей у декла-
рації. Загалом, можна виділити наступні адміністративно-правові характеристики запобі-
гання порушення вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил України: 
1) запобігання порушення вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил 
України  полягає  у  проведенні  роз’яснювальної,  методичної,  превентивної  діяльності щодо 
ознайомлення посадових осіб Збройних сил України з вимогами фінансового законодавства; 
2) дотримання вимог фінансового контролю є невід’ємним внутрішнім обов’язком посадових 
осіб Збройних сил України; 3) фінансовим контроль за своєю природою є адміністративним 
інструментом перевірки посадових осіб Збройних сил України встановлених вимог фінансо-
вого законодавства; 4) найпоширенішим адміністративним правопорушенням у сфері дотри-
мання вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил України є порушення 
порядку подання декларацій та недостовірність відомостей, поданих у них.

Ключові слова: контроль, фінансовий контроль, посадові особи, адміністративне право-
порушення, адміністративне правопорушення пов’язане з корупцією, Збройні Сили України.

Актуальність теми. Незважаючи на виро-
блення нормативного та інституційного меха-
нізмів протидії та запобігання корупції, вона 
продовжує існувати в українському суспіль-
стві, набуваючи інших форм. Неточність фор-
мулювань щодо сутності корупційних право-
порушень, включаючи адміністративні делікти 

призводить до звільнення від відповідальності. 
Теоретично вірне обґрунтування визначення 
підстав притягнення до адміністративної відпо-
відальності за вчинення корупційного правопо-
рушення у формі порушення вимог фінансового 
контролю забезпечить ефективність системи 
електронного декларування для осіб, яких 
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уповноважено на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування [2].

Огляд останніх досліджень. Фінансовий 
контроль, за своєю природою, є превентивним 
інструментом запобігання корупції. Питання 
запобігання адміністративним правопорушен-
ням пов’язаних із корупцією аналізували у своїх 
наукових роботах такі вчені як: В. Авер’янов, 
С. Алфьоров, А. Басов, М. Бездольний, О. Без-
палова, Ю. Битяк, С. Гончарук, О. Губанов, 
О. Джафарова, В. Загородній, Н. Задирака, 
О. Клок, Ю. Коваленко, В. Колпаков, А. Ком-
зюк, Г. Лученцов, П. Лютіков, М. Мельник, 
В. Настюк, О. Пасєка, А. Приходько, С. Рогуль-
ський, С. Серьогін, С. Стеценко, М. Хавронюк, 
О. Шимон та ряд інших. 

Однак, враховуючи тенденцію вчинення 
корупційних правопорушень, питання превен-
тивних інструментів і досі залишається актуаль-
ною темою.

Мета статті полягає у здійсненні комплек-
сно-системного аналізу нормативних засад, 
теоретичних основ адміністративного права 
та узагальненої практики, на основі якого оха-
рактеризувати запобігання порушення вимог 
фінансового контролю посадовими особами 
Збройних сил України.

Виклад основних положень. Попри запро-
вадження в Україні протягом останніх років 
принципово нової системи декларування дохо-
дів і видатків осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, а також установлення відпо-
відальності за порушення вимог законодавства 
в цій сфері, на теперішньому етапі розвитку 
визначеної групи суспільних відносин проблема 
врегулювання адміністративної відповідаль-
ності за їх порушення не є вичерпаною [3]. Як 
слушно зазначає О.Ф. Пасєка, що встановлення 
відповідальності за порушення вимог фінансо-
вого контролю стало черговим кроком держави 
у сфері боротьби із корупцією. І нехай подекуди 
ці кроки невпевнені, спірні, однак вони є. Автор 
зазначає, що законодавець передбачив різного 
роду засоби впливу на осіб, які вчиняють коруп-
ційні чи пов’язані з корупцією діяння. Такі норми, 
на думку автора, далекі від ідеалу, однак, оче-
видним є той факт, що ідеальними вони ніколи 
не були і не будуть. Відповідно ставити перед 
собою завдання визначити склад того чи іншого 
правопорушення, який б не викликав запи-
тань ні у теоретиків, ні у практиків видається 
утопічним прагненням. О.Ф. Пасєка стверджує, 
що основне завдання, яке повинно поставати 
перед теоретиками, практиками, законодавчим 

органом – це уникнути наявності в положеннях 
законодавчих актів хоча б очевидних супереч-
ностей, колізій, конкуренції норм. Чітко визна-
чати кожну ознаку складу правопорушення, 
а при потребі надавати його легальне тлума-
чення [1].

Досліджуючи питання запобігання пору-
шенню вимог фінансового контролю посадо-
вими особами Збройних Сил України, необхідно 
дати визначення таким правовим категоріям, 
як «контроль» та «фінансовий контроль», 
а також визначити посадових осіб Збройних 
Сил України на яких поширюються норми зако-
нодавства щодо відносин у сфері запобігання 
корупції, зокрема запобігання адміністративним 
правопорушенням, пов’язаних з корупцією.

Так, відповідно до Академічного тлумачного 
словника під терміном «контроль» розуміється 
перевірка, облік діяльності кого-,чого-небудь 
або ж нагляд за кимось, чимось [4]. Автори моно-
графії розглядають поняття «контроль» у двох 
аспектах: як функцію управління та як еконо-
мічну категорію. Контроль як функція управ-
ління відображає більш прикладний аспект 
тоді, коли контроль як економічна категорія має 
виключно теоретичне значення [5, с. 11]. На 
думку В.М. Гаращука, слово «контроль» більш 
правильно тлумачити як перевірку, а також 
спостереження з метою перевірки для протидії 
чомусь небажаному, тобто виявлення, попере-
дження та припинення протиправної поведінки 
з боку будь-кого [6, с. 37]. Науковець  Т.О. Коло-
моєць стверджує, що «контроль» – це функція 
управління, засіб виконання завдань управ-
ління, особливість якого полягає в тому, що 
він має активний характер, тобто суб’єкти 
контролю наділені правом втручання в діяль-
ність підконтрольних об’єктів [11, с. 21]. Автори 
підручника адміністративного права України 
зазначають, що «контроль» – це організацій-
но-правовий засіб забезпечення законності 
й дисципліни, який характеризується спостере-
женням і перевіркою діяльності об’єкта контр-
олю та фактичної відповідності тих чи інших дій 
вимогам чинного законодавства з можливістю 
втручатися в оперативно-господарську діяль-
ність для усунення виявлених недоліків зі спро-
можністю притягнення порушників до відпові-
дальності [12, с. 283]. На думку Леонтович С.П. 
«контроль» в широкому розумінні – це процес, 
який пов’язаний із забезпеченням відповідно-
сті функціонування об’єкта управління прийня-
тим управлінським рішенням і спрямований на 
успішне досягнення поставленої мети [13].
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Таким чином, термін «контроль» потрібно 
розглядати, як процес перевірки діяльності 
об’єкта контролю на відповідність нормам 
та порядку встановленому чинним законо-
давством з метою запобігання та/або протидії 
неправомірній поведінці.

Що стосується визначення поняття «фінан-
сового контролю», то досить загальним є твер-
дження Музика-Стефанчук О.А., яка, визначає 
«фінансовий контроль» як регламентована 
правовими нормами цілеспрямована діяльність 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, міжна-
родних організацій та інших суб’єктів з пере-
вірки своєчасності й точності надходження 
коштів у банк, до бюджетів та інших публічних 
грошових фондів, правильності та ефектив-
ності використання таких коштів і матеріальних 
ресурсів бюджетних установ [14, с. 109]. На 
думку Хомутенко  А.В., «фінансовий контроль» 
- це  система дій та контрольних заходів органів 
державної влади і окремих суб’єктів господарю-
вання при управлінні фінансами, яка направ-
лена на попередження та усунення фінансових 
правопорушень, неефективного управління 
фінансовими ресурсами та активами з боку 
підприємств, організацій та установ у процесі 
їх фінансово-господарської діяльності [15]. На 
нашу думку, вартим уваги є науково-практич-
ний коментар щодо адміністративних правопо-
рушень, пов’язаних із корупцією, автори якого 
вважають, що «фінансовий контроль»  -  це 
специфічна форма моніторингу у сфері обігу 
грошових коштів, інших матеріальних і немате-
ріальних благ (об’єктів фінансового контролю), 
здійснюваний по відношенню до встановлених 
Законом «Про запобігання корупції» категорій 
осіб, членів їх сімей, інших визначених кате-
горій громадян з метою запобігання корупції. 
Об’єктом даного проступку автори визначають 
суспільні відносини у сфері дотримання вимог 
фінансового контролю (щодо подання деклара-
цій, зазначення у ній достовірних відомостей, 
дотримання вимог додаткових заходів фінан-
сового контролю). З  об’єктивної сторони про-
типравне діяння може бути вчинено як у формі 
дії (несвоєчасне подання без поважних причин 
декларації, подання завідомо недостовірних 
відомостей у декларації), так і бездіяльно-
сті (неповідомлення про відкриття валютного 
рахунка в установі банку-нерезидента або про 
суттєві зміни у майновому стані) [16, с. 31].

Таким чином, можна зробити висновок, 
що під «фінансовим контролем» слід розу-

міти системний превентивний захід, контроль-
но-наглядового характеру спеціальних фінан-
сових правовідносин, що здійснюється шляхом 
перевірки фінансової діяльності конкретного 
об’єкта на відповідність нормам та встановле-
ному порядку проведення фінансових операцій 
з метою запобігання корупції та вчиненню інших 
неправомірних дій.

Нормою законодавства, яка регулює питання 
щодо порушення вимог фінансового контролю 
є стаття 172-6 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, відповідно до якої несво-
єчасне подання без поважних причин деклара-
ції особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування тягне 
за собою накладення штрафу від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення про відкриття валютного рахунка 
в установі банку-нерезидента або про суттєві 
зміни у майновому стані тягне за собою накла-
дення штрафу від ста до двохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. Подання 
завідомо недостовірних відомостей у деклара-
ції особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, тягне 
за собою накладення штрафу від однієї тисячі 
до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян [7].

Суб’єктами вищевказаного адміністратив-
ного правопорушення, які нас цікавлять в рам-
ках цього дослідження у відповідності із Зако-
ном України «Про запобігання корупції» в тому 
числі є військові посадові особи Збройних Сил 
України, Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України та інших утво-
рених відповідно до законів військових фор-
мувань, крім військовослужбовців строкової 
військової служби, курсантів вищих військових 
навчальних закладів, курсантів вищих навчаль-
них закладів, які мають у своєму складі вій-
ськові інститути, курсантів факультетів, кафедр 
та відділень військової підготовки [8].

Термін «військові посадові особи» знахо-
дить своє відображення в Законі України «Про 
військовий обов’язок і військову службу». Так 
відповідно до частини 12 статті 6 вищевказа-
ного закону, військові посадові особи – це вій-
ськовослужбовці, які обіймають штатні посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-роз-
порядчих чи адміністративно-господарських 
обов’язків, або які спеціально уповноважені на 
виконання таких обов’язків згідно із законодав-
ством [9]. 
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Відповідно до Роз’яснень Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 
29.12.2021 року №11 «Щодо застосування окре-
мих положень Закону України «Про запобігання 
корупції» стосовно заходів фінансового контр-
олю (подання декларації, повідомлення про сут-
тєві зміни в майновому стані, повідомлення про 
відкриття валютного рахунку)» під адміністра-
тивно– господарськими функціями (обов’яз-
ками) розуміються обов’язки з управління або 
розпорядження державним, комунальним май-
ном (установлення порядку його зберігання, 
переробки, реалізації забезпечення контролю 
за цими операціями тощо). Такі повноваження 
в різному обсязі є у начальників планово-гос-
подарських, постачальницьких, фінансових 
відділів і служб, їхніх заступників, керівників 
відділів підприємств тощо. В свою чергу орга-
нізаційно-розпорядчі функції (обов’язки) – це 
обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю 
промисловості, трудовим колективом, ділянкою 
роботи, виробничою діяльністю окремих пра-
цівників на підприємствах, в установах чи орга-
нізаціях незалежно від форм власності. Такі 
функції виконують, зокрема, керівники мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої 
влади, державних, комунальних підприємств, 
установ, організацій, структурних підрозділів, 
їхні заступники, особи, які керують ділянками 
робіт [10].

Таким чином, суб’єктами декларування 
є військовослужбовці, які: 1) обіймають штатні 
посади, пов’язані з виконанням організа-
ційно- розпорядчих чи адміністративно-гос-
подарських обов’язків; 2) спеціально уповно-
важені на виконання таких обов’язків згідно із 
законодавством [10].

Але варто відмітити, що є військовослуж-
бовці, на яких не поширюються вимоги фінан-
сового контролю взагалі. Такими зокрема є: 
1)  військовослужбовці військової служби за 
призовом під час мобілізації, на особливий 
період; 2) військовослужбовці військової служби 
за призовом осіб із числа резервістів в особли-
вий період; 3) військовослужбовці військової 
служби за призовом осіб офіцерського складу; 
4) військові посадові особи з числа військовос-
лужбовців військової служби за контрактом осіб 
рядового складу; 5) військові посадові особи 
з числа військовослужбовців військової служби 
за контрактом осіб сержантського і старшин-
ського складу; 6)  військовослужбовці молод-
шого офіцерського складу військової служби 
за контрактом осіб офіцерського складу; 7) вій-

ськовослужбовці строкової військової служби; 
8) курсанти вищих військових навчальних 
закладів; 9)  курсанти вищих навчальних закла-
дів, які мають у своєму складі військові інсти-
тути; 10) курсанти факультетів, кафедр та відді-
лень військової підготовки [10].

Підводячи підсумок, можна сказати, що най-
частіше адміністративне правопорушення щодо 
порушення вимог фінансового контролю поса-
довими особами Збройних Сил України полягає 
в несвоєчасному поданні без поважних причин 
декларації або ж поданні завідомо недостовір-
них відомостей у декларації.

Загалом, можна виділити наступні адміні-
стративно-правові характеристики запобігання 
порушення вимог фінансового контролю поса-
довими особами Збройних сил України:

1) запобігання порушення вимог фінансового 
контролю посадовими особами Збройних сил 
України полягає у проведенні роз’яснювальної, 
методичної, превентивної діяльності щодо озна-
йомлення посадових осіб Збройних сил України 
з вимогами фінансового законодавства;

2) дотримання вимог фінансового контролю 
є невід’ємним внутрішнім обов’язком посадо-
вих осіб Збройних сил України;

3) фінансовим контроль за своєю природою 
є адміністративним інструментом перевірки 
посадових осіб Збройних сил України встанов-
лених вимог фінансового законодавства;

4) найпоширенішим адміністративним пра-
вопорушенням у сфері дотримання вимог 
фінансового контролю посадовими особами 
Збройних сил України є порушення порядку 
подання декларацій та недостовірність відомо-
стей, поданих у них.
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Hrudovenko O. S. Administrative and legal characteristics of preventing violations of 
financial control requirements by officials of the armed forces of Ukraine

the purpose of the article is to carry out a complex and systematic analysis of regulatory principles, 
theoretical foundations of administrative law and generalized practice, on the basis of which to characterize 
the prevention of violations of financial control requirements by officials of the Armed Forces of Ukraine. 
The article disclosed the definition of the concept of control, the definition of the concept of financial 
control  is  investigated,  and  the  concept  of  "military  officials"  is  also  disclosed.  The  administrative 
and legal characterization of the prevention of violation of financial control requirements by officials 
of  the Armed Forces  of Ukraine was  carried  out.  It was  revealed  that  the  prevention  of  violations 
of financial control requirements by officials of  the Armed Forces of Ukraine consists  in conducting 
explanatory, methodical,  preventive  activities  regarding  the  familiarization  of  officials  of  the Armed 
Forces  of  Ukraine  with  the  requirements  of  financial  legislation.  It  was  concluded  that  the  most 
common administrative offense in violation of financial control requirements by officials of the Armed 
Forces of Ukraine consists  in  late submission of a declaration without valid  reasons or submission 
of knowingly inaccurate information in the declaration. In general, the following administrative and legal 
characteristics  of  preventing  violations  of  financial  control  requirements  by  officials  of  the  Armed 
Forces of Ukraine can be distinguished: 1) prevention of violations of financial control requirements 
by officials of the Armed Forces of Ukraine consists in conducting explanatory, methodical, preventive 
activities regarding the familiarization of officials of the Armed Forces of Ukraine with the requirements 
of financial  legislation; 2) compliance with financial control  requirements  is an  integral  internal duty 
of officials of the Armed Forces of Ukraine; 3) financial control by its very nature is an administrative tool 
for checking officials of the Armed Forces of Ukraine against the established requirements of financial 
legislation; 4) the most common administrative offense in the field of compliance with financial control 
requirements by officials of the Armed Forces of Ukraine is the violation of the procedure for submitting 
declarations and the unreliability of the information provided in them.

Key  words: control,  financial  control,  officials,  administrative  offense,  administrative  offense 
related to corruption, Armed Forces of Ukraine.



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

46

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;  
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

УДК 343.614(477) 
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2022.3.5

Ю. В. Абакумова 
доктор юридичних наук, доцент,

 директор Інституту економіки та права Класичного приватного університету

Р. Р. Романенко 
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права  і процесу  
Юридичного факультету Національного авіаційного університету

ДОВЕДЕННЯ ОСОБИ ДО САМОГУБСТВА В УСТАНОВАХ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
У статті досліджено проблеми та особливості кваліфікації злочину доведення до самогуб-

ства (стаття 120 Кримінального кодексу України) вчиненого в установах виконання покарань. 
Проаналізовано проблеми законодавчого регулювання відповідних особистих немайнових прав 
осіб, засуджених до позбавлення волі. Розглянуто питання щодо особистих немайнових прав, 
які забезпечують природне існування фізичної особи. Проаналізовано проблеми вітчизняного 
законодавства та практики щодо реалізації особистих немайнових прав засуджених, зокрема 
права на життя, особисту безпеку, гуманне ставлення та повагу до їх гідності.

Наголошено на тому, що всі люди від народження наділені певним комплексом невід’ємних 
прав та свобод, які власно є результатом людської природи. Права людини та громадянина 
закріплені  в  Конституції  України,  відповідно  до  якої  усі  люди  є  вільними  і  рівними  у  своїй 
гідності та правах. Ці права є невід’ємними та невідчужуваними. Визнання  і  захист прав 
людини є основним обов’язком держави. Наголошено, що як  і будь-яка людина, права якої 
охороняються Конституцією України та іншими нормативними актами, особи, засуджені 
до позбавлення волі мають право на життя, захист якого забезпечується державою. 

Зроблено висновок про те, що у місцях виконання (відбування) покарань право осіб, засу-
джених до позбавлення волі, на життя, особисту безпеку, особисту недоторканність, охо-
рону  здоров’я  регулярно  порушуються,  хоча  на  достатньому  рівні  забезпечені  положен-
нями вітчизняного законодавства. Означено обставини, які негативно впливають на стан 
та ефективність забезпечення таких права засуджених. 

Ключові  слова: доведення  до  самогубства,  суїцид,  установа  відбування  покарання, 
установа  виконання  покарання,  засуджений,  позбавлення  волі,  особисті  немайнові  права, 
безпека, життя, жорстоке поводження. 

Вступ
Найвищою цінністю є людське життя, а також 

здоров’я, честь і гідність людини, її недоторка-
ність та безпека. Життя людини є благом, на 
забезпечення та охорону якого спрямована 
більшість прав фізичної особи. У будь-якій роз-
винутій демократичній державі право на життя 

людини охороняється на законодавчому рівні. 
Охорона здоров’я та життя є одним із пріоритет-
них напрямів діяльності держави. У ст. 27 Кон-
ституції України наголошено, що кожна людина 
має невід’ємне право на життя. «Ніхто не може 
бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 
держави – захищати життя людини. Кожен має 
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право захищати своє життя і здоров’я, життя 
і здоров’я інших людей від протиправних пося-
гань» [1]. Згідно з ст. 28 Основного закону кожен 
має право на повагу до його гідності. «Ніхто не 
може бути підданий катуванню, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує його гід-
ність, поводженню чи покаранню» [1]. Будь-яка 
фізична особа має право захищати життя від 
протиправних посягань будь-яким засобом, не 
забороненим законом. Крім того, кожна людина 
має право на вільний розвиток своєї особисто-
сті, повагу до її гідності, свободу та особисту 
недоторканність тощо. Відповідно до ст. 281 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
кожна фізична особа має невід’ємне право на 
життя. Ніхто не може бути позбавлена життя. 
Людина має право на захист свого життя і здо-
ров’я, а також життя і здоров’я іншої фізичної 
особи від протиправних посягань будь-якими 
засобами, що не заборонені законом [2].

Право на життя, особисту безпеку, гуманне 
ставлення та повагу до гідності – це все осо-
бисті немайнові права особи. Взагалі, кожна 
людина від народження наділена певним 
комплексом невід’ємних прав та свобод, які 
власно є результатом людської природи. Права 
людини та громадянина закріплені в Конститу-
ції України, відповідно до якої усі люди є віль-
ними і рівними у своїй гідності та правах. Ці 
права є невід’ємними та невідчужуваними. При 
цьому саме таким людським цінностям, протя-
гом всього існування цивілізації, завжди завда-
валася шкода.  

Особи, позбавлені волі, зокрема під час 
перебування в установах виконання покарань, 
залишаються громадянами своєї держави, 
а відповідно, їм належать і всі права та свободи 
людини, окрім певних обмежень, визначених на 
законодавчому рівні. 

Дослідженням, пов’язаним з немайновими 
правами осіб, зокрема і засуджених до поз-
бавлення волі, а також проблемами забезпе-
чення права на життя, присвятили свої праці 
такі науковці як: О. М. Бандурка, Ю. В. Бау-
лін, В. А. Бадира, А. П. Гель, М. Я. Гуцуляк, 
Т. А. Денисова, О. М. Джужа, О. В. Дзера, 
О. Г. Колб, А. С. Нікифоров, В. О. Мерку-
лова, В. В. Лень, О. М. Литвинов, М. І. Мель-
ник, В. Ф. Примаченко, П. Г. Пономарьов, 
В. М. Прусс, П. М. Рабінович, А. Х. Степанюк, 
Р. О. Стефанчук, В. М. Трубников, М. І. Хавро-
нюк, Ю. А. Чеботарьова, Д. В. Ягунов, І. С. Яко-
вець та інші. Представляючи значущі резуль-
тати, більшості досліджень бракує висвітлення 

питання щодо реалізації особами, засудженими 
до позбавлення волі, права на життя, особливо 
у випадку доведення таких осіб до самогубства. 

Мета статті 
Виявити проблеми вітчизняного законодав-

ства та практичні проблеми щодо кваліфікації 
злочину «Доведення до самогубства», який 
вчинюється відносно особи, засудженої до поз-
бавлення волі.  

Результати
Відповідно до ст. 269 ЦК України кожній 

фізичній особі  від народження або за законом 
належить певне коло особистих немайнових 
прав. Такі права не мають економічного змі-
сту. Вони  тісно пов’язані з фізичною особою. 
Фізична особа не може відмовитися від особи-
стих немайнових прав, що належать їй, а також 
не може бути позбавлена цих прав. Цими пра-
вами фізична особа володіє довічно [2]. 

Особисті немайнові права є видом суб’єктив-
них прав, які належать до категорії нематеріаль-
них благ. Досліджуючи проблеми забезпечення 
немайнових прав П. М. Рабіновіч характеризу-
вав їх наступним чином: «це є певні можливості 
людини, необхідні для її існування та розвитку 
у конкретно-історичних умовах, що об’єктивно 
зумовлюються досягнутим рівнем розвитку 
людства і мають бути загальними та рівними 
для всіх людей» [3, с. 27]. 

Конституцією України визначаються види 
особистих немайнових прав людини, які дублю-
ються, також, у ст. 270 ЦК України, зокрема 
зазначається, що до таких прав відносяться: 
право на життя; право на охорону здоров’я; 
право на безпечне для життя і здоров’я довкілля; 
право на свободу та особисту недоторканність; 
право на недоторканність особистого і сімей-
ного життя; право на повагу до гідності та честі; 
право на таємницю листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції; право на недоторканність житла; право на 
вільний вибір місця проживання та на свободу 
пересування; право на свободу літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості [2]. 
Також ЦК України та іншими законами перед-
бачені й інші особисті немайнові права фізичної 
особи. При цьому перелік особистих немайно-
вих прав, встановлених Конституцією України, 
ЦК України та іншими законами не є вичерпним.

Особисті немайнові права людини спрямо-
вані не тільки на її фізичну недоторканість, але 
й на недоторканність внутрішнього світу та інте-
ресів особи. Право на життя, як одне з немайно-
вих природних прав людини, можна розглядати 
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як особисте немайнове право фізичної особи, 
яке виникає з приводу особистого нематері-
ального блага, яким і є життя кожної людини. 
Народження та смерть людини – це особли-
вий різновид юридичних фактів, що належить 
до подій. Право на життя має декілька аспек-
тів, у тому числі право на збереження життя 
і право на розпорядження ним [4, с. 464]. Під 
правом на життя, в аспекті розпорядження ним, 
розуміється можливість: піддавати своє життя 
ризику; вирішувати питання про припинення 
свого життя. Людина може передчасно припи-
нити своє життя шляхом самогубства (суїциду). 
Саме по собі самогубство не є злочином, зло-
чином вважається доведення особи до само-
губства, тобто ті дії, без яких би не відбувся 
суїцид. Такі дії є кримінальнокараними. У нау-
кових виданнях різних галузей обговорюється 
питання про можливість визнання права на 
самогубство, права на смерть, вважаючи, що 
таке право повинно бути проголошено у законі. 
На відміну від інших немайнових прав, право на 
життя є визначальною передумовою, основою 
людської гідності, що гарантує недоторканність 
фізичного існування людини, оскільки її життя 
розглядається як єдине і неподільне благо, яке 
не підлягає обмеженню [6, с. 325].

В Україні право людини на життя забезпе-
чуються Конституцією, Цивільним кодексом, 
Кримінальним кодексом (далі – КК України), 
іншими нормативними актами. Право на життя 
осіб, засуджених до позбавлення волі, знайшло 
також своє відображення у Кримінально-вико-
навчому кодексі України (далі – КВК України). 
Так, у ст. 7 даного нормативного акту наголошу-
ється на тому, що держава поважає і охороняє 
права, свободи і законні інтереси засуджених 
осіб, засуджені користуються всіма правами 
людини та громадянина, передбаченими Кон-
ституцією України. Право на життя та здоров’я 
засуджених та деякі елементи механізму його 
забезпечення визначається ст. 10 КВК України, 
відповідно до якої засуджені мають право на 
особисту безпеку [5]. Крім того, правові гарантії 
забезпечення та реалізації права засуджених 
на життя передбачено у: Кримінальному проце-
суальному кодексі України (далі – КПК України); 
Законі України «Про попереднє ув’язнення»; 
Законі України «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві»; Наказі Міністерства юстиції України 
«Про затвердження Правил внутрішнього роз-
порядку установ виконання покарань»; підза-
конних нормативно-правових актах Міністер-

ства юстиції України. Тобто право на життя осіб, 
засуджених до позбавлення волі, зберігається 
у повній мірі та захищається так же, як і у відно-
шенні всіх інших людей. Зазначене стосується 
у тому числі й кримінально-правового захисту 
життя засуджених осіб. У випадку протиправ-
ного посягання на це благо у відношенні засу-
дженого кримінальна відповідальність настає 
на загальних підставах, зокрема і у випадках 
доведення такої особи до самогубства. 

Самогубство – це умисне позбавлення осо-
бою себе життя, часто вчинене з відчаю. Дії, 
спрямовані на доведення до самогубства, зав-
дають найбільшу шкоду особі – позбавлення її 
найціннішого, що є у людини, тобто життя. 

Якщо дослідити ст. 120 КК України «Дове-
дення до самогубства», то можна зазначити, 
що діяння, передбачене цією нормою посягає 
не тільки на фізичну, але й на психічну недотор-
канність потерпілого, його гідність матеріальні 
та нематеріальні інтереси, оскільки об’єктивна 
сторона даного злочину виражається у дове-
денні особи до самогубства або до замаху на 
самогубство, в наслідок жорстокого з нею пово-
дження, шантажу, систематичного приниження 
її людської гідності або систематичного проти-
правного примусу до дій, що суперечать її волі, 
схиляння до самогубства, а також інших дій, що 
сприяють вчиненню самогубства. Зокрема такі 
дії можуть вчинюватися щодо особи, яка пере-
бувала в матеріальній або іншій залежності від 
винуватого [7]. 

Законом України від 08.02.2018 р. № 2292-
VIII до ст. 120 КК України було внесено певні 
зміни, а саме було встановлено кримінальну 
відповідальність за сприяння вчиненню само-
губства. Крім того, перелік кримінально-караних 
способів доведення потерпілого до самогубства 
або до замаху на самогубство було розширено 
та доповнено такими способами, як схиляння 
до самогубства, а також іншими діями, що спри-
яють його вчиненню. Таку ознаку об’єктивної 
сторони злочину як примус до протиправних 
дій замінено на систематичний протиправний 
примус до дій, що суперечать волі особи [8]. 
І такі зміни є слушними. Як зазначають з цього 
приводу І. О. Зінченко та Є. В. Шевченко: «… 
перелік способів доведення до самогубства 
перестав бути вичерпним, що, без сумніву, має 
позитивний характер, адже дозволяє встанов-
лювати ознаки складу даного кримінального 
правопорушення у нетипових ситуаціях впливу 
на психіку потерпілої особи з метою викликати 
у неї бажання скоїти суїцид» [9, с. 123].



Серія: Право, 2022 р., № 3 (77)

49

Злочин «Доведення до самогубства» роз-
міщений у Розділі II «Кримінальні правопору-
шення проти життя та здоров’я особи» Осо-
бливої частини КК України. В першу чергу він 
посягає на таку людську цінність як життя. Тобто 
основним безпосереднім об’єктом злочину, 
передбаченого ст. 120 КК України виступають 
суспільні відносини, що знаходяться під охоро-
ною вітчизняного кримінального законодавства, 
порушення яких тягне кримінальну відповідаль-
ність, а саме – за заподіяння шкоди життю (хоча 
і опосередковано) чи здоров’ю іншої особи або 
створення загрози заподіяння подібної шкоди. 
Але також досліджуваний злочин посягає 
і на певні додаткові обов’язкові об’єкти, такі 
як фізична та психічна недоторканість особи, 
її честь та гідність, психічне здоров’я, про що 
свідчать ознаки об’єктивної сторони розгляду-
ваного злочину, охарактеризовані в диспозиції 
ст. 120 КК України, а також у кваліфікованому 
складі злочину «доведення до самогубства» 
(ч. 2 ст. 120). Тобто об’єктивна сторона даного 
злочину виражається у доведенні потерпілого 
до самогубства шляхом: 

- жорстокого поводження; 
- шантажу; 
- систематичного приниження людської гід-

ності; 
- систематичного протиправного примусу до 

дій, що суперечать волі потерпілого; 
- схиляння до самогубства; 
- інших дій, що сприяють вчиненню особою 

самогубства.
Жорстоке поводження з потерпілим може 

виражатися у вчиненні дій, які спричиняють 
потерпілому особливі фізичні чи психічні страж-
дання, зокрема: мордування, позбавлення сво-
боди пересування, позбавлення їжі, води, ліків, 
сну, одягу, житла, систематичне приниження, 
побої, нанесення тілесних ушкоджень, приму-
шування до вчинення дій сексуального харак-
теру тощо. 

Під шантажем, у розглядуваному злочині, 
слід розуміти погрозу розголошення компроме-
туючих, ганебних або інших, щодо потерпілого 
або близьких йому осіб, відомостей, які потерпі-
лий бажає зберегти у таємниці. Також це може 
бути погроза вчинити інших шкідливих для 
потерпілого дій (звільнення з роботи, розлу-
чення, відібрання дитини, позбавлення житла 
чи іншого майна або засобів для існування, 
виселення тощо).

Систематичне приниження людської гідно-
сті полягає у регулярних (три чи більше разів) 

образах особи. Це може бути глумління над 
нею, цькування (булінг), поширення вигадок, 
що порочать потерпілого, явно несправед-
лива критика, «знецінення» потерпілого тощо. 
Зазначене ще раз свідчить про необхідність 
введення у вітчизняне кримінальне законо-
давство кримінальної відповідальності за 
систематичний булінг, і не тільки за вчинення 
його відносно учасників освітнього процесу, 
як це передбачено ст. 173-4 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення [10], але 
й інших його різновидів. Систематичне прини-
ження людської гідності потерпілого роз’ясню-
ється у п. 28 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України [11].

 Систематичний протиправний примус до дій, 
що суперечать волі потерпілого, означає дома-
гання від останнього, шляхом погроз, насиль-
ства чи інших подібних дій вчинити дії, які не 
відповідають бажанням, особистим переконан-
ням або уявленням особи про чесність, мораль, 
релігійні погляди та принципи тощо. Під приму-
сом же до протиправних дій можна розуміти 
фізичний або психічний вплив на потерпілого 
з метою спонукання його до вчинення дій, які 
прямо заборонені законом. При цьому «проти-
правність» такого примусу означає, що подібні 
вимоги щодо особи, не мають жодних законних 
підстав. 

Схиляння до самогубства може виражатися 
у вчиненні будь-яких дій, які впливають на сві-
домість та рішення особи щодо вчинення суї-
циду. Для застосування ж ч. 2 ст. 120 КК України 
необхідно визначити наявність матеріальної 
або іншої залежності потерпілого від винного, 
яку встановлює суд відповідно до стосунків, 
які усталилися між жертвою та злочинцем 
[12, с. 116].

У КК України передбачено також кримі-
нальну відповідальність за: катування (ст. 127); 
побої і мордування (ст. 126); домашнє насиль-
ство (ст. 126-1); кримінальні правопорушення 
проти статевої свободи та статевої недоторка-
ності особи, зокрема: зґвалтування (ст. 152), 
сексуальне насильство (ст. 153), примушування 
до вступу в статевий зв’язок (ст. 154); злочини, 
пов’язані з зараженням вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хво-
роби або венеричної хвороби (ст. ст. 130-133), 
злочини, пов’язані з незаконним проведен-
ням аборту або стерилізації (ч. ч. 2-4 ст. 134), 
незаконне розголошення лікарської таємниці 
(ст. 145), незаконне позбавлення волі (ст. 146), 
незаконне поміщення в заклад з надання пси-



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

50

хіатричної допомоги (ст. 151), примушування 
до шлюбу (ст. 151-1), перевищення влади або 
службових повноважень працівником право-
охоронного органу (ч. ч. 2-3 ст. 365), притяг-
нення завідомо невинного до кримінальної від-
повідальності (ст. 372), постановлення суддею 
(суддями) завідомо неправосудного вироку, 
рішення, ухвали або постанови (ст. 375), дії, що 
дезорганізують роботу установ виконання пока-
рань (щодо тероризування в установах вико-
нання покарань засуджених) (ст. 392), переви-
щення військовою службовою особою влади чи 
службових повноважень (ч. ч. 2-3 ст. 426-2) [7]. 
Подібні дії у відношенні до потерпілого також 
можуть стати причиною його самогубства, але 
в таких випадках кримінальна відповідальність 
винного настає за сукупністю статей.     

Згідно зі ст. 289 ЦК України кожна особа має 
право на фізичну (особисту) недоторканість. 
Фізична особа не може бути піддана катуванню, 
жорстокому нелюдському, або такому, що при-
нижує її гідність, поводженню чи покаранню 
(ч. 2 ст. 289) [2]. 

Відповідно до ст. 3 Хартії основних прав 
Європейського союзу (ЄС) кожна людина має 
право на фізичну недоторканість та недоторка-
ність психіки [13]. 

У Європейській конвенції про захист прав 
людини та основних свобод (ЄКЗПЛОС) право 
на фізичну та психічну недоторканість безпосе-
редньо не згадується, однак, згідно з тлумачен-
ням положень цієї Конвенції – це є частиною: 
права на особисту недоторканість (ст. 5); права 
на свободу від катувань або нелюдського, 
чи такого, що принижує гідність, поводження 
(ст. 3); права на повагу до приватного і сімей-
ного життя (ст. 8); права на охорону здоров’я 
[14]. Також фізична та психічна недоторканість 
людини охороняється положеннями Європей-
ської конвенції про запобігання катуванням чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню.      

Відповідно до положень «Правил внутріш-
нього розпорядку установ виконання покарань» 
засуджені не повинні підлягати жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує їх гід-
ність, поводженню (розділ 2) [15]. З іншого боку 
причин вчинення самогубства в установах вико-
нання (відбування) покарань може бути значна 
кількість. При цьому, об’єктивна сторона злочину, 
передбаченого ст. 120 КК України може здійсню-
ватись як персоналом установи, трак і іншими 
ув’язненими, а також – родичами або близькими 
особи, засудженої до позбавлення волі. 

Згідно з останніми даними статистики, 
щороку в українських установах виконання 
покарань вбивають себе від 40 до 50 людей. 
За останні п’ять років в установах відбування 
(виконання) покарання України в наслідок вчи-
нення суїциду померло близько 236 осіб: 

- 2017 р. – 48 самогубств;
- 2018 р. – 46 самогубств (з них 33 – 

у виправних колоніях, 13 – у СІЗО);
- 2019 р. – 50 самогубств (з них 34 – 

у виправних колоніях, 16 – у СІЗО);
- 2020 р. – 49 самогубств (з них 37 – 

у виправних колоніях,12 – у СІЗО, 1 – виховна 
колонія);

- 2021 р. – 43 самогубств (з них 25 – 
у виправних колоніях, 18 – у СІЗО) [16].

Звісно у порівнянні з загальною тенденцією 
вчинення суїциду в нашій державі, та й взагалі 
у світі, це не такі вже і значні дані. Так у світі 
щороку накладають на себе руки більше ста 
тисяч осіб. В Україні у 2016 р. самогубство вчи-
нили 6898 особи, а вже у 2020 р. – 7654 особи 
[16].

При цьому слід також відзначити, що зареє-
строваних випадків доведення засуджених осіб 
до самогубства не багато. Це пов’язано з тим, 
що будь-які правопорушення з боку засудже-
них свідчать про недоліки у роботі адміністра-
ції колонії. Тож випадки доведення засуджених 
до самогубств приховуються. Такі випадки на 
практиці важко виявити та довести.

Переважно причини самогубств осіб, засу-
джених до позбавлення волі, пов’язані з осо-
бистими хвилюваннями щодо незаконного, на 
їх думку, притягнення до кримінальної відпо-
відальності, призначенням надмірно суворого 
покарання, страхом перед його настанням, 
страхом перед перебуванням в установах поз-
бавлення волі тощо. Особливо це стосується 
осіб, засуджених до довічного позбавлення 
волі. В них відзначається підвищена схильність 
до суїциду та втечі. Так, наприклад, у Київ-
ському слідчому ізоляторі управління Держав-
ного департаменту України з питань виконання 
покарань у місті Києві та Київській області скоїла 
самогубство через повішання 47-річна жінка, 
яка була засуджена Соломенським районним 
судом м. Києва на вісім років позбавлення волі 
за вбивство матері чоловіка. У передсмертній 
записці вона пояснила свій крок протестом 
проти судової несправедливості [17].

Як слушно зауважує О. Г. Колб – настанню 
смерті внаслідок суїциду зазвичай передують 
певні негативні міжособистісні стосунки, що скла-
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даються між засудженими як у період відбування 
покарання, так і до нього (зокрема, у слідчому 
ізоляторі). Бажання покінчити з життям шляхом 
самогубства, в багатьох випадках, спричиняють 
гомосексуальні стосунки, вживання алкоголю, 
наркотиків, азартні ігри [18, с. 164]. А як зазна-
чає з цієї проблеми І. М. Копотун, самогубство 
засуджених – це одна з найсерйозніших про-
блем у діяльності установ виконання покарань, 
оскільки вони можуть не лише негативно позна-
читися на оперативній обстановці, а також дезор-
ганізувати діяльність такої установи, чинити тиск 
на засуджених і навіть її співробітників та викли-
кати широкий суспільний резонанс, оскільки 
життя людини трагічно обривається нерідко 
з вини адміністрації установи [19, с. 597]. Напри-
клад, у Білоцерківській виправній колонії № 35 
Державного департаменту України з питань 
виконання покарань вчинив самогубство засу-
джений, до звільнення якого залишалося менше 
чотирьох місяців. За інформацією правозахис-
ників, засуджений вдався до самогубства після 
конфлікту із співробітниками колонії, які приму-
шували його працювати на шкідливому гумо-
вому виробництві [20]. Також, у Харківському 
Слідчому ізоляторі вчинив самогубство через 
повішення 17-річний засуджений який був засу-
джений за крадіжку та з квітня 2021 р. перебував 
в СІЗО у камері разом з трьома неповнолітніми. 
За словами адміністрації загиблий ніколи не 
скаржився ні на умови утримання, ні на погане 
ставлення з боку співкамерників або працівни-
ків слідчого ізолятора. Однак «не скаржився», 
не означає, що проблем не було. Тож з Києва до 
Харківського СІЗО було направлено перевірку, 
щоб зрозуміти в яких умовах живуть ув’язнені 
та чи дотримуються їхніх прав [21].

За останні два роки кількості самогубств 
у місцях позбавлення волі збільшилися на 22 
% [22]. У «Рекомендаціях щодо запобігання 
самогубствам в установах Державної кримі-
нально-виконавчої служби України» серед при-
чин вчинення самогубства виокремлюються 
наступні:   

- втрата засудженим соціально-корисних 
зв’язків (відсутність родичів, втрата родинних 
зв’язків під час перебування в місцях позбав-
лення волі); 

- складні життєві обставини (втрата рідних 
чи близьких осіб, особисті фінансові борги або 
членів родини тощо); 

- засудження особи вперше до тривалих 
строків позбавлення волі, що приводить до від-
чаю; 

- сімейні проблеми (хронічна конфліктно-де-
структивна атмосфера в родині, розлучення, 
зрада близької людини); 

- порушення у сфері міжособистісних стосун-
ків та відхилення у поведінці (соціальна деза-
даптованість), що приводить до непорозумінь 
та викликає депресію; 

- загроза чи факт регулярних принижень або 
зґвалтування; 

- тяжка хвороба, зокрема соматичні захво-
рювання або психічні та поведінкові розлади; 

- наркотична чи алкогольна залежність, що 
приводить до неадекватного сприйняття реаль-
ності; 

- поміщення у дисциплінарний ізолятор, кар-
цер; 

- переведення в приміщення камерного типу, 
одиночні камери;

- конфліктні стосунки з іншими засудженими 
або адміністрацією; 

- емоційні проблеми у засудженого (три-
вожність, депресія, афект, фрустрація, агресія 
тощо), особливо у випадках, коли засудже-
ним було вчинено злочин проти особистості 
(зокрема – вбивство близької людини); 

- подовження строку покарання; 
- невдача поданої апеляції [23]. 
Крім того, як одну з можливих причин суїциду 

серед засуджених можна виділити і злісну непо-
вагу до потерпілого або членів його родини чи 
близьких осіб з боку адміністрації закладу вико-
нання покарання. 

Також до суїциду схильні ув’язнені, які: 
раніше мали суїцидальні спроби або чинили 
акти самоушкодження; рідні та близькі яких ско-
ювали самогубство; мали високий соціальний 
статус до потрапляння в установи виконання 
покарань; особи похилого віку; особи, які нале-
жать до ЛГБТ спільноти [23].

Проблема полягає в тому, що, у переважній 
більшості, особи, засуджені до позбавлення 
волі, є однією з самих не захищених соціаль-
них ланок суспільства. Достатньо непоодино-
кими, а навіть можна сказати – регулярними 
є випадки, коли засуджених принижують різ-
ними способами (як персонал, так і інші ув’яз-
нені), що виражається в їх побитті, відбиранні 
продуктів, вимаганні прати одяг чи виконувати 
іншу, іноді принизливу роботу. Часті випадки 
зґвалтування або примушування до дій сексу-
ального характеру, різноманітні погрози, щодо 
потерпілого та його близьких. З боку працівни-
ків установ виконання покарань на засудже-
ного може здійснюватися певний тиск, шляхом 
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погроз, фізичного насильства, змушування 
перебування, без законних для того підстав, 
у одиночних камерах чи карцерах, що часто 
супроводжується застосуванням  катувань 
шляхом використання світла та музики, внас-
лідок чого ув’язненого позбавляють сну, зва-
жаючи на те, що одиночні камери та карцер 
взагалі дуже негативно впливають на ув’язне-
них з психологічної точки зору.  Існує тотальне 
недофінансування із державного бюджету уста-
нов виконання покарань на поліпшення умов 
тримання (придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю тощо). Більшість уста-
нов виконання покарань отримають видатки на 
цю статтю бюджети у обсязі не більше 5% від 
потреб, які зазначені у бюджетному запиті від-
повідної установи [22]. Перебування у місцях 
позбавлення волі часто супроводжується анти-
санітарними умовами, відсутністю у достатній 
кількості їжі та засобів гігієни, відсутністю адек-
ватної медичної допомоги тощо. У таких випад-
ках, у разі вчинення суїциду ув’язненим, немож-
ливо взагалі доказати факт саме доведення 
до самогубства, оскільки підставою криміналь-
ної відповідальності є лише вчинення особою 
суспільно небезпечного діяння, яке містить 
склад кримінального правопорушення, перед-
баченого КК України (ст. 2 КК) [7]. Конкретна 
особа (суб’єкт злочину) несе кримінальну від-
повідальність за вчинення конкретного складу 
кримінального правопорушення. Працівник 
колонії не може відповідати за вчинення засу-
дженим самогубства, через неприйнятні побу-
тові умови, у зв’язку з недостатнім фінансуван-
ням, на фоні чого ув’язнений став схильним до 
депресії. Інші ув’язнені не можуть відповідати за 
самогубство особи, вчинене внаслідок наявно-
сті у неї соціальної дезадаптованості. Як зазна-
чає з цього приводу психолог Н. Ю. Максимова, 
у таких випадках самогубство є наслідком вза-
ємодії складних суїцидальних рис засудженого 
та несприятливого соціального середовища, 
в якому він опинився. Засуджені, до яких засто-
совується насильство, терор, регулярний пси-
хологічній тиск, зазвичай опиняються у безви-
хідному становищі, з якого дуже важко вийти 
без сторонньої допомоги [24, с. 50]. Допомога 
має виходити від персоналу колонії та від квалі-
фікованого психолога, здатного надати реальну 
допомогу особі, на яку здійснюється фізичний 
або психологічний тиск.

Отже, враховуючи зазначене вище, можна 
дійти висновку про те, що кримінальній від-
повідальності підлягають лише винні особи, 

дії яких охоплюються ознаками об’єктивної 
сторони ст. 120 КК України. Тобто дії адміні-
страції закладу виконання покарання та інших 
засуджених (конкретних осіб) мають виража-
тися у жорстокому поводженні з потерпілим, 
його шантажі, систематичному приниженні 
людської гідності, систематичному протиправ-
ному примусі до дій, що суперечать його волі, 
схилянні потерпілого до самогубства, а також 
інших діях, що сприяють вчиненню самогуб-
ства, якщо внаслідок цього настали суспільно 
небезпечні наслідки у вигляді вчинення ув’яз-
неним суїциду. 

У місцях виконання (відбування) покарань 
право осіб, засуджених до позбавлення волі, 
на життя, особисту безпеку, особисту недотор-
канність, охорону здоров’я регулярно порушу-
ються, хоча на достатньому рівні забезпечені 
положеннями вітчизняного законодавства. 
Серед обставин, які негативно впливають на 
стан та ефективність забезпечення таких права 
засуджених осіб можна назвати: 

- невідповідність порядку виконання (відбу-
вання) покарань у виді позбавлення волі між-
народно-правовим актам щодо забезпечення 
охорони життя та здоров’я осіб, засуджених до 
позбавлення волі; 

- неналежне державне фінансування меди-
ко-санітарного забезпечення засуджених; 

- відсутність психологічної допомоги особам, 
засудженим до позбавлення волі;

- неналежне матеріально-побутове забезпе-
чення засуджених; 

- недостатній контроль з боку адміністра-
ції установ виконання (відбування) покарання 
щодо забезпечення права на охорону життя, 
здоров’я засуджених, їх особистої безпеки;

- нездатність персоналу ефективно врегу-
льовувати конфлікти серед ув’язнених нена-
сильницьким способом;

- недостатній контроль щодо дотримання 
адміністрацією установ виконання (відбування) 
прав засуджених та забезпечення нормального 
побуту.  
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Abakumova Yu. V.,  Romanenko R. R. Proof of a person to suicide in institutions for the 
execution of punishments: individual issues characteristics and warnings

The article examines the problems and features of the qualification of the crime of suicide 
(Article  120  of  the Criminal Code  of Ukraine)  committed  in  penal  institutions.  The  problems 
of  legislative regulation of  the relevant personal non-property  rights of persons sentenced  to 
deprivation of  liberty  are analyzed. The  issue of  personal  non-property  rights, which ensure 
the natural existence of a natural person, is considered. The problems of domestic legislation 
and practice regarding the realization of personal non-property rights of convicts, in particular 
the right to life, personal safety, humane treatment and respect for their dignity, are analyzed.
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It is emphasized that all people are endowed with a certain set of inalienable rights and freedoms, 
which are the result of human nature. Human and citizen rights are enshrined in the Constitution 
of Ukraine, according to which all people are free and equal in their dignity and rights. These rights are 
inalienable and inalienable. Recognition and protection of human rights is the main duty of the state. 
It was emphasized that, like any person whose rights are protected by the Constitution of Ukraine 
and other normative acts, persons sentenced to imprisonment have the right to life, the protection 
of which is ensured by the state.

It was concluded that  the right  to  life, personal safety, personal  integrity, and health protection 
of  persons  sentenced  to  imprisonment  are  regularly  violated  in  the  places  of  execution  (serving 
of punishment), although  they are sufficiently protected by  the provisions of domestic  legislation. 
Circumstances that have a negative impact on the state and effectiveness of ensuring such rights 
of convicts have been identified.

Key  words: driving  to  suicide,  suicide,  institution  of  punishment,  institution  of  punishment, 
convicted, deprivation of liberty, personal non-property rights, security, life, cruel treatment.
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ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ ПОТЕРПІЛИХ У СКЛАДАХ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ 
ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ
У статті досліджено ознаки потерпілих у складах кримінальних правопорушень, що пося-

гають на представників влади. Запропоновано класифікацію потерпілих від кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 342–345, 346, 347, 348, 349, 351–351-2 КК. У цих кримі-
нально-правових  заборонах  потерпілими  окрім  представників  влади  визнаються  й  інші 
особи,  зокрема  особи,  які  здійснюють  професійну  діяльність  з  надання  публічних  послуг, 
представники громадськості.

За загальним правилом термін «представник влади» охоплює працівників правоохорон-
них  органів,  однак  термін  «працівник  правоохоронного  органу»  не  включає  усі  категорії 
представників  влади.  На  сьогодні  критерії  віднесення  певних  органів  до  правоохоронних 
потребують конкретизації так-як не дають можливості однозначно ідентифікувати той 
чи інших орган як правоохоронний. 

Аналіз положень ст. 112, 344, 346 КК свідчить про неоднозначність підходів законодавця 
щодо розуміння таких категорій як «державний діяч» та «державний чи громадський діяч». 
Деякі  категорії  державних  діячів  визнаються  потерпілими  у  складі  кримінального  право-
порушення,  передбаченого  ст.  344 КК,  однак  не  визнаються  потерпілими  у  складі  кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 346 КК, що видається абсолютно нелогічним. 
Окрім того, слід звернути увагу на недосконалість переліку державних діячів в плані того, 
що не усі вони включені до нього. Видається кращим варіантом розв’язання цих проблем все 
ж уніфікацію зазначених осіб шляхом закріплення єдиного терміну.

Створення самостійних кримінально-правових норм для забезпечення кримінальної-право-
вої охорони таких категорій державних діячів як народний депутат, член Рахункової палати, 
член Вищої ради правосуддя, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України видається сум-
нівним. Необґрунтованим  видається  і  виокремлення  державного  виконавця та  працівника 
органу державної виконавчої служби з поміж інших працівників правоохоронних органів. 

У  контексті  вдосконалення  кримінального  законодавства  в  частині  посягань  на  пред-
ставників  влади  слід  максимально  уніфікувати  як  потерпілих  так  і  вчиненні  щодо  них 
кримінально-протиправні  діяння.  Уніфікація  потерпілих  від  кримінальних  правопорушень, 
передбачених ст. 342–345, 346, 347, 348, 349, 351–351-2 КК, можлива шляхом виокремлення 
посягань на представників влади в самостійні кримінально-правові норми або забезпечення 
їх кримінально-правової охорони спільно з іншими особами як от особи, які надають публічні 
послуги, представники громадськості тощо. 

Ключові слова: потерпілий, представник влади, працівник правоохоронного органу, дер-
жавний або громадський діяч, кримінальне правопорушення, кримінальна відповідальність.

Постановка проблеми. З метою забезпе-
чення посиленої кримінально-правової охорони 
представників влади у Кримінальному кодексі 
України (далі – КК) передбачено розділ XV 
«Кримінальні правопорушення проти автори-

тету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, об'єднань громадян та кримі-
нальні правопорушення проти журналістів». 
У ньому розміщено кримінально-правові забо-
рони, передбачені ст. 342–345, 346, 347, 348, 
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349, 351–351-2 КК, які встановлюють підстави 
кримінальної відповідальності за посягання на 
різні категорії представників влади, зокрема 
працівників правоохоронних органів, держав-
них діячів тощо. 

Дослідження потерпілого має важливе зна-
чення не лише для кваліфікації кримінальних 
правопорушень, але в широкому розумінні і для 
доказування у кримінальному провадженні, 
криміналістичної, кримінологічної та опера-
тивно-розшукової характеристики відповідних 
деліктів [1, с. 47].

Водночас детальний аналіз криміналь-
но-правових норм, передбачених вказаними 
статтями, свідчить про порушення правил зако-
нодавчої техніки під час конструювання потер-
пілого як ознаки об’єкта цих кримінальних пра-
вопорушень. 

Стан дослідження. Актуальні проблеми 
кримінальної відповідальності за кримінальні 
правопорушення проти авторитету органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовряду-
вання, об'єднань громадян досліджено в робо-
тах В. П. Беленка, А. В. Бойка, Л. П. Брич, 
І. О. Давидович, О. О. Дудорова, О. О. Кирбя-
тєва, В. А. Клименка, В. В. Кузнєцова, В. І. Осад-
чого, М. В. Сийплокі, А. М. Удода, О. А. Чува-
кова, М. І. Хавронюка, С. Д. Шапченка та ін. 
Однак низка проблем, пов’язаних з підставами 
кримінальної відповідальності за ці делікти, 
залишаються нерозв’язаними.

Метою статті є дослідження проблем уніфі-
кації потерпілих у складах кримінальних право-
порушень проти представників влади. 

Основний зміст. Переважна більшість 
потерпілих від кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 342–345, 346, 347, 348, 349, 
351–351-2 КК, належать до представників 
влади. У постанові Пленуму ВСУ «Про судову 
практику у справах про хабарництво» від 
26 квітня 2002 р. № 5 роз’яснено, що до пред-
ставників влади належать, зокрема, праців-
ники державних органів та їх апарату, які наді-
лені правом у межах своєї компетенції ставити 
вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові 
для виконання юридичними і фізичними осо-
бами незалежно від їх відомчої належності чи 
підлеглості [2]. Особу, яка виконує функції пред-
ставника влади відносять до службових осіб 
(ст. 18, 364 КК).

Працівник  правоохоронного  органу  як 
потерпілий  від  кримінальних  правопору-
шень, що містяться в розділі XV Особли-
вої  частини  КК. Не викликає заперечення 

той факт, що за загальним правилом працівник 
правоохоронного органу є представник влади. 
Однак в статтях КК ці терміни розмежовуються. 
Працівник правоохоронного органу є найбільш 
поширеною категорією потерпілих у досліджу-
ваних кримінальних правопорушеннях (ст. 342, 
343, 345, 347, 348, 349 КК). Водночас окремі 
категорії потерпілих, як видається, можна від-
нести до працівників правоохоронних органів.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
державний захист працівників суду і правоохо-
ронних органів» від 23 грудня 1993 р. правоохо-
ронні органи – органи прокуратури, Національ-
ної поліції, служби безпеки, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, Наці-
ональне антикорупційне бюро України, органи 
охорони державного кордону, Бюро економічної 
безпеки України, органи і установи виконання 
покарань, слідчі ізолятори, органи державного 
фінансового контролю, рибоохорони, держав-
ної лісової охорони, інші органи, які здійснюють 
правозастосовні або правоохоронні функції [3]. 

В науковій літературі до правоохоронних 
органів окремі вчені відносять навіть суд. Напри-
клад, В. І. Осадчий з цього приводу вказує, 
що якщо суд здійснює охорону прав, а це так, 
відповідно до Закону України «Про судоустрій 
України», то, без сумніву, суд є правоохоронним 
органом. Належність же його до самостійної 
«гілки» влади – зовсім інше питання [4, c. 102]. 
Водночас усталеною є позиція відповідно до 
якої судові та правоохоронні органи все ж роз-
межовують.

Важливо також з’ясувати чи належать до пра-
цівників правоохоронних органів інші потерпілі. 
Насамперед слід дослідити таку належність 
державного виконавця, приватного виконавця, 
члена громадського формування з охорони гро-
мадського порядку і державного кордону, вій-
ськовослужбовця, уповноваженої особи Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб, судового 
експерта, працівника органу державної вико-
навчої служби.

Державний і приватний виконавець це 
особи уповноважені державою здійснювати 
діяльність з примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів (посадових осіб) 
у порядку, передбаченому законом. 

Державний  виконавець є представником 
влади, діє від імені держави і перебуває під її 
захистом та уповноважений державою здійс-
нювати діяльність з примусового виконання 
рішень у порядку, передбаченому законом (ст. 7 
Закону України «Про органи та осіб, які здій-
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снюють примусове виконання судових рішень 
і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р.) [5]. 

У зв’язку з цим виникає питання чи належать 
державні виконавці до правоохоронних органів? 
Як відомо до правоохоронних органів належать 
органи і установи виконання покарань, а також 
інші органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції (ч. 1 ст. 2 Закону України 
«Про державний захист працівників суду і пра-
воохоронних органів» від 23 грудня 1993 р.) [3]. 
З-поміж органів і установ виконання покарань 
виділяють органи державної виконавчої служби 
(ч. 8 ст. 11 КВК), які виконують покарання у виді 
конфіскації майна (ст. 12 КВК) за місцезнахо-
дженням майна відповідно до Закону України 
«Про виконавче провадження» (ч. 2 ст. 48 КВК). 
Органи державної виконавчої служби, утворені 
Міністерством юстиції України в установленому 
законодавством порядку входять до системи 
органів примусового виконання рішень (ст. 6 
Закону України «Про органи та осіб, які здій-
снюють примусове виконання судових рішень 
і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р.) [5]. 

Примусове виконання рішень про конфіс-
кацію майна покладається на органи держав-
ної виконавчої служби (державних виконав-
ців). Приватні виконавці на це не уповноважені 
(ч. 1 ст. 5, ст. 62 Закону України «Про виконавче 
провадження» від 2 червня 2016 року).

З огляду на зазначене можна зробити висно-
вок, що державний виконавець є працівником 
державної виконавчої служби, яка належить 
до органів і установ виконання покарань, які 
у свою чергу є елементом системи правоохо-
ронних органів. 

Водночас державні виконавці окрім при-
мусового виконання рішень про конфіскацію 
майна, уповноважені також на примусове вико-
нання рішення на підставі таких виконавчих 
документів: 1) виконавчих листів та наказів, 
що видаються судами у передбачених законом 
випадках на підставі судових рішень, рішень 
третейського суду, рішень міжнародного комер-
ційного арбітражу, рішень іноземних судів та на 
інших підставах, визначених законом або між-
народним договором України; 2) судових нака-
зів; 3) ухвал, постанов судів у цивільних, госпо-
дарських, адміністративних справах, справах 
про адміністративні правопорушення, кримі-
нальних провадженнях у випадках, передба-
чених законом; 4) виконавчих написів нотаріу-
сів; 5) посвідчень комісій по трудових спорах, 
що видаються на підставі відповідних рішень 
таких комісій; 6) постанов органів (посадових 

осіб), уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення у випадках, 
передбачених законом; 7) рішень інших дер-
жавних органів та рішень Національного банку 
України, які законом визнані виконавчими 
документами; 8) рішень Європейського суду 
з прав людини з урахуванням особливостей, 
передбачених Законом України «Про вико-
нання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини», а також рішень 
інших міжнародних юрисдикційних органів 
у випадках, передбачених міжнародним дого-
вором України; 9) рішень (постанов) суб’єктів 
державного фінансового моніторингу (їх упов-
новажених посадових осіб), якщо їх виконання 
за законом покладено на органи та осіб, які 
здійснюють примусове виконання рішень тощо 
(ст. 3 Закону України «Про виконавче прова-
дження» від 2 червня 2016 р.). Тому виникає 
слушне питання чи є державний виконавець 
працівником правоохоронного органу у випадку 
примусового виконання інших рішень, окрім 
рішень про конфіскацію майна. Очевидно, що 
відповідь на це питання можна дати лише на 
підставі аналізу термінів «правозастосовні 
функції» та правоохоронні функції». Однак 
з огляду на відсутність законодавчо закрі-
плених дефініцій цих термінів можна зробити 
висновок, що це питання є дискусійним. Адже 
правозастосовні функції може виконувати 
практично будь-який орган держави. З огляду 
на це, на сьогодні критерії віднесення певних 
органів до правоохоронних потребують конкре-
тизації так-як не дають можливості однозначно 
ідентифікувати той чи інших орган як правоохо-
ронний. 

Державний виконавець під час примусового 
виконання рішення про конфіскацію майна 
є службовою особою державної виконавчої 
служби, яка належить до правоохоронних орга-
нів, а саме до органів виконання покарань. 
Невипадково В.П. Коваленко пропонував Дер-
жавну виконавчу службу України віднести до 
переліку правоохоронних органів [6, с. 6]. Під-
тримуючу цю пропозицію Є. М. Блажівський 
зробив деякі уточнення запропонувавши під 
працівником правоохоронного органу розуміти, 
зокрема осіб, які наділені повноваженнями 
представника влади у сфері правоохоронної 
діяльності та перебувають на службі у Держав-
ній виконавчій службі України [7, с. 118].

Важливо встановити співвідношення понять 
«державний виконавець» та «працівник дер-
жавної виконавчої служби». 
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Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове вико-
нання судових рішень і рішень інших органів» 
від 2 червня 2016 р. державними виконав-
цями є керівники органів державної  виконав-
чої  служби, їхні заступники, головні державні 
виконавці, старші державні виконавці, дер-
жавні виконавці органів державної виконавчої 
служби [5]. 

Натомість у ст. 8 цього Закону зазначено, що 
державні виконавці, керівники та спеціалісти 
органів державної виконавчої служби є держав-
ними службовцями (ст. ) [5]. Відтак очевидно, 
що не усі категорії працівників державної вико-
навчої служби належать до державних вико-
навців. Підтвердженням цього є й той факт, що, 
наприклад, у Департаменті державної виконав-
чої служби, окрім державних виконавців пра-
цюють також головні та провідні спеціалісти. 
Тому термін «працівник державної виконавчої 
служби» не можна ототожнювати з терміном 
«державний виконавець». Державний викона-
вець є одним із працівників державної виконав-
чої служби. 

Конституційний Суд України слушно визнає, 
що поняття «працівник правоохоронного 
органу» необхідно визначати відповідно до 
розуміння ознак цього суб’єкта злочину лише за 
змістом його застосування у КК. Із системного 
аналізу положень КК вбачається, що в ньому 
розмежовано поняття «працівник правоохо-
ронного органу», «працівник державної вико-
навчої служби», «державний виконавець» [8]. 
Безумовно з цим неможна не погодитися, однак 
наскільки виправданим є вживання понять «пра-
цівник державної виконавчої служби» та «дер-
жавний виконавець». Потрібно чітко визначи-
тися чи в розділі XV Особливої частини КК має 
забезпечуватися кримінально-правова охорона 
лише державних виконавців чи усіх працівників 
державної виконавчої служби. Очевидно, що ці 
та інші проблеми можуть бути розв’язані лише 
в умовах комплексного реформування кримі-
нального законодавства. 

Приватний  виконавець є суб’єктом неза-
лежної професійної діяльності, який уповно-
важений державою здійснювати діяльність 
з примусового виконання рішень у порядку, 
встановленому законом (ст. 16 Закону України 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів» від 2 червня 2016 р.) [5]. Функції приватного 
виконавця (діяльність з примусового виконання 
судових рішень і рішень інших органів (посадо-

вих осіб)) у певних випадках тотожні правоохо-
ронним функціям державного виконавця, що 
свідчить про наявність в нього ознак працівника 
правоохоронного органу. Однак він здійснює 
свою діяльність самостійно і не належить до 
жодного державного органу, зокрема правоохо-
ронного. 

Членами громадських формувань з охорони 
громадського  порядку  і  державного  кордону 
можуть бути громадяни України, які досягли 
18-річного віку, виявили бажання брати участь 
у зміцненні правопорядку і в охороні державного 
кордону та здатні за своїми діловими, мораль-
ними якостями і станом здоров’я виконувати 
на добровільних засадах взяті на себе зобов’я-
зання (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону» від 22 червня 2000 року) [9].

Громадяни України відповідно до Консти-
туції України мають право створювати в уста-
новленому цим Законом порядку громадські 
об’єднання для участі в охороні громадського 
порядку і державного кордону, сприяння орга-
нам місцевого самоврядування, правоохорон-
ним органам, Державній прикордонній службі 
України та органам виконавчої влади, а також 
посадовим особам у запобіганні та припиненні 
адміністративних і кримінальних правопору-
шень, захисті життя та здоров’я громадян, інте-
ресів суспільства і держави від протиправних 
посягань, а також у рятуванні людей і майна 
під час стихійного лиха та інших надзвичайних 
обставин (скорочено їх називають громадські 
формування з охорони громадського порядку 
і державного кордону) [9].

Громадські формування з охорони громад-
ського порядку і державного кордону можуть 
бути створені на засадах громадської самоді-
яльності як зведені загони громадських фор-
мувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння 
Національній поліції та Державній прикордон-
ній службі України, асоціації громадських фор-
мувань тощо (ст. 1 Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону» від 22 червня 2000 року) [9].

Вчені вважають, що члени громадських 
формувань з охорони громадського порядку 
під час її здійснення є представниками влади 
[10, c. 983]. Незважаючи на це вони не нале-
жить до працівників правоохоронних органів. 

За загальним правилом термін «представник 
влади» охоплює працівників правоохоронних 
органів, однак термін «працівник правоохорон-
ного органу» не включає усі категорії представ-



Серія: Право, 2022 р., № 3 (77)

59

ників влади. З огляду на це, наприклад, поліцей-
ський є працівником правоохоронного органу 
і представником влади одночасно. Тому під 
час кваліфікації кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 342–345, 346, 347, 348, 349, 
351–351-2 КК, може виникнути питання до якої 
категорії потерпілих слід відносити правоохо-
ронців. В нагоді тут стануть розроблені в теорії 
кримінального права правила тлумачення кри-
мінально-правових норм.

Військовослужбовці  – особи, які проходять 
військову службу (ч. 9 ст. 1 Закону України «Про 
військовий обов'язок і військову службу» від 
25 березня 1992 року). Військова служба є дер-
жавною службою особливого характеру, яка 
полягає у професійній діяльності придатних до 
неї за станом здоров’я і віком громадян України 
(за винятком випадків, визначених законом), 
іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній 
із обороною України, її незалежності та терито-
ріальної цілісності. Час проходження військо-
вої служби зараховується громадянам України 
до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу 
роботи за спеціальністю, а також до стажу дер-
жавної служби (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
військовий обов'язок і військову службу» від 
25 березня 1992 року) [11].

У п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про соці-
альний і правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року 
йдеться про військовослужбовців Збройних 
Сил України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань 
та правоохоронних органів спеціального при-
значення, Державної спеціальної служби 
транспорту, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, які про-
ходять військову службу на території України, 
і військовослужбовців зазначених вище вій-
ськових формувань та правоохоронних орга-
нів – громадян України, які виконують військо-
вий обов'язок за межами України, та членів їх 
сімей [12]. З огляду на це окремі категорії вій-
ськовослужбовців можуть вважатися працівни-
ками правоохоронних органів. 

Водночас у диспозиції ст. 342 КК йдеться про 
військовослужбовців під час виконання цими 
особами покладених на них обов'язків щодо 
охорони громадського порядку. Окремі вчені 
уточнюють, що у ст. 342 КК військовослужбо-
вець, який не є службовою особою правоохо-
ронного органу, може бути потерпілим від цього 
злочину лише під час виконання обов’язків 
з охорони громадського порядку [13, c. 1051]. 

Уповноважена  особа  Фонду  гарантування 
вкладів фізичних осіб – працівник цього Фонду, 
який від імені Фонду та в межах повноважень, 
передбачених законом та/або делегованих 
Фондом, виконує дії із забезпечення виведення 
банку з ринку під час здійснення тимчасової 
адміністрації неплатоспроможного банку та/або 
ліквідації банку [13, c. 1051]. 

Фонд є установою, що виконує спеціальні 
функції у сфері гарантування вкладів фізич-
них осіб та виведення неплатоспроможних 
банків з ринку і ліквідації банків у випадках, 
встановлених цим Законом України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
від 23 лютого 2012 року. Фонд є юридичною 
особою публічного права, має відокремлене 
майно, яке є об’єктом права державної власно-
сті і перебуває у його господарському віданні. 
Фонд є суб’єктом управління майном, само-
стійно володіє, користується і розпоряджається 
належним майном, вчиняючи стосовно нього 
будь-які дії (у тому числі відчуження, передача 
в оренду, ліквідація), що не суперечать законо-
давству та меті діяльності Фонду. Фонд є еконо-
мічно самостійною установою, має самостійний 
баланс, поточний та інші рахунки в Національ-
ному банку України, у тому числі рахунки умов-
ного зберігання (ескроу), а також рахунки в цін-
них паперах у депозитарних установах – банках 
України (ст. 3 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» від 
23 лютого 2012 року) [14]. На підставі зазначе-
ного уповноважену особу Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб також не можна віднести 
до працівника правоохоронного органу.

Судовий  експерт відповідно до положень 
Закону України «Про судову експертизу» від 
25 лютого 1994 р. це особа, яка проводить судову 
експертизу. Натомість судова експертиза – це 
дослідження на основі спеціальних знань у галузі 
науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єк-
тів, явищ і процесів з метою надання висновку 
з питань, що є або будуть предметом судового 
розгляду (ст. 1 Закону України «Про судову екс-
пертизу» від 25 лютого 1994 р.) [15]. 

Судовими експертами можуть бути особи, які 
мають необхідні знання для надання висновку 
з досліджуваних питань. Судовими експертами 
державних спеціалізованих установ можуть 
бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, 
освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеці-
аліста, пройшли відповідну підготовку та отри-
мали кваліфікацію судового експерта з певної 
спеціальності. До проведення судових експер-
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тиз (обстежень і досліджень), крім тих, що про-
водяться виключно державними спеціалізо-
ваними установами, можуть залучатися також 
судові експерти, які не є працівниками цих 
установ, за умови, що вони мають відповідну 
вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень 
не нижче спеціаліста, пройшли відповідну під-
готовку в державних спеціалізованих устано-
вах Міністерства юстиції України, атестовані 
та отримали кваліфікацію судового експерта 
з певної спеціальності у порядку, передбаче-
ному цим Законом (ст. 10 Закону України «Про 
судову експертизу» від 25 лютого 1994 р.) [15]. 
Виходячи з цих законодавчих положень судовий 
експерт також не належить до правоохоронців. 

Уповноважена особа Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, судовий експерт 
та приватний виконавець виходячи з положень 
ст. 365-2 КК України належать до осіб, які нада-
ють публічні послуги.

Державний чи громадський діяч як потер-
пілий від кримінальних правопорушень, що 
містяться в розділі XV Особливої частини 
КК. За результатами дослідження проблем під-
став кримінальної відповідальності за злочини, 
передбачені ст. 112, 344, 346 КК, простежується 
певна непослідовність щодо захисту держав-
них та громадських діячів на що неодноразово 
звертали увагу вчені, зокрема Є. М. Блажів-
ський [7, c. 118–121], М. В. Довгаль [16, c. 103], 
В. В. Кузнецов [17, c. 25–26], В. І. Осадчий [18].

У КК вживаються терміни «державний чи гро-
мадський діяч» та «державний діяч». У зв’язку 
з цим виникає питання чи існує потреба в засто-
суванні обох термінів. Деякі категорії діячів від-
несено до державних діячів у ст. 344 КК, однак 
не віднесено до державних чи громадських дія-
чів у ст. 112, 346 КК (див. таблиця 1).  

Аналіз положень ст. 112, 344, 346 КК свід-
чить про неоднозначність підходів законодавця 
щодо розуміння таких категорій як державний 
та громадський діяч. Деякі категорії держав-
них діячів визнаються потерпілими у складі 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 344 КК, однак не визнаються потерпі-
лими у складі кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 346 КК, що видається абсо-
лютно нелогічним. 

В. В. Кузнецов звертає увагу на те, що 
статті 112 та 346 КК України передбачають 
тотожні переліки посадових осіб, які відне-
сені до державних діячів (Президент України, 
Голова ВР України, народний депутат України, 
Прем’єр-міністр України, член КМ України, 

Голова чи член Вищої ради правосуддя, Голова 
чи член Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, Голови КС України або ВС України, або 
вищих спеціалізованих судів України, Генераль-
ний прокурор, Директор НАБУ, Уповноважений 
ВР України з прав людини, Голова або інший 
член Рахункової палати, Голова НБ України). 
Більш широкий перелік таких потерпілих від 
злочину передбачає ст. 344 КК України (окрім 
згаданих посадових осіб вказані: представник 
Уповноваженого ВР України з прав людини, 
Голова або член Центральної виборчої комі-
сії, член Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, Голова Анти-
монопольного комітету України, Голова Фонду 
державного майна України, Голова Держав-
ного комітету телебачення і радіомовлення 
України, член Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг) [17, c. 25–26].

В. В. Кузнецов звертає увагу на те чи 
доцільно виокремлювати серед потерпілих від 
злочинів поряд із державним діячем і громад-
ського діяча. Цікаво, що в ст. 344 КК України 
взагалі не згадується громадський діяч. На його 
думку, відповідальність за протиправний вплив 
на громадського діяча (керівника політичної 
партії) повинна бути закріплена саме в розд. V 
Особливої частини КК України «Злочини проти 
виборчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина». Тому що вплив 
на громадського діяча (керівника політичної 
партії) насамперед спрямований на завдання 
шкоди політичним правам громадян, а не націо-
нальній безпеці України [17, c. 25–26].

Слід звернути увагу на недосконалість пере-
ліку державних діячів в плані того, що не  усі 
вони  до  нього  включені. Наприклад, дер-
жавним діячем чомусь визнають керівників 
таких правоохоронних органів як Національне 
антикорупційне бюро, Державне бюро розслі-
дування, Бюро економічної безпеки України, 
однак не визнається голова Національної полі-
ції України. Вадою переліку державних дія-
чів може бути і не віднесення до цієї категорії 
потерпілих керівника Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури. 

З переліком державних та громадських дія-
чів час від часу виникатимуть проблеми, пов’я-
зані з тим, що він може змінюватися у зв’язку 
з  появою  нових  органів  чи  зміною  назви 
існуючих.  

О. С. Сотула з цього приводу зазначає, що 
в українському законодавстві коло державних 
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Таблиця 1
Категорії потерпілих від втру-

чання у діяльність державного 
діяча 

(ст. 344 КК)

Категорії потерпілих від погрози 
або насильство щодо державного 

чи громадського діяча 
ст. 346 КК)

Категорії потерпілих від пося-
гання на життя державного чи 

громадського діяча
ст. 112 КК)

Президент України Президент України Президент України
Голова Верховної Ради України Голова Верховної Ради України Голова Верховної Ради України
народний депутат України народний депутат України народний депутат України
Прем’єр-міністр України Прем’єр-міністр України Прем’єр-міністр України
член Кабінету Міністрів України член Кабінету Міністрів України член Кабінету Міністрів України
Голова Конституційного Суду 
України

Голова чи суддя Конституційного 
Суду України

Голова чи суддя Конституційного 
Суду України

суддя Конституційного Суду України
Голова чи член Вищої ради право-
суддя

Голова чи член Вищої ради право-
суддя

Голова чи член Вищої ради право-
суддя

Голова чи член Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України

Голова чи член Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України

Голова чи член Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини або його 
представник

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини

Директор Національного антикоруп-
ційного бюро України

Директор Національного антикоруп-
ційного бюро України

Директор Національного антикоруп-
ційного бюро України

Директор Державного бюро розслі-
дувань

Директор Державного бюро розслі-
дувань

Директор Державного бюро розслі-
дувань

Директор Бюро економічної безпеки 
України

Директор Бюро економічної безпеки 
України

Директор Бюро економічної безпеки 
України

Генеральний прокурор Генеральний прокурор Генеральний прокурор
Голова Рахункової палати або інший 
член Рахункової палати

Голова або інший член Рахункової 
палати

Голова або інший член Рахункової 
палати

Голова або член Центральної 
виборчої комісії
Голова Національного банку України Голова Національного банку України Голова Національного банку України
член Національної ради України з 
питань телебачення і радіомов-
лення
Голова Антимонопольного комітету 
України
Голова Фонду державного майна 
України
Голова Державного комітету телеба-
чення і радіомовлення України
член Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг

Голова чи суддя Верховного Суду Голова чи суддя Верховного Суду
Голова чи суддя вищих спеціалізо-
ваних судів

Голова чи суддя вищих спеціалізо-
ваних судів

керівник політичної партії України керівник політичної партії
близькі родичі державного чи гро-
мадського діяча

Примітка. Курсивом виділено категорії діячів, які не співпадають.

та громадських діячів є чітким і вичерпаним, що 
не дає можливість так широко тлумачити цей 
перелік, як це має місце у КК інших країн та про-
ектах КК України. Україна знаходиться на етапі 
активного державотворення – будуть заснову-
ватися нові вищі державні посади, буде зміню-
ватися зміст вже існуючих посад, деякі з них 

взагалі можуть бути скасовані. Тому перелік 
вищих посадових осіб, що підпадають під  кри-
мінально-правову охорону ст.112 КК України, 
буде вимагати постійного коригування. Для 
виправлення цього недоліку необхідно, насам-
перед, дати термінологічне кримінально-пра-
вове визначення поняттю «державний діяч».
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З урахуванням всього вищезгаданого, 
О. С. Сотула пропонує таку форму викладу 
даного поняття: «Державний діяч – це вища 
посадова особа держави або член вищих орга-
нів державної влади, що користується правом 
ухвального голосу в усіх питаннях, що розгля-
даються на засіданнях цих органів, якщо це 
прямо вказано у законах України» [19, c. 61–62]. 
На думку З. А. Загиней під державним діячем 
розуміється особа, наділена публічними дер-
жавно-владними повноваженнями, яка обрана 
безпосередньо народом або призначена Прези-
дентом України чи Верховною Радою України, 
щодо якої у законодавстві України існує осо-
блива процедура призначення на посаду, звіль-
нення з посади і яка несе публічно-правову 
відповідальність за стан виконання своїх повно-
важень, а також на яку не поширюється Закон 
України «Про державну службу» [20, c. 603].

Такий спосіб викладу норми надасть можли-
вість залишати незмінною ст. 112 КК України, 
але ураховувати при цьому зміни, що будуть від-
буватися у законодавстві України. Таким чином, 
в кожному конкретному випадку при вирішенні 
питання про те, чи є потерпілий державним дія-
чем, достатньо з’ясувати чи відноситься обій-
мана ним посада до вищих посад держави або 
він є членом вищих органів державної влади, 
що користується правом ухвального голосу 
в усіх питаннях, що розглядаються на засідан-
нях цих органів і лише в тому випадку, якщо це 
прямо вказано у законах України [19, c. 61–62].

В контексті розв’язання цієї проблеми 
вчені висловлюють й інші пропозиції, зокрема 
В. М. Боровенко пропонує звуження  пере-
ліку потерпілих осіб у ст. 112 КК, оскільки при 
«саморозмноженні» державного апарату цей 
перелік може стати безкінечним [21, c. 211]. 
З такою позицією не можна погодитися. Зву-
ження переліку означатиме, що одні державні 
діячі підпадатимуть під посилену криміналь-
но-правову охорону у зв’язку з їх державною 
діяльністю, а інші – ні. Це видається не зовсім 
справедливо. 

Кращим варіантом розв’язання цих проблем 
є уніфікацію цих осіб шляхом закріплення єди-
ного терміну, який би використовувався у різних 
галузях законодавства. Має рацію В. В. Куз-
нецов в тому, що слід запропонувати нормативне 
визначення державного діяча та передбачити 
єдиний перелік державних діячів, які знахо-
дяться під державною охороною [17, c. 26–27].

Однак не можна погодитися з позицією 
В. В. Кузнецова відповідно до якої особлива 

кримінально-правова охорона повинна стосу-
ватися лише тих державних діячів, які пере-
бувають під державною охороною – Прези-
дент України, Голова Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністр України, Голова Верховного 
Суду України, особи, які тимчасово виконують 
обов’язки Президента України, Голови Верхов-
ної Ради України, Прем’єр-міністра України, 
Голови Верховного Суду України [17, c. 29].

В. В. Кузнецов пропонує також передбачити 
норми про відповідальність за протиправний 
вплив на громадського діяча в розд. V Особли-
вої частини КК України «Злочини проти вибор-
чих, трудових та інших особистих праві свобод 
людини і громадянина» [17, c. 29].

Заслуговує на увагу позиція вчених, які роз-
роблюють проєкт нового КК. Для прикладу 
у проєкті нового КК термін «державний діяч» 
та «державний чи громадський діяч» не вико-
ристовуються. Натомість вживається терміни 
«публічна  службова особа»: а) особа, уповно-
важена на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, – службова особа, яка 
обіймає посаду, пов’язану з виконанням влад-
них, організаційно-розпорядчих, адміністра-
тивно-господарських, контрольно-ревізійних 
чи реєстраційних обов’язків, в органі держав-
ної влади чи органі місцевого самоврядування, 
зазначена у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 
запобігання корупції»; б) службова особа, яка 
виконує такі обов’язки в юридичній особі публіч-
ного права; в) особа, яка здійснює професійну 
діяльність з надання публічних послуг, тобто 
відповідно до закону та на підставі ліцензії, 
включення до реєстру чи укладення публічного 
договору надає публічні послуги, що створюють 
правові наслідки для інших осіб (зокрема, нота-
ріус, приватний виконавець, оцінювач, неза-
лежний посередник, член трудового арбітражу, 
суб’єкт державної реєстрації прав, третей-
ський суддя) (п. 59 ст. 1.3.1. проєкту) та термін 
«публічна  службова  особа,  яка  займає  осо-
бливо відповідальне становище»: а) Президент 
України, б) Голова Верховної Ради України, 
Перший заступник, заступник Голови Верховної 
Ради України, Голова Комітету Верховної Ради 
України, в) Прем’єр-міністр України, член Кабі-
нету Міністрів України або особа, яка виконує 
його обов’язки, г) Секретар Ради національної 
безпеки і оборони України, д) керівник іншого 
державного органу, передбаченого Консти-
туцією України, або особа, яка виконує його 
обов’язки, е) Директор Національного антико-
рупційного бюро України, Директор Державного 
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бюро розслідувань України, Директор Бюро 
економічної безпеки України або особа, яка 
виконує їхні обов’язки, є) керівник централь-
ного органу виконавчої влади або особа, яка 
виконує його обов’язки, ж) керівник Офісу Пре-
зидента України, керівник Апарату Верховної 
Ради України, керівник Секретаріату Кабінету 
Міністрів України (п. 58 ст. 1.3.1. проєкту) [22].

Окрім державного та громадського діяча 
варто звернути увагу й на депутата місцевої 
ради  – представника інтересів територіальної 
громади, виборців свого виборчого округу, обра-
ного в порядку, установленому Конституцією 
та законами України до обласної, районної, 
міської, районної в місті, сільської чи селищної 
ради, повноваження якого визнані, розпоча-
лися і не припинені в установленому законом 
порядку [13, c. 1069]. Фактично це публічна 
службова особа, представник місцевої влади. 
Вони не належать до державних чи громад-
ських діячів, однак є представниками місцевої 
влади, а тому потребують кримінально-право-
вої охорони в межах досліджуваних норм.

У контексті розв’язання цієї проблеми імпо-
нує підхід авторів нового проєкту КК щодо уніфі-
кації кримінально-правових заборон за ознакою 
потерпілого на що вже зверталася увага у попе-
редніх публікаціях [23]. Однак і тут не все так 
однозначно. 

У ст. 9.7.4. (Опір) проєкту виділяється три 
категорії потерпілих: 

1) представник влади, який законно виконує 
службові обов’язки чи реалізує свої повнова-
ження; 

2) особа, яка законно здійснює професійну 
діяльність з надання публічних послуг; 

3) представник громадськості, який реалізує 
своє суб’єктивне право в інтересах суспільства 
[22].

Безумовно окрім, представників влади поси-
леного кримінально-правового захисту у зв’язку 
із здійсненням певної діяльності на користь 
держави та її громадян, потребують й інші кате-
горії потерпілих. 

Дещо інший підхід застосували автори про-
єкту КК у ст. 9.7.5. – «Насильство у зв’язку 
з виконанням особою службових повноважень 
чи професійних обов’язків, реалізацією суб’єк-
тивного права чи виконанням юридичного 
обов’язку». Сама назва статті дає підстави 
виділити три категорії потерпілих: 1) особа, яка 
виконує службові повноваження; 2) особа, яка 
виконує професійні обов’язки; 3) особа, яка 
реалізує своє суб’єктивне право чи виконує 

юридичний обов’язок в інтересах суспільства, 
правосуддя або міжнародного правопорядку 
виконує професійних обов’язків.

Натомість у ст. 8.2.3. проєкту КК пропону-
ється криміналізувати втручання в діяльність 
прокурора, слідчого, детектива, дізнавача, 
захисника, представника особи, судового екс-
перта, працівника державної виконавчої служби 
чи приватного виконавця», а у ст. 8.2.4. – пере-
шкоджання діяльності прокуратури чи органів 
правопорядку [22].

Таким чином, на сьогодні існує нагальна 
потреба в уніфікації потерпілих від криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 342–345, 
346, 347, 348, 349, 351–351-2 КК. Про склад-
ність цієї проблеми свідчить той факт, що навіть 
розробники проєкту нового КК України ще не 
сформували однозначних підходів до розв’я-
зання цієї проблеми. Видається, що оптиміза-
ція кримінально-правових заборон за ознакою 
потерпілої особи можлива за результатами 
дослідження не лише потерпілої особи, але 
й форм об’єктивної сторони відповідних кри-
мінально-протиправних посягань. В контексті 
удосконалення кримінального законодавства 
в частині посягань на представників влади слід 
максимально уніфікувати як потерпілих так 
і вчиненні щодо них кримінально-протиправні 
діяння. Водночас щодо уніфікації потерпілих, 
то тут можливі декілька варіантів: виокрем-
лення посягань на представників влади в само-
стійні кримінально-правові норми або забезпе-
чення їх кримінально-правової охорони спільно 
з іншими особами як от особи, які надають 
публічні послуги, представники громадськості 
тощо. 

За результатами опрацювання ознак потер-
пілого в складах кримінальних правопорушень, 
що посягають на представників влади, можна 
запропонувати декілька висновків.

По-перше, на підставі аналізу диспозицій 
ст. 342–345, 346, 347, 348, 349, 351–351-2 КК 
можна запропонувати таку класифікацію потер-
пілих у досліджуваних кримінальних правопо-
рушеннях: 

1) представники влади (ст. 342, 349 КК); 
2) працівники правоохоронних органів 

(ст. 342, 343, 345, 347, 348, 349 КК), зокрема 
державний виконавець (ст. 342, 343 КК), пра-
цівник органу державної виконавчої служби 
(ст. 343, 347 КК); 

3) державні або громадські діячі (ст. 344, 346 
КК), зокрема народний депутат України (ст. 351 
КК), член Рахункової палати (ст. 351-1 КК), член 
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Вищої ради правосуддя (ст. 351-2 КК), член 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
(ст. 351-2 КК);

4) особи, які надають публічні послуги – при-
ватний виконавець (ст. 342, 343, 347 КК), судо-
вий експерт (ст. 343 КК); уповноважена особа 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(ст. 342 КК);

5) інші особи – член громадського форму-
вання з охорони громадського порядку і дер-
жавного кордону (ст. 342, 348 КК), військовос-
лужбовець (ст. 342, 348 КК), депутат місцевої 
ради (ст. 351 КК);

6) близькі родичі (ст. 343, 345, 347, 348, 349 
КК).

Таким чином у кримінально-правових забо-
ронах, призначених для забезпечення кримі-
нально-правової охорони представників влади 
від кримінально-караних посягань на них, 
потерпілими окрім представників влади визна-
ються й інші особи, зокрема особи, які здійсню-
ють професійну діяльність з надання публічних 
послуг, представники громадськості.

По-друге, за загальним правилом термін 
«представник влади» охоплює працівників 
правоохоронних органів, однак термін «праців-
ник правоохоронного органу» не включає усі 
категорії представників влади. З огляду на це, 
наприклад, поліцейський є працівником пра-
воохоронного органу і представником влади 
одночасно. Тому під час кваліфікації криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 342–345, 
346, 347, 348, 349, 351–351-2 КК, може виник-
нути питання до якої категорії потерпілих слід 
відносити правоохоронців. В нагоді тут стануть 
розроблені в теорії кримінального права пра-
вила тлумачення кримінально-правових норм.

На сьогодні критерії віднесення певних орга-
нів до правоохоронних потребують конкрети-
зації так-як не дають можливості однозначно 
ідентифікувати той чи інших орган як правоохо-
ронний. 

Потрібно чітко визначитися чи в розділі XV 
Особливої частини КК має забезпечуватися 
кримінально-правова охорона лише державних 
виконавців чи усіх працівників державної вико-
навчої служби. 

По-третє, аналіз положень ст. 112, 344, 346 
КК свідчить про неоднозначність підходів зако-
нодавця щодо розуміння таких категорій як 
«державний діяч» та «державний чи громад-
ський діяч». Деякі категорії державних діячів 
визнаються потерпілими у складі криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 344 

КК, однак не визнаються потерпілими у складі 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 346 КК, що видається абсолютно 
нелогічним. Окрім того, слід звернути увагу 
на недосконалість переліку державних діячів 
в плані того, що не усі вони включені до нього. 
Наприклад, державним діячем чомусь визна-
ють керівників таких правоохоронних органів як 
Національне антикорупційне бюро, Державне 
бюро розслідування, Бюро економічної безпеки 
України, однак не визнається голова Націо-
нальної поліції України. Вадою переліку дер-
жавних діячів може бути і не віднесення до цієї 
категорії потерпілих керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури. Видається кра-
щим варіантом розв’язання цих проблем все ж 
уніфікацію зазначених осіб шляхом закріплення 
єдиного терміну.

По-четверте, створення самостійних кримі-
нально-правових норм для забезпечення кри-
мінальної-правової охорони таких категорій 
державних діячів як народний депутат, член 
Рахункової палати, член Вищої ради право-
суддя, член Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України видається сумнівним. Необґрунто-
ваним видається і виокремлення державного 
виконавця та працівника органу державної 
виконавчої служби з поміж інших працівників 
правоохоронних органів. 

По-п’яте, на сьогодні існує нагальна потреба 
в уніфікації потерпілих від кримінальних право-
порушень, передбачених ст. 342–345, 346, 347, 
348, 349, 351–351-2 КК. Про складність цієї про-
блеми свідчить той факт, що навіть розробники 
проєкту нового КК України ще не сформували 
однозначних підходів до її розв’язання. Вида-
ється, що оптимізація кримінально-правових 
заборон за ознакою потерпілої особи можлива 
за результатами дослідження не лише потер-
пілої особи, але й форм об’єктивної сторони 
відповідних кримінально-протиправних пося-
гань. У контексті вдосконалення кримінального 
законодавства в частині посягань на представ-
ників влади слід максимально уніфікувати як 
потерпілих так і вчиненні щодо них криміналь-
но-протиправні діяння. Уніфікація потерпілих 
від кримінальних правопорушень, передбаче-
них ст. 342–345, 346, 347, 348, 349, 351–351-2 
КК, можлива шляхом виокремлення посягань 
на представників влади в самостійні криміналь-
но-правові норми або забезпечення їх кримі-
нально-правової охорони спільно з іншими осо-
бами як от особи, які надають публічні послуги, 
представники громадськості тощо. 
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Borovyk A. V. Problems of the unification of victims in criminal offenses against 
representatives of the authorities

The  article  examines  the  characteristics  of  victims  in  criminal  offenses  that  encroach  on 
representatives  of  the  authorities.  The  proposed  classification  of  victims  of  criminal  offenses 
provided  for  in Art. 342–345, 346, 347, 348, 349, 351–351-2 of  the Criminal Code. According  to 
these criminal law prohibitions, other persons are recognized as victims in addition to representatives 
of the authorities, in particular, persons who carry out professional activities in the provision of public 
services, representatives of the public.

As a general rule, the term “representative of the authority” includes law enforcement officers, but 
the term “law enforcement officer” does not include all categories of government officials. Currently, 
the criteria for classifying certain bodies as law enforcement agencies need to be specified, as they 
do not make it possible to unambiguously identify one or another body as a law enforcement agency.

Analysis of  the provisions of Art. 112, 344, 346 of  the Criminal Code testifies  to  the ambiguity 
of the legislator's approaches to the understanding of such categories as «state figure» and “state 
or public figure.” Some categories of public figures are recognized as victims of the criminal offense 
provided for in Art. 344 of the Criminal Code. However, they are not recognized as victims of the criminal 
offense provided for in Art. 346 of the Criminal Code, which seems completely illogical. In addition, 
attention should be paid to the imperfection of the list of public figures in terms of the fact that not 
all of them are included in it. The best option for solving these problems seems to be the unification 
of the mentioned persons by establishing a single term.

The  creation  of  independent  criminal-legal  norms  to  ensure  criminal-legal  protection  of  such 
categories of public figures as a people's deputy, a member of the Accounting Chamber, a member 
of the High Council of Justice, a member of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine 
seems doubtful. The separation of a state executive and an employee of a state executive service 
body from among other law enforcement officers also seems unfounded.

In  the  context  of  improving  the  criminal  legislation  in  terms  of  assaults  on  representatives 
of the authorities, both the victims and the criminal acts committed against them should be unified as 
much as possible. Unification of victims of criminal offenses provided for in Art. 342–345, 346, 347, 
348, 349, 351–351-2 of the Criminal Code, possible by separating encroachments on representatives 
of  the authorities  into  independent criminal  legal norms or ensuring  their criminal  legal protection 
jointly with other persons, such as persons who provide public services, public representatives, etc.

Key words: victim, government  representative,  law enforcement officer, state or public figure, 
criminal offense, criminal liability.
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ПОНЯТТЯ «ЗБРОЯ» В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 
ТА ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ
У статті проаналізовані Кримінальний кодекс України та проєкт Кримінального кодексу 

України щодо формулювання та застосування дефініції «зброя». Описано види зброї, які міс-
тяться в обох досліджуваних об’єктах. Під час опрацювання статті з’ясовано, що визна-
чення цього поняття в національному законодавстві не сформоване, проте проєкт кодексу 
є більш прогресивним з цього питання. Дослідженням проєкту Кримінального кодексу України 
на предмет вживання поняття «зброя» висвітлено динаміку його вживаності. Зазначено, що 
в проєкті Кримінального кодексу України питання законодавчого вирішення проблематики 
тлумачення такого поняття як «зброя» вирішено в статті 1.3.1. Висловлена думка про те, 
що поняття «зброя» в Кримінальному кодексі України тісно пов’язане та межує з такими 
поняттями як «предмети і засоби, які використовуються для захисту від нападу озброє-
ної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького 
вторгнення у житло чи інше приміщення» та «інші предмети, спеціально пристосовані або 
заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень». Дослідженням законопроектів 
з’ясовано, що динаміка появи такого визначення активізувалася. Проте на час збройного 
конфлікту  з  боку  російської  федерації,  українське  правове  суспільство  залишається  сам 
на сам з труднощами тлумачення такого поняття. Врегулювання такої проблеми назріло 
до  найвищого  рівня,  оскільки  кримінальні  правопорушення  проти  встановленого  порядку 
несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)  і кримінальні правопору-
шення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку на жаль, лише наби-
рають обертів. Прикро, якщо виправдувальні вироки будуть ухвалюватися лише з тих під-
став, що поняття «зброя», яка є предметом вчинення значної частини вказаних злочинів, 
так і не буде ідентифіковане в законі. Тому метою статті є аналіз застосування поняття 
«зброя» в чинному КК та в проєкті Кримінального кодексу України. 

Ключові  слова:  зброя,  національне  законодавство,  Кримінальний  кодекс  України,  про-
блема, проєкт,  визначення, дефініція.

Постановка проблеми. Одним із засо-
бів, за допомогою якого найвище право 
людини – право на життя в даний час масово 
порушується, зокрема і з боку сусідньої дер-
жави або ставиться під загрозу – є саме 
зброя. Проте за її ж допомогою таке право і  
захищається. 

Якби не прикро було визнавати, але обіг 
зброї в нашій державі набирає значних обертів 
і життя людини все частіше залежить саме від 
того, в руках якої людини воно опиниться. А тут 
вже виникає питання правомірності володіння 

такою особою цією зброєю та правомірність 
його застосування. 

Незважаючи на динамічний розвиток зброї 
та її присутність в житті людини впродовж всієї 
епохи існування людства, на даний час в науці 
кримінального права визначення поняття 
«зброя» відсутнє та залишається досить диску-
сійним. Навіть за наявності цілого ряду праць, 
які присвячені зброєзнавству, залишається від-
критим питання – а що ж таке зброя в широ-
кому розумінні? І як співвідноситься це поняття 
з будь-якими іншими засобами чи предметами 
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для захисту від нападу озброєної особи або 
нападу групи осіб, а також для відвернення про-
типравного насильницького вторгнення у житло 
чи інше приміщення та з іншим предметом, спе-
ціально пристосованим або заздалегідь заго-
товленим для нанесення тілесних ушкоджень? 
Спробуємо знайти відповідь шляхом аналізу 
чинного Кримінального кодексу України (далі – 
КК) та його проєкту. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано 
вирішення цієї проблеми.

Проблема визначення цього поняття стає 
більш складною через те, що у частині 5 
статті 36 КК [1] закріплена норма, згідно якої не 
є перевищенням меж необхідної оборони і не 
має наслідком кримінальну відповідальність 
застосування зброї або будь-яких інших засобів 
чи предметів для захисту від нападу озброє-
ної особи або нападу групи осіб. У свою чергу 
частина 4 статті 296 КК передбачає кримінальну 
відповідальність за хуліганство, якщо воно вчи-
нено із застосуванням вогнепальної або холод-
ної зброї чи іншого предмета, спеціально при-
стосованого або заздалегідь заготовленого для 
нанесення тілесних ушкоджень. Про диспози-
цію статті 263 КК годі й говорити. Судова прак-
тика по статті 263 КК коливається від виправду-
вальних до обвинувальних вироків. 

Тобто вказані норми ставлять на один щабель 
як поняття «зброя» так і поняття «будь-які інші 
засоби чи предмети для захисту від нападу 
озброєної особи або нападу групи осіб, а також 
для відвернення протиправного насильниць-
кого вторгнення у житло чи інше приміщення» 
та «інший предмет, спеціально пристосований 
або заздалегідь заготовлений для нанесення 
тілесних ушкоджень». 

Аналізу розв’язання спірних питань під час 
кваліфікації кримінальних правопорушень, 
у складі яких є застосування зброї, присвя-
чено чимало наукових праць. Так, висвітленню 
вказаних питань приділили увагу О.М. Бокій, 
В. Большаков, О. А. Гуменський, А. В. Кор-
нієць, А. Кофанов, М.Г. Пінчук, Б. Ринажев-
ський, О. Скакун, М. П. Федоров, О. С. Фролов, 
В.В. Шаблистий та ін. 

Між тим, у теорії кримінального права України 
ще й дотепер залишаються не достатньо роз-
робленими важливі положення, що стосуються 
особливостей розслідування кримінальних пра-
вопорушень вище вказаної категорії, в тому 
числі кваліфікованих за статтею 263, частиною 4 
статті 296, статтями  401- 447 КК. Предметами 
злочину вказаних складів є зброя або інші пред-

мети, спеціально пристосовані або заздалегідь 
заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень.

Метою даної статті є аналіз застосування 
поняття «зброя» в чинному КК та в проєкті Кри-
мінального кодексу України.   

Виклад основної проблеми. З часів неза-
лежності України, питання про закріплення на 
законодавчому рівні поняття «зброя» впевнено 
займає перші місця на ланці законодавчих іні-
ціатив. Однак, всі спроби виявляються чомусь 
марними [2].

Дискусії щодо вільного володіння зброєю 
в Україні тривають вже довгий час. За період 
з 1998 року по сьогоднішній день Верховній 
Раді України було запропоновано приблизно 20 
законопроєктів із регулювання виготовлення, 
придбання, зберігання, обліку, перевезення, 
використання вогнепальної зброї та володіння 
нею [2]. 

Аналізуючи застосування поняття «зброї» 
в чинному КК встановлено, що таке поняття 
в Загальній частині кодексу застосовується 
лише двічі в статті 36. У той же час в Осо-
бливій частині кодексу таке поняття включно 
з похідними значеннями (наприклад озброє-
ний, збройний конфлікт) використовується (без 
врахування у назві статей) 47 раз. Найбільше, 
звичайно в Розділах XIX «Кримінальні правопо-
рушення проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові кримінальні пра-
вопорушення)» та в Розділі XX «Кримінальні 
правопорушення проти миру, безпеки людства 
та міжнародного правопорядку» [1]. І якщо 
в цих розділах для кваліфікації кримінальних 
правопорушень застосовується лише поняття 
«зброя», то в інших розділах Кодексу вжива-
ються і тотожні визначення.

У доступному для вивчення тексті проєкту 
КК України станом на 14 липня 2022 року таке 
поняття вживається 103 рази. Проєкт кодексу 
є більш прогресивним в питанні конкрети-
зації поняття «зброя», оскільки містить таке 
визначення зброї, яке закріплене в пункті 18 
статті 1.3.1 як предмет (засіб, пристрій), який 
відповідає сукупності таких ознак: а) придатний 
або може бути пристосований без використання 
спеціального обладнання для смертельного 
враження людини чи спричинення шкоди її здо-
ров’ю, поєднаного або не поєднаного із знищен-
ням чи пошкодженням матеріального об’єкта, б) 
має спеціальний правовий режим – вилучений 
з цивільного обороту або є предметом дозвіль-
ної системи та в) відноситься до одного з видів 
зброї, якими є: вогнепальна переносна ствольна 
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зброя, здатна вистрілити кулю, снаряд, стрілу 
діаметром більше 4,5 мм із початковою швидкі-
стю 100 чи більше м/сек; артилерійська зброя, 
ракетна зброя; бойова отруйна речовина; при-
стрій, вражаюча дія якого базується на вико-
ристанні фізичних факторів (електромагнітного 
випромінювання, ультра- чи інфразвуку, лазер-
ного проміння, плазми, радіаційного або тепло-
вого випромінювання), дії хімічних речовин чи 
біологічних агентів; холодна зброя, метальна 
зброя [3]. 

Варто зауважити, що досліджуване поняття 
є досить динамічним. Нещодавно третя ознака 
зброї включала до ознаки вогнепальної зброї 
таку характеристику як вага кулі чи снаряду 
понад 1 грам, а також в проєкті КК в попередній 
його редакції було деталізовано поняття холод-
ної та метальної зброї. Так, було зазначено, що 
холодна зброя – предмет, спеціально виготов-
лений для спричинення тілесних ушкоджень 
і призначений для нападу чи активного захисту 
в рукопашному бою, який приводиться у дію 
м’язовою силою людини при безпосередньому 
контакті з іншою особою, включаючи ріжуче 
чи колюче знаряддя з довжиною леза понад 
8 см та товщиною леза біля руків’я понад 4 
мм (зокрема, шабля, меч, штик, кинджал, ніж) 
та ударне чи роздроблююче знаряддя (кастет, 
нунчаки, булава тощо). Метальна зброя – це 
зброя яка здатна вражати на відстані, без безпо-
середнього контакту з іншою особою та засно-
вана на використанні м’язової сили людини, 
пружних властивостей металу, дерева, плас-
тику або енергії скручених волокон, що забез-
печує кінетичну енергію на момент вильоту 
кулі, метального снаряду, стріли 10 Дж і більше 
(лук, арбалет, метальний спис, праща, буме-
ранг та подібні знаряддя).  На даний час проєкт 
КК мітить більш лаконічне визначення поняття 
зброї, що свідчить про динамічність процесу 
та про ведення дискусій з приводу такої дефі-
ніції. Виключення дефініції таких понять як 
«холодна» та «метальна» зброя є недоцільним 
з огляду на відсутність їх визначення в націо-
нальному законодавстві.   

У той же час проєкт КК фактично унормував 
у собі всі положення, які має містити спеціаль-
ний закон про обіг зброї, якого з часів затвер-
дження Інструкції про порядок виготовлення, 
придбання, зберігання, обліку, перевезення 
та використання вогнепальної, пневматичної, 
холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчиз-
няного виробництва для відстрілу патронів, 
споряджених гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, та патронів до них, а також 
боєприпасів до зброї, основних частин зброї 
та вибухових матеріалів, згідно Наказу Мініс-
терства внутрішніх справ України від 21 серпня 
1998 року № 622 не існує і на теперішній 
час  (далі – Інструкція) [4].

Було встановлено, що проєкт КК у частині 6 
статті 2.9.2 містить положення, що не є пере-
вищенням меж правомірного захисту заподі-
яння будь-якої шкоди у випадках, коли особа 
зокрема, захищалася від нападу особи, яка 
застосовувала знаряддя (зброю, вибуховий 
пристрій, небезпечну речовину чи небезпечний 
пристрій), яке використовувалося або обґрунто-
вано сприймалося як таке. Також у статті 2.9.15 
зазначено, що правомірним є вимушене спри-
чинення шкоди при застосуванні фізичного 
впливу, спеціальних засобів або зброї уповно-
важеною особою на підставі, у межах повнова-
жень та в порядку, що передбачені законом [3]. 

Тобто тут вже йдеться не про будь-які інші 
засоби чи предмети для захисту від нападу 
озброєної особи або нападу групи осіб, а також 
для відвернення протиправного насильниць-
кого вторгнення у житло чи інше приміщення, 
а зазначено, що можливо і застосування зброї 
або іншого знаряддя, яке використовується або 
обґрунтовано сприймається як зброя чи вибу-
ховий пристрій, небезпечна речовина чи небез-
печний пристрій, а також можливе застосу-
вання зброї уповноваженою особою на підставі, 
у межах повноважень та в порядку, передба-
чених законом. Тобто проєкт КК містить більш 
точні визначення інших засобів чи предметів, 
що слід сприймати за прогресивний  крок. 

Окремо Розділ 5.3. проєкту КК – «Злочини 
та проступки проти безпеки об’єктів критичної 
інфраструктури та впливу небезпечних предме-
тів» містить визначення автоматичної перенос-
ної вогнепальної ствольної зброї, гладкостволь-
ної мисливської зброї та травматичного засобу 
[4]. 

Поки проєкт відчуває на собі плідну працю 
розробників, згідно чинного на сьогодні КК, 
зброя поділяється на вогнепальну та холодну 
[1]. А що ж тоді являють собою тотожні зна-
чення, тобто предмети і засоби, які використо-
вуються для захисту від нападу озброєної особи 
або нападу групи осіб, а також для відвернення 
протиправного насильницького вторгнення 
у житло чи інше приміщення та інші предмети, 
спеціально пристосовані або заздалегідь заго-
товлені для нанесення тілесних ушкоджень? 
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І за якими критеріями тоді особу слід вважати 
озброєною в контексті понять чинного КК? 

Шляхами вирішення проблеми ідентифікації 
на законодавчому рівні поняття зброї, відмежу-
вання його від будь-яких інших засобів чи пред-
метів для захисту від нападу озброєної особи 
або нападу групи осіб та які спеціально присто-
совані або заздалегідь заготовлені для нане-
сення тілесних ушкоджень, є врегулювання на 
законодавчому рівні питання чіткої ідентифіка-
ції, класифікації видів зброї та її властивостей 
для правильної правової кваліфікації дій, безді-
яльності особи із застосуванням таких засобів, 
предметів. 

На теперішній час склалася ситуація, коли 
такі питання як обіг зброї,  з часів затвердження 
Інструкції, регулюються владою всього однієї 
особи – міністра внутрішніх справ. Від його 
одноосібної волі на даний час залежить і кримі-
нальне право в частині предмета дослідження, 
і криміналістика, і судова практика в частині 
кваліфікації діянь та бездіяльності, пов’язаних 
з обігом зброї, будь-яких інших засобів чи пред-
метів для захисту від нападу озброєної особи 
або нападу групи осіб, а також для відвернення 
протиправного насильницького вторгнення 
у житло чи інше приміщення [5; 6].

Отже, прийняття відповідного закону обумов-
лене необхідністю законодавчого регулювання 
відносин, що виникають під час обігу в Україні 
цивільної вогнепальної зброї, бойових припасів 
до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю 
та бойовими припасами виробів та задля 
визначення правового режиму власності на 
цивільну зброю, встановлення основних прав 
та обов’язків фізичних і юридичних осіб щодо 
виробництва, набуття, володіння, відчуження, 
носіння, транспортування, ремонту, застосу-
вання цивільної вогнепальної зброї та бойових 
припасів [5; 7]. Тим більше, що проєкт кодексу 
спеціальний правовий режим визначає  як одну 
з ознак зброї. Тому питання про врегулювання 
вилучення зброї з цивільного обороту або чітке 
визнання як  предмету дозвільної системи буде 
також сприяти ідентифікації цього поняття. 

За допомогою такого інструменту, тобто 
закону, можливо і вирішиться питання щодо 
ідентифікації поняття зброї для кримінального 
права. Хоча для цього необхідно розробити таке 
поняття саме в поєднанні з криміналістикою. 
Така можливість з’явиться також у зв’язку з тим, 
що виключиться існування проблем кваліфіка-
ції дій із застосуванням будь-яких інших засобів 
чи предметів для захисту від нападу озброєної 

особи або нападу групи осіб, що тісно пов’язано 
з перевищенням меж необхідної оборони і не 
має наслідком кримінальну відповідальність 
та з іншими предметами, спеціально присто-
сованими  або заздалегідь заготовленими для 
нанесення тілесних ушкоджень.

Тобто, єдиною можливістю на даний час 
вирішити проблему  відсутності чіткого визна-
чення поняття «зброя» в кримінальному праві 
вбачається саме через прийняття спеціаль-
ного закону. Якщо в ньому буде міститься чітке 
визначення поняття «зброя», а також будуть 
наведені критерії її відмежування від інших 
суміжних предметів та засобів, то вказане дасть 
змогу найбільш раціонально, чітко і правильно 
застосовувати таку дефініцію у кримінальному 
праві.   

Висновки.  Підсумовуючи викладене, можна 
сказати, що на даний час в КК на жаль, не існує 
чіткого визначення поняття «зброя». Крім того, 
таке поняття досить широко межує з суміж-
ними поняттями, що в свою чергу достатньо 
ускладнює кваліфікацію дій осіб через призму 
статті 36 КК та за частиною 4 статті 296 КК. 
Проєкт Кримінального кодексу є значно прогре-
сивнішим у вирішенні цього питання, оскільки 
містить сформоване поняття «зброя». Проте 
Україна залишається без єдиного норматив-
но-правового акту у формі закону який би регу-
лював суспільні відносини, пов’язані з обігом 
та використанням зброї. Тому, формулювання 
поняття «зброя», його наукове обґрунтування 
слугуватиме основою для прийняття відповід-
ного закону та врегулювання питань кваліфіка-
ції кримінальних правопорушень. 
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Shcherbyna N. O., Shablystyi V. V. The conception of "weapons" in the Criminal code of 
Ukraine and the draft criminal code

The  article  analyzes  the  Criminal  Code  of  Ukraine  and  the  draft  Criminal  Code  of  Ukraine 
regarding  the  formulation and application of  the definition of  "weapon". There  is described  types 
of weapons contained in both investigated objects. During the elaboration of the article, it was found 
that the definition of this conception in the national legislation has not been formed yet, but the draft 
code is more progressive on this question. The study of the draft of the Criminal Code of Ukraine 
on the subject of the using of the term "weapon" highlighted the dynamics of its use and the lack 
of precise wording. It is noted that in the draft of the Criminal Code of Ukraine, the issue of legislative 
resolution of the problem of interpretation of such a conception as "weapon" is resolved in Article 
1.3.1. Expressed opinion that the concept of "weapon" in the Criminal Code of Ukraine is closely 
related and borders on such conceptions as "things and tools used to protect against an attack by 
an armed person or an attack by a group of persons, as well as to repel an illegal and violent invasion 
of  housing  or  other  premises"  and  "other  objects  specially  adapted  or  prepared  in  advance  for 
inflicting bodily harm". The study of draft laws revealed that the dynamics of the emergence of such 
a definition has intensified. However, at this moment, when there is the armed conflict which comes 
from the russian federation side, the definition of which in its name has a related root to the concept 
of  "weapons",  the Ukrainian  legal  society  remains  alone with  the  difficulties  of  interpreting  such 
a conception. The resolution of such a problem  is  ripe  for  the highest  level, as criminal offenses 
against  the established order of military service  (military criminal offenses) and criminal offenses 
against  peace,  security  of  mankind  and  international  legal  order  are  unfortunately  only  gaining 
momentum.  It  is  a  pity  if  acquittal  verdicts will  be  passed  only  on  the  grounds  that  the  concept 
of "weapon", which is the subject of the commission of a large part of the specified crimes, will never 
be identified in the law. Therefore, the purpose of the article  is to analyze the use of the concept 
of "weapon" in the current Criminal Code and in the draft Criminal Code of Ukraine. It is offered to 
use the definition contained in the Instructions on the use of weapons, military equipment, weapons, 
ships (boats), planes and helicopters of the State Border Guard Service of Ukraine, special means 
and measures of physical  influence during  the protection of  the state border and exclusive  (sea) 
before  the adoption of  the  relevant  law of  the economic zone of Ukraine, approved by  the order 
of the Administration of the State Border Service of Ukraine dated 10.21.2003 No. 200.

Key words: weapon, national legislation, the Criminal Code of Ukraine, issue, draft, definition.
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ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ  
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Актуальність статті полягає в тому, що питання здійснення кримінального провадження 

щодо неповнолітніх в Україні врегульовувались у законах поетапно залежно від розуміння сус-
пільством емоційно-розумової діяльності дитини, обсягу прав і законних інтересів неповноліт-
нього підозрюваного, необхідності запровадження додаткових гарантій їх захисту, усвідомлення 
доцільності встановлення меж у застосуванні закону до неповнолітніх і дорослих тощо, проте, 
в умовах перманентного внесення змін чинного КПК України. В статті проаналізовано особли-
вості ґенези судового контролю в кримінальному провадженні у справах щодо неповнолітніх на 
сучасному етапі розвитку кримінального процесу в Україні. Доведено, що на сучасному етапі роз-
витку кримінального процесу в Україні одним із шляхів підвищення ефективності кримінального 
процесуального законодавства є імплементація міжнародних стандартів судочинства у правову 
систему України, в тому числі шляхом запровадження диференційних форм кримінального про-
вадження, зокрема, впровадження системи ювенальної юстиції в Україні. Доведено, що сучасний 
етап розвитку кримінального процесуального законодавства, що регламентує здійснення судо-
вого контролю в кримінальному провадженні у справах щодо неповнолітніх слід обраховувати 
з моменту прийняття чинного КПК України в 2012 році. Орієнтиром національного законодав-
ства щодо  правової  регламентації  альтернативних  судовим  способам  вирішення  криміналь-
но-правових конфліктів за участю неповнолітнього є міжнародні нормативні та рекомендаційні 
акти, оскільки наразі суті щодо неповнолітнього потенційного правопорушника здійснюється 
повноцінна кримінальна процедура, що передбачена чинним КПК України. Обгрунтовано, що на 
сучасному етапі розвитку кримінального процесуального законодавства України особливого зна-
чення набуває питання вдосконалення кримінального провадження шодо неповнолітніх, під час 
якого повинен бути забезпечений максимальний захист прав та законних інтересів цих осіб, які 
потрапили до сфери дій кримінального процесу. Особливості впровадження міжнародних стан-
дартів щодо здійснення кримінального провадження у справах щодо неповнолітніх у криміналь-
ний процес України після прийняття діючого КПК України як складова для підвищення ефектив-
ності судового контролю становлять основний предмет розгляду цієї статті. 

Ключові слова: кримінальне провадження, неповнолітній, судовий контроль, ювенальна 
юстиція.

Вступ. Окремі аспекти історичного роз-
витку судового контролю в кримінальному про-
вадженні у справах щодо неповнолітніх вивчали 
такі вчені як А.П. Гагаловська, А.В. Захарко, 

О.О. Кочура, О.М. Крукевич, Г.В. Куканова, 
Л.М. Лобойко, Л.М. Палюх, В.В. Романюк, 
Ю.П. Тимошенко, О.О. Юхно, О.Г.Бабенко 
та інші. Питання здійснення кримінального про-

© Булдакова К. Е., 2022



Серія: Право, 2022 р., № 3 (77)

73

вадження щодо неповнолітніх в Україні врегу-
льовувались у законах поетапно залежно від 
розуміння суспільством емоційно-розумової 
діяльності дитини, обсягу прав і законних інте-
ресів неповнолітнього підозрюваного, необ-
хідності запровадження додаткових гарантій 
їх захисту, усвідомлення доцільності встанов-
лення меж у застосуванні закону до неповно-
літніх і дорослих тощо, проте, в умовах перма-
нентного внесення змін чинного КПК України.

Однак, на сучасному етапі розвитку кримі-
нального процесу в Україні це питання уявля-
ється таким, що потребує його більш детального 
дослідження в зв’язку з суттєвою трансформа-
цією призначення кримінального процесу як 
засобу вирішення кримінально-правового кон-
флікту та в зв’язку з тим, що одним із шляхів 
підвищення ефективності кримінального про-
цесуального законодавства є імплементація 
міжнародних стандартів судочинства у правову 
систему України, в тому числі шляхом запро-
вадження диференційних форм кримінального 
провадження, зокрема, впровадження системи 
ювенальної юстиції в Україні.

Постановка завдання. Практично обґрунто-
вана необхідність розглянути особливості про-
цесуальної реалізації положень міжнародних 
нормативних та рекомендаційних актів, дослі-
дження позиції науковців щодо здійснення судо-
вого контролю в кримінальному провадженні 
у справах щодо неповнолітніх з моменту при-
йняття чинного КПК України є надзвичайно 
актуальним вектором розфитку сучасної науки 
кримінального процесу. Саме тому дослідження 
особливостей здійснення судового контролю 
в кримінальному провадженні у справах щодо 
неповнолітніх з 2012 року по тепенішній час 
нами сформульовано як мета даної статті.

Результати дослідження. З прийняттям 
у 2012 році КПК України, істотно змінилися 
і завдання кримінального процесу, зокрема 
законодавець докорінно змінив основні засади 
кримінального провадження, значно розши-
ривши їх перелік (ст.7 КПК України) та окремо 
передбачив право неповнолітніх осіб під 
час кримінального провадження користува-
тись додатковими гарантіями (ч.2 ст. 10 КПК 
України) [1].

Слід констатувати, що державою зроблено 
величезний крок на шляху подолання проблем 
кримінального процесуального права, адже 
радикально були змінено підходи до здійснення 
кримінального провадження щодо осіб, які не 
досягли вісімнадцяти років, які з огляду на свою 

вікову незахищеність, потребують додаткових 
процесуальних гарантій, незалежно від їх про-
цесуального становища у середовищі.

Отже, сучасний етап розвитку кримінального 
процесуального законодавства, що регламен-
тує здійснення судового контролю в криміналь-
ному провадженні у справах щодо неповно-
літніх слід обраховувати з моменту прийняття 
чинного КПК України в 2012 році.

Окремі питання, які були пов’язані з особли-
востями статусу неповнолітнього підозрюваного, 
досліджувала у своїй роботі О.Г.Бабенко [2]. 

Раніше, В.В. Романюком виконане дисерта-
ційне дослідження «Кримінальне провадження 
щодо неповнолітніх» (2015 р.). Новизна даного 
дослідження полягає у тому, що автор запро-
понував розглядати кримінальне провадження 
щодо неповнолітніх як відповідний процесуаль-
ний інститут, якій охоплював би основні поло-
ження цього провадження, власний суб’єктив-
ний склад. Відповідно доводиться доцільність 
виокремлення та подальшого поглибленого 
дослідження кримінально-процесуального 
механізму забезпечення прав, свобод та закон-
них інтересів неповнолітніх як учасників кри-
мінального провадження, окремої процедури 
їх реалізації. Пропонується уточнення змісту 
процесуальних прав неповнолітнього підозрю-
ваного (обвинуваченого) в частині наділення 
правом на звільнення від кримінальної відпові-
дальності у випадках, передбачених законом. 
Запропоновано нову редакцію статті з назвою 
«Основні положення кримінального прова-
дження щодо неповнолітніх» [3].

Наукові здобутки цих та інших вчених свід-
чать про те, що, матеріально-правова концеп-
ція обвинувачення щодо неповнолітньої особи 
має реалізовуватися за більш високими стан-
дартами процесуальної діяльності, а також про 
необхідність забезпечення ефективного захи-
сту прав і свобод неповнолітніх, які залучалися 
до кримінальної процесуальної сфери. 

На гуманізацію вітчизняного кримінального 
процесуального законодавства щодо неповно-
літніх вплинули не лише наукові доробки вче-
них процесуалістів, а й міжнародні норматив-
но-правові акти – Конвенція ООН про права 
дитини (1989 р.) [4], Мінімальні стандартні 
правила ООН, які стосуються відправлення 
правосуддя відносно неповнолітніх («Пекінські 
правила») [5]; Керівні принципи запобігання 
злочинності серед неповнолітніх ООН (Ер-Рі-
ядські керівні принципи) [6], Рекомендація № 
R (87) 20 Комітету міністрів державам-членам 
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«Про соціальний вплив на злочинність непо-
внолітніх» (1987 р.) [7]; Мінімальні стандартні 
правила ООН у відношенні заходів, не пов’я-
заних з тюремним ув'язненням (Токійські пра-
вила) (1990 р.) [8], Рекомендація № Rec (2003) 
20 Комітету міністрів Ради Європи держа-
вам-членам «Про нові підходи до злочинності 
серед неповнолітніх і про значення правосуддя 
у справах неповнолітніх» (2003 р.) [9], деталь-
ний аналіз яких дає змогу констатувати, що 
неповнолітні у кримінальному процесі мають 
специфічне становище, а тому перші практичні 
кроки на шляху формування елементів нового 
кримінального судочинства, а саме криміналь-
ної юстиції щодо неповнолітніх були впровад-
жені саме з прийняттям чинного КПК України.

На державному рівні наведені аспекти част-
ково окреслені у Національній стратегії рефор-
мування системи юстиції щодо дітей на період 
до 2023 року, якою серед основних проблем 
виокремлено таку як низький рівень розвитку 
альтернативних судовим провадженням меха-
нізмів [10].

В цілому сучасний розвиток кримінального 
процесуального законодавства характери-
зується орієнтацією на міжнародні принципи 
та засади забезпечення прав і свобод непо-
внолітніх підозрюваних (обвинувачених), що 
насамперед, виявляється у пропозиціях щодо 
унормування окремого альтернативного прова-
дження, дружнього до дитини [2, с. 48]. 

Вагомим кроком до запровадження юве-
нальної юстиції є передбачена ст. 18 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» спе-
ціалізація суддів зі здійсненням кримінального 
провадження щодо неповнолітніх [11].

Однак, слід погодитись з тими науковцями, 
які обстоюють позицію, що фактичне втілення 
положень Мінімальних стандартних правил 
ООН, що стосуються відправлення правосуддя 
щодо неповнолітніх, а також чинних вимог КПК 
України щодо спеціалізації осіб, які здійсню-
ють кримінальне провадження або працюють 
із неповнолітніми, вимагає низки заходів адмі-
ністративно-правового забезпечення, оскільки 
досудове розслідування та розгляд криміналь-
ного провадження судом щодо неповнолітніх, 
крім дотримання процесуальної форми включа-
ють необхідність подолання труднощів у нала-
годженні довіри, інтерв’юванні цієї вікової кате-
горії учасників кримінальних процесуальних 
відносин, захисту дитину від подальшої шкоди 
або криміналізації (рецидиву), вимагають від 
персоналу суду, прокуратури, органів досудо-

вого розслідування, поліції, адвокатів спеціаль-
них навичок комунікативного і психологічного 
підходу до неповнолітніх, а кваліфікація таких 
фахівців передбачає більш широкий спектр 
знань, ніж в інших їхніх колег [12]. 

Перераховані вище міжнародні нормативні 
та рекомендаційні акти орієнтують національне 
законодавство на правову регламентацію аль-
тернативних судовим способам вирішення кри-
мінально-правових конфліктів за участю непо-
внолітнього. Однак, аналіз норм КПК Україні дає 
підстави вважати, що щодо неповнолітнього 
потенційного правопорушника здійснюється 
повноцінна кримінальна процедура (за винят-
ком незначних додаткових гарантій прав і сво-
бод, які на практиці формально реалізуються).

В свою чергу, теоретичні знання щодо засто-
сування норм КПК та міжнародних правових 
актів щодо здійснення ювенального судочин-
ства слід розглянути в аспекті практичної діяль-
ності на сучасному етапі розвитку вітчизняного 
кримінального процесу, оскільки незважаючи 
на той факт, що сучасна правова модель кримі-
нального провадження, регламентована в КПК 
України, у справах щодо неповнолітніх в цілому 
відповідає міжнародним стандартам та прин-
ципам правосуддя, однак окремої уваги заслу-
говує питання здійснення судового контролю 
у таких справах.

В зв’язку з викладеним, слід погодитись 
з позицією щодо необхідності посилення впливу 
міжнародних правових актів, які стосуються 
участі неповнолітньої особи при відправленні 
відносно неї правосуддя (Конвенція про права 
дитини, Пекінські правила та інші) [13, с.185] 
та необхідності запровадження в криміналь-
ний процес України більш суворих вимог щодо 
здійснення судового контролю щодо неповно-
літніх.

Судовий контроль передбачає перевірку 
законності та обґрунтованості дій і рішень сто-
рони обвинувачення, яка наділена держав-
но-владними повноваженнями (прокурора, 
органу досудового розслідування, керівника 
органу досудового розслідування, оператив-
них підрозділів), а тому роль судді, здійснення 
ним судового контролю у сфері захисту особи, 
суспільства, держави від кримінальних право-
порушень, охорони прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження 
набуває особливого значення у такій специфіч-
ній категорії справ, як справи щодо неповно-
літніх, оскільки здійснення правосуддя щодо 
неповнолітніх порушує одну із найважливіших 
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проблем суспільства – проблему захисту прав 
та інтересів дітей шляхом створення особли-
вого (спеціального) порядку судочинства. 

Висновки. Положення міжнародних нор-
мативних та рекомендаційних актів та наукові 
погляди вчених щодо здійснення судового 
контролю в кримінальному провадженні 
у справах щодо неповнолітніх має вирішальний 
вплив на його розвиток на сучасному етапі роз-
витку кримінального процесу в Україні.

Проте, аналіз правозастосовчої практики 
здійснення кримінальних проваджень щодо 
неповнолітніх свідчить про відсутність ефек-
тивного та повноцінного судового контролю, 
що може бути однією з причин недодержання 
вимог закону про забезпечення підвищеної пра-
вової захищеності неповнолітніх.

Викладене, в свою чергу, вимагає, подаль-
шої інтеграції та посилення впливу міжна-
родних нормативно-правових актів, якими 
регламентовано  здійснення правосуддя з ура-
хуванням особливостей притаманних судовому 
провадженню за участю осіб, які не досягли 
18 років, що є одним з актуальних питань кримі-
нального провадження за участю неповнолітніх 
осіб в Україні. 

На сучасному етапі розвитку кримінального 
процесуального законодавства України особли-
вого значення набуває питання вдосконалення 
кримінального провадження шодо неповноліт-
ніх, під час якого повинен бути забезпечений 
максимальний захист прав та законних інтере-
сів цих осіб, які потрапили до сфери дій кримі-
нального процесу.
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Buldakova K. E. Peculiarities of the genesis of judicial control in criminal proceedings in 
cases of minors at the present stage of development of the criminal process in Ukraine

The  relevance of  the  article  lies  in  the  fact  that  the  issue  of  conducting  criminal  proceedings 
against minors in Ukraine was regulated in laws in stages, depending on society's understanding 
of  the  emotional  and mental  activity  of  a  child,  the  scope  of  the  rights  and  legitimate  interests 
of  a minor  suspect,  the  need  to  introduce  additional  guarantees  for  their  protection,  awareness 
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of the feasibility of setting limits in the application of the law to minors and adults, etc., however, in 
the conditions of permanent amendments to the current Code of Criminal Procedure of Ukraine. The 
article analyzes the peculiarities of the genesis of judicial control in criminal proceedings in cases 
of minors at the present stage of development of the criminal process in Ukraine.  It  is  proved  that 
at the present stage of criminal proceedings in Ukraine one of the ways to increase the effectiveness 
of criminal procedure legislation is the implementation of international judicial standards in the legal 
system of Ukraine, including through the introduction of differential forms of criminal proceedings, 
including juvenile justice in Ukraine. It  is proved that the current stage of development of criminal 
procedural  legislation  governing  the  exercise  of  judicial  control  in  criminal  proceedings  in  cases 
of minors should be taken into account from the adoption of the current CPC of Ukraine in 2012. The 
normative national legislation on legal regulation of alternative judicial methods of resolving criminal 
disputes  involving a  juvenile  is  international  regulations and recommendations, as currently a  full 
criminal procedure under the current CPC of Ukraine is carried out on a potential juvenile offender. It 
is substantiated that at the present stage of development of criminal procedural legislation of Ukraine 
the issue of improving criminal proceedings against juveniles is of special importance, during which 
maximum protection of the rights and legitimate interests of these persons who fall within the scope 
of criminal proceedings should be ensured. Features of the introduction of international standards 
for criminal proceedings  in cases of minors  in  the criminal process of Ukraine after  the adoption 
of the current CPC of Ukraine as a component to improve the effectiveness of judicial control are 
the main subject of this article.

Кey words: criminal proceedings, juvenile, judicial control, juvenile justice.
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КРИМІНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ 
ОЗБРОЄНИХ ФОРМ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
У статті проведений кримінологічний аналіз організованої злочинності в Україні, й з’я-

совано,  що  відбулося  не тільки  зростання  кількісних  показників  роботи щодо  виявлення 
організованих груп та злочинних організацій, а й певне покращення  її якісних параметрів, 
що проявилося в активізації зусиль по встановленню найбільш небезпечних їх видів. З ура-
хуванням розглянутих ознак, автором під озброєними формами організованої злочинності 
запропоновано розуміти сукупність умисних злочинів, що вчиняються учасниками озброє-
них, ієрархічних, керованих, конспіративних і планомірно діючих злочинних формувань (груп, 
банд), які посягають на суспільну безпеку, життя і здоров’я громадян, власність, шляхом 
застосування психічного або фізичного насилля  з метою одержання вигоди від  злочинної 
діяльності на певній території чи в певній сфері, яка взята під контроль.

Констатовано,  що  найбільш  суттєвими  критеріями,  які  дозволяють  зв’язати  в  одне 
ціле всю різноманітність проявів озброєних форм організованої злочинності й відмежувати 
їх  від  інших  кримінальних  правопорушень, що  вчиняються  організованими  угрупованнями, 
є:  мотивація  на  вчинення  протиправних  дій;  озброєність  угруповання, тобто,  наявність 
і  використання  в  злочинних  намірах  зброї  (в  більшості  випадків  вогнепальної),  вибухових 
речовин і вибухових пристроїв. Злочинна діяльність носить постійний характер, пов’язана 
зі вчиненням, як правило, тяжких та особливо тяжких злочинів корисливо-насильницького 
спрямування, практикуються на вчиненні одного, максимум двох видів злочинів шляхом від-
критого  нападу,  із  застосуванням  зброї,  нерідко  з  нанесенням  потерпілому  пошкоджень, 
вчиненням убивств. До її небезпечних форм варто віднести: бандитизм; вбивство; розбій; 
зґвалтування; викрадення людей та інші злочинні дії.

Ключові слова: організована злочинність, зброя, озброєність, кримінальна відповідаль-
ність, організована група, боротьба, запобігання.

Позитивні зміни й тенденції в економіці 
України за роки незалежності поки що не здатні 
суттєво вплинути на складну політичну, соці-
альну та криміногенну ситуацію в державі. Це 
викликає занепокоєння, визначається негатив-
ними показниками стану, динаміки та географії 
організованої злочинності, яка нині постала 
одним із дестабілізуючих факторів у політичній, 
соціальній, економічній, правовій тощо сфе-
рах, створюючи реальну загрозу національній 
безпеці та демократичному розвитку держави. 
Окреслені обставини вимагають від усіх дер-
жавних органів, насамперед правоохоронних, 
більш активних та інтенсивних цілеспрямованих 
і скоординованих заходів у протидії організова-
ній злочинності із використанням (застосуван-
ням) найбільш ефективних і таких, що ґрунту-
ються на науково обґрунтованих положеннях, 

прийомів (методів) і засобів діяльності. У вирі-
шенні зазначених питань важливу роль повинні 
виконувати кримінологічні засоби, які покликані 
протидіяти організованій злочинності на стадії її 
зародження, створення злочинних організацій.

Вчинення кримінальних правопорушень 
(злочинів) – динамічне соціальне явище, яке 
швидко змінюється у відповідності із змінами, 
які відбуваються у суспільстві. Для успішної 
протидії та запобігання їм необхідно постійно, 
у режимі моніторингу, аналізувати поточні кри-
міногенну та кримінальну ситуації в країні, своє-
часно виявляти нові тенденції та розробляти 
адекватні заходи реагування на них. Водночас, 
військова агресія росії проти України є одним із 
суттєвих факторів, що обумовив значне розпов-
сюдження зброї та вибухівки в країні, що при-
зводить до численних випадків їх незаконного 
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накопичення, зберігання, використання під час 
вчинення злочинів, особистих конфліктів тощо, 
а також необережного поводження зі зброєю 
або вибухівкою, яке тягне спричинення шкоди 
життю та здоров’ю людей. В країні достатньо 
поширеними є тяжкі корисливо-насильницькі 
посягання, бандитські напади, які викликають 
значний резонанс у суспільстві та посилюють 
у громадян страх перед злочинністю, відчуття 
беззахисності перед злочинами.

Так, у 2014–2015 рр. кількість виявлених 
правоохоронцями України організованих груп 
та злочинних організацій скоротилася з 185 до 
135 (–27,0%), а в наступні роки зросла до 377, 
тобто у 2,8 раза порівняно з показником 2015 р. 
Особливо інтенсивне збільшення цього показ-
ника спостерігалося у 2019 р. (+54,5%), 2020 р. 
(+37,1%) та 2021 р. (+28,7%). 

Серед всіх виявлених злочинних угруповань 
абсолютну більшість (у середньому 96,6%) 
складали організовані групи, а на злочинні орга-
нізації припадало лише 3,4% таких угруповань. 
З 2015 по 2022 рр. було виявлено 97 злочинних 
організацій, у тому числі 2015–2016 рр. – від 1 
до 4, у 2017 р. – 5, у 2018 р. – 12 і у 2019 р. – 16, 
у 2020 р. – 21, у 2021 р. –28. Спостерігається 
тенденція підвищення зусиль правоохоронців 
щодо протидії найбільш розгалуженим та небез-
печним злочинним угрупованням. Аналогічна 
динаміка була характерною й для чисельності 
осіб, які вчинили кримінальні правопорушення 
у складі таких груп. Спочатку їх число зменши-
лося з 800 у 2013 р. до 570 у 2015 р. (–28,7%), 
а починаючи з 2016 р. постійно збільшувалося 
і у 2021 р. становило 1609 (зростання у 2,8 раза 
до рівня 2015 р.). Пікове підвищення цього показ-
ника також відбулося у 2017–2018 рр. (+58,7% 
та +50,6% відповідно). У 2019 р. чисельність 
таких осіб залишилася на рівні 2018 р. (–0,1%), 
а в останньому році зросла на 12,7%. Слід 
відмітити, що відбулося не тільки зростання 
кількісних показників роботи щодо виявлення 
організованих груп та злочинних організацій, 
а й певне покращення її якісних параметрів, 
що проявилося в активізації зусиль по встанов-
ленню найбільш небезпечних їх видів [1; 2].

В юридичній літературі на тему, що дослі-
джується, як вітчизняні, так і зарубіжні криміно-
логи досить широко вживають поняття «органі-
зована злочинність» [3–5].

Однак, переважна більшість з них зазнача-
ють, що єдиного визначення організованої зло-
чинності ще не розроблено. І незважаючи на те, 
що експертами ООН і запропоновано розуміти 

під організованою злочинністю відносно велику 
групу стійких і керованих злочинних утворень, 
що займаються злочинною діяльністю в корис-
них інтересах і утворюючих систему захисту від 
соціального контролю з використанням таких 
протизаконних дій, як насильство, залякування, 
корупція та крадіжки у великих розмірах [6], 
воно не є цілком прийнятним для усіх країн.

Крім того, немає єдиної думки у спеціаліс-
тів і щодо термінів виникнення організованої 
злочинності у колишньому СРСР. Одні автори 
відносять утворення організованих форм зло-
чинності у нас до середини 80-х років [7]. Інші 
ж – ще до часу становлення радянської влади 
[8].

Однак, аналіз наявної літератури проблема-
тики статті засвідчив, що, дійсно, корені і витоки 
організованої злочинності, а особливо озброє-
них форм, слід шукати в нашій історії, почина-
ючи з перших років становлення та існування 
Радянської республіки. Революція 1917 року 
перевернула життя суспільства. Тяжкі соці-
альні умови, насильство, бездіяльність законів, 
голод, жебрацтво і розруха, що усугублялось 
небаченою в історії безпритульністю (більш 8 
млн. чоловік) створювали для розвитку злочин-
ності ідеальні умови.

Вперше термін «організована група» (сино-
нім – «зграя») в радянському кримінальному 
законодавстві вжито в Указі Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 4 червня 1947 р. «Про 
кримінальну відповідальність за розкрадання 
дер жавного та громадського майна», яким 
встановлювалася підвищена криміна льна від-
повідальність за розкрадання державного чи 
громадського майна, вчинене організованою 
групою (зграєю). Перед науковцями та практич-
ними працівниками постало питання, що розу-
міти під організованою групою. В окремих пра-
цях обстоювалася ідея про суттєву відмінність 
цього угруповання від групи осіб, які вчиняють 
кримінальні правопорушення за попередньою 
змовою. 

При визначенні поняття «організована зло-
чинність» необхідно правильно зазначити 
складність її внутрішньої структури, прагнення 
до монополізації визначених сфер діяльності 
й одержання величезних прибутків. Організо-
вана злочинність - не альтернатива державі, 
а паралельно існуюча система, яка прагне не 
до протиставлення себе державі, а до нала-
годження з нею широко розгалужених зв’язків. 
Організовану злочинність необхідно розгля-
дати як «процес взаємодії» між політичними, 
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економічними і соціальними інститутами 
суспільства [9].

Вітчизняна практика боротьби з організова-
ною злочинністю визнає необхідним легітимне 
визначення поняття, критеріїв та класифікації 
цього явища, введення кримінальної відпові-
дальності за організацію злочинної групи чи 
злочинного угруповання [10].

Крім того, виділення цього чинника у само-
стійну кримінально-правову категорію зумов-
лює необхідність притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб, які здійснюють загальне 
керівництво злочинною діяльністю, не пов’я-
зане з підготовкою та вчиненням конкретних 
кримінальних правопорушень [11].

Перша така спроба дати визначення орга-
нізованій злочинності була зроблена в Законі 
України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю». Від-
повідно до ст. 1 організована злочинність – це 
сукупність злочинів, що у зв’язку зі створенням 
та діяльністю організованих злочинних угрупо-
вань [12]. Проте це поняття має досить загаль-
ний характер та не відображає всього різнома-
ніття організованої злочинної діяльності.

Організована злочинність - це складна, 
органічно цілісна система стійких організова-
них злочинних угруповань з їх великомасштаб-
ною злочинною діяльністю та утворенням для 
такої діяльності найбільш сприятливих умов, 
зокрема для розвитку системи легалізації 
та збільшення отримання злочинних прибутків, 
яка використовує як власні, спеціально ство-
рені структури з керівними й іншими функціями 
по обслуговуванню цих угруповань, забезпе-
ченню їх діяльності та зовнішньої взаємодії, 
так і державні інститути і структури громадян-
ського суспільства.

Не можна визнати бездоганною і законо-
давчу регламентацію питань щодо форм спі-
вучасті, в тому числі і такої їх форми, як зло-
чинна організація. А. П. Закалюк звертає увагу 
на відсутність у вітчизняному законодавстві 
визначення змістовних ознак організованої 
злочинної діяльності. Замість цього, зазначає 
він, визначені організаційні ознаки організова-
них угруповань, злочини яких зараховуються 
до організованої злочинності. На його думку, 
визначені у законодавстві організаційні ознаки 
угруповань певною мірою належать і звичай-
ним, так би мовити «неорганізованим» групам 
та сформульовані у терміни, що мають оціноч-
ний характер [13, с. 33]. У свою чергу, С. Єфре-
мов зазначає, що у КК України закріплюються 

ряд видів організованих злочинних угруповань, 
однак зі змісту норм, у яких вони відображені, 
неясно, як вони співвідносяться між собою. На 
його думку, ці та інші вади зумовлені недостат-
нім вивченням феномена організованої зло-
чинної діяльності у науці кримінального права, 
зокрема необхідно дослідити поняття організо-
ваної злочинної діяльності, її форм, форм уча-
сті у ній, підстав та меж відповідальності її учас-
ників тощо [14, с. 99]. 

На думку Т. В. Гошовської та І. К. Туркевич, 
активність органів, які повинні виявляти зло-
чини, вчинені в найнебезпечнішій формі спі-
вучасті – в складі злочинних організацій недо-
статня. Складнощі в розумінні нормативно 
визначених понять організованих злочинних 
угруповань потребують подальшої теоретичної 
розробки, уточнення законодавства [15, с. 15]. 
Далі, В. В. Українець вбачає, що чинне законо-
давство не є належною правовою базою, яка б 
дозволяла продовжувати боротьбу з організо-
ваною злочинністю належним чином. На його 
думку, при неконкретних і нечітких формулю-
ваннях окремих норм кримінального закону 
захисники завжди зможуть знайти аргументи 
на користь того, що злочин вчинений не органі-
зованою групою, а групою осіб за попередньою 
змовою [16, с. 13- 14]. 

Поняття злочинної організації в криміналь-
ному законодавстві неповне і недостатньо 
чітке. Дослідження показало, що стійкість. 
треба розуміти як створення такої організації 
для тривалої злочинної діяльності – вчинення 
її учасниками низки тяжких або особливо тяж-
ких злочинів або керівництва чи координації 
злочинної діяльності інших осіб або забез-
печення функціонування як самої злочинної 
організації, так і інших злочинних груп протя-
гом тривалого часу.

Відсутність, на думку дисертанта, послідов-
ної наукової розробки цих понять, як в криміно-
логії, так і в суміжних галузях юридичної науки, 
веде до різного розуміння цього соціального 
явища, викликає довготривалі і, часом, без-
плідні суперечки, де кожен правий по-своєму, 
в залежності від того, який зміст він вкладає 
в це поняття.

Пропозиції ж прийняти кримінальні закони 
про відповідальність за неї основані на змішу-
ванні кримінального права і кримінології. Кримі-
нальне право може лише зафіксувати поняття 
кримінального правопорушення, вчиненого 
організованою групою, як складної форми спі-
вучасті і кваліфікуючої ознаки у конкретних 
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складах. Кримінологічні ж ознаки організованої 
злочинності повинні описуватись в програмах 
по боротьбі з цією злочинністю. Це сфера рег-
ламентації норм кримінолого-запобіжного при-
значення. 

Тому необґрунтовано вимагати від кримі-
нального законодавства нормативного закрі-
плення поняття і складу «організована злочин-
ність». 

І, першою ознакою є наявність об’єкту пося-
гання. В даному випадку – це основи суспільної 
безпеки і державного управління в сфері від-
носин, що охороняються законодавством і які 
гарантують життя та здоров’я громадян, недо-
торканність власності (державної, колективної, 
індивідуальної).

Другою ознакою є наявність прямого умислу 
в організованій злочинній діяльності. Його 
зміст визначається усвідомленням особи, що 
з метою здійснення нападу або іншої проти-
правної діяльності створює незаконне озбро-
єне формування (угруповання), приймає участь 
в ньому чи в нападах, які вчиняються цим фор-
муванням, і бажає поступати саме таким чином.

Третьою ознакою є спосіб посягання. Спо-
собами посягання є фізичне насилля чи загроза 
застосування насильства. Серед вітчизняних 
і зарубіжних юристів загально прийнято поді-
ляти насильство на два види: фізичне і психічне 
насилля, тобто загроза застосування фізичного 
насильства. Виходячи з цього, деякі автори 
порівнюють ці поняття з філософськими катего-
ріями «можливість» (передумови, фактори для 
появи, реалізації якого-небудь явища) і «дій-
сність» (реалізована можливість, передумови, 
фактори) [17].

Якщо психічне насилля допускає можливість 
впливу на організм людини в майбутньому, то 
фізичне – це вже фактичний вплив [18].

Виходячи з вище зазначеного, можна зро-
бити висновок про те, що фізичне і психічне 
насильство необхідно розглядати, як два одно-
рідних явища, а саме, насильство – як їх сукуп-
ність. Тому, незважаючи на те, що абсолютна 
більшість злочинів вчиняється незаконними 
озброєними формуваннями способом фізич-
ного насилля, виключення психічного насиль-
ства з кримінологічного аналізу механізму 
насильницьких дій не оправдано звузило б коло 
цих питань.

Крім того, способи вчинення певних видів 
злочинів (бандитизм, вбивства на замовлення 
з застосуванням зброї та різного виду вибухо-
вих пристроїв) учасниками озброєних організо-

ваних структур характеризуються високим рів-
нем підготовки і професіоналізму.

Четвертою ознакою є наявність корисли-
вого мотиву злочинної діяльності. Корисливе 
кримінальне правопорушення – це проти-
правне діяння, мотиви якого виражають праг-
нення винного отримати майновий зиск за 
рахунок суспільства, інших людей [19]. Май-
нова вигода може проявлятись, зокрема, як: 
а) заволодіння майном потерпілого чи інших 
осіб (грошима, коштовностями, цінними папе-
рами тощо); б) одержання вигоди майнового 
характеру (надбати майнові права, створити чи 
зберегти можливість фактичного користування 
або володіння майном, в тому числі, незакон-
ного, досягти здійснення на свою користь дій 
майнового характеру тощо); в) звільнитися від 
матеріальних витрат (не повертати борг, звіль-
нитися від виконання обов’язків по утриманню 
потерпілого чи будь яких інших обов’язків май-
нового характеру тощо); г) коли потерпілий 
виконує волю іншої особи за одержану або 
обіцяну грошову чи майнову винагороду або 
з іншої матеріальної зацікавленості позбавляє 
людину життя [20].

П’ятою ознакою є наявність озброєної орга-
нізованої форми (групи, банди) здійснення зло-
чинних дій, якій притаманні:

а) стійкість – тобто наявність тісного зв’язку 
між особами, що постійно входять до її складу. 
Цей зв’язок знаходить свій прояв в зорганізова-
ності (єдності намірів, сумісності дій) злочинної 
діяльності;

б) системність реалізується в таких характе-
ристиках озброєних форм злочинності корисли-
во-насильницького спрямування, як прямий чи 
опосередкований зв’язок їх структур в масштабі 
регіону, держави, виду кримінальної діяльно-
сті (взаємодія, ієрархічний зв’язок, узгоджений 
розподіл сфер діяльності, зв’язок конкуренції 
та протистояння тощо);

в) масштабність – одна з ознак, що вирізняє 
її від злочинних дій групового характеру, замкне-
них на певній території чи підприємстві, і не 
мають виходу на масштаб діяльності в рамках 
регіону, міжрегіональних зв’язків, в рамках дер-
жави в цілому і, навіть, на міждержавному рівні;

г) ціль (цілеспрямованість) – не що інше, як 
одержання майнової вигоди злочинним шляхом 
в достатньо стислі терміни. Це в свою чергу 
визначає і направленість озброєних форм орга-
нізованої злочинної діяльності, як її мінливість, 
так і миттєву реакцію на зміни в економічній, 
соціальній і політичній кон’юнктурі;
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д) конспіративність – забезпечення безпеки 
учасників озброєних організованих злочинних 
угруповань від притягнення до відповідально-
сті. Поряд з особливою увагою до конспірації, 
поширення отримало виділення в таких струк-
турах учасників з контррозвідувальними функ-
ціями, розробка сценаріїв поведінки рядових 
учасників, які беруть на себе відповідальність 
за зберігання і носіння зброї, її застосування 
тощо;

е) озброєність – передбачає наявність хоча 
б у одного з учасників незаконного форму-
вання любої вогнепальної чи холодної зброї, 
при умові, що всі інші члени злочинного угру-
повання знають про неї і розуміють, що вона 
може бути застосована під час нападу [21]. При 
цьому слід мати на увазі, що незаконне озбро-
єне угруповання може бути озброєне і гладко-
ствольною мисливською зброєю або спортив-
ною зброєю, як заводського так і кустарного 
виробництва, різноманітними вибуховими при-
строями і обладнанням.

Це одна із суттєвих ознак озброєної органі-
зованої злочинності, яка відрізняє її від інших 
форм організованої злочинності (корисливої, 
насильницької), виходячи з підвищеної суспіль-
ної небезпечності першої, як для його громадян 
зокрема, так і для суспільства в цілому.

З урахуванням розглянутих ознак, під озброє-
ними формами організованої злочинності необ-
хідно розуміти сукупність умисних злочинів, що 
вчиняються учасниками озброєних, ієрархічних, 
керованих, конспіративних і планомірно діючих 
злочинних формувань (груп, банд), які посяга-
ють на суспільну безпеку, життя і здоров’я гро-
мадян, власність, шляхом застосування психіч-
ного або фізичного насилля з метою одержання 
вигоди від злочинної діяльності на певній тери-
торії чи в певній сфері, яка взята під контроль.

Таким чином, найбільш суттєвими критері-
ями, які дозволяють зв’язати в одне ціле всю 
різноманітність проявів озброєних форм органі-
зованої злочинності і відмежувати їх від інших 
злочинів, що здійснюються організованими 
угрупованнями, є: мотивація на вчинення про-
типравних дій; озброєність угруповання, тобто, 
наявність і використання в злочинних намі-
рах зброї (в більшості випадків вогнепальної), 
вибухових речовин і вибухових пристроїв. До її 
небезпечних форм варто віднести: бандитизм; 
вбивство; розбій; зґвалтування; викрадення 
людей та інші злочинні дії. 

Злочинна діяльність носить постійний харак-
тер, пов’язана зі вчиненням, як правило, тяж-

ких та особливо тяжких злочинів корисливо-на-
сильницького спрямування, практикуються на 
вчиненні одного, максимум двох видів злочи-
нів шляхом відкритого нападу, із застосуван-
ням зброї, нерідко з нанесенням потерпілому 
пошкоджень, вчиненням убивств. Найчастіше 
це напади на банки, інкасаторів, магазини, 
бари, кафе. 

Викладені вище ознаки, визначення і кла-
сифікація озброєних форм організованої зло-
чинності не претендують на повноту осягнення 
і безперечність, а є лише спробою упорядку-
вання існуючих в кримінологічній науці точок 
зору щодо даної проблеми, які безперечно 
потребують свого подальшого вивчення 
та дослідження.
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Yepryntsev P. S. Criminological approaches to the concept and essence of armed forms 
of organized crime

The article carries out a criminological analysis of organized crime in Ukraine, and it is established 
that there was not only an increase in the quantitative indicators of the work on identifying organized 
groups and criminal organizations, but also a certain improvement in its qualitative parameters, which 
was manifested in the activation of efforts to establish the most dangerous types of them. Taking 
into account  the considered  features,  the author suggested  that armed  forms of organized crime 
should be understood as a set of intentional crimes committed by members of armed, hierarchical, 
controlled, conspiratorial and planned criminal formations (groups, gangs) that encroach on public 
safety, life and health of citizens , property, through the use of mental or physical violence in order 
to obtain benefits from criminal activity in a certain territory or in a certain sphere that is taken under 
control.

It has been established that the most significant criteria that allow you to link the entire variety 
of manifestations of armed forms of organized crime into one and distinguish them from other crimes 
committed by organized groups are: motivation to commit illegal acts; the group's armament, i.e., 
the presence and use of weapons (in most cases firearms), explosives and explosive devices for 
criminal purposes. Criminal activity  is of a permanent nature, associated with  the commission of, 
as a  rule, serious and especially serious crimes of self-interested and violent direction, practiced 
in the commission of one, maximum two types of crimes by open attack, with the use of weapons, 
often with causing damage to the victim, committing murders . Its dangerous forms include: banditry; 
murder; brigandage; rape; kidnapping and other criminal acts

Key words: organized crime, weapons, armed forces, criminal liability, organized group, struggle, 
prevention.



Серія: Право, 2022 р., № 3 (77)

83

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

УДК 341
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2022.3.10

О. В. Сердюк 
доктор юридичних наук, 

професор кафедри міжнародного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЕФЕКТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИСНОВКИ 
НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
В  статті  розглядаються  питання  взаємодії  цифровізації  публічних  послуг  та  ефек-

тивності  заходів  протидії  корупції.  Проведений  аналіз  матеріалів  моніторингових  дослі-
джень   міжнародних організацій та двох типових прикладів  ( Данія та Казахстан як case 
studies)   дозволяє зробити висновок про існування двох моделей взаємозв’язку цифровізації 
та протидії корупції  у сфері публічних послуг. Перша модель є характерною для розвину-
тих держав  із зрілими демократичними інститутами і традиціями доброчесності публіч-
ної сфери, де фактично відсутня об'єктивна потреба свідомого поєднання цифровізації із 
завданнями запобігання та протидії  корупції. Антикорупційний ефект цифровізації в дер-
жавах такого типу досягається на основі послідовності в реалізації  загальних принципів 
належного урядування (good governance). Це приклади специфічної моделі цифровізації дер-
жавних послуг, яка відбувається у публічному секторі майже позбавленому інституційних 
корупційних ризиків і при наявності стійкого несприйняття населенням, бізнесом і держав-
ними службовцями корупційних моделей поведінки. Друга модель характерна для держав, 
що не мають усталених демократичних традицій та стандартів доброчесності. За таких 
умов  цифровізація  сприяє  зменшенню  передумов  корупції  лише  у  комплексі  заходів  анти-
корупційної політики і вдосконалення функціонування демократичних інститутів. Обгрун-
тована можливість віднесення ситуації в Україні до моделі другого типу, що робить акту-
альним визнання того, що цифровізація публічних послуг об’єктивно має антикорупційний 
потенціал, але в умовах все ще недостатнього рівня зрілості демократичних інститутів 
та впливу негативних чинників  та обставин воєнного стану реалізація цього антикоруп-
ційного  потенціалу  не  є  автоматичним  наслідком  цифровізації  а  передбачає  врахування 
у процесі формування та реалізації державної антикорупційної політики. 

Ключові слова: міжнародні організації; публічні послуги; належне урядування; цифровий 
розвиток; цифровізація публічних послуг; корупція; антикорупційна політика.

Постановка проблеми. Цифрова тран-
сформація сфери публічного урядування, яка 
за своєю природою має розкрити потенціал 
і збагатити демократичні інститути, в Україні 
є масштабним стратегічним компонентом 
реформ публічного сектору з яскраво вираже-
ною антикорупційною складовою, де більшість 
завдань є принципово новими для українського 
контексту. Однак міжнародний досвід дає при-

клади успішного вирішення таких завдань, що 
робить актуальним визначення можливостей 
використання таких кращих практик. Міжна-
родні організації (ЄС, ООН, ОЕСР), Світовий 
банк та інші) прагнуть формулювати загальні 
принципи цифровізації орієнтуючись на загаль-
новизнані ознаки демократії і виходячи з того, 
що цифровізація має антикорупційний потен-
ціал. Однак його реалізація не є автоматич-
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ним наслідком цифровізації. Визнається уні-
кальність національних ситуацій і необхідність 
гнучкого підходу - визначення також особливих 
інструментів цифровізації публічних послуг, що 
будуть релевантні національному контексту 
і забезпечать не лише власне успішність циф-
рових реформ публічної , але й усунення пере-
думов корупції. В останні роки міжнародними 
організаціями проводяться  моніторинги проце-
сів цифрової трансформації публічного уряду-
вання: зокрема, Індекс цифрового урядування 
ОЕСР (OECD  Digital  Government  Index  або 
DGI), що має певну Індекс цифового розвитку 
ООН , деякі інші. Методології таких моніторин-
гів мають концептуальну схожість, що дозволяє 
порівнювати їх результати (рейтинги держав) 
із моніторинговими дослідженнями корупції 
та проблем доброчесності публічного сектору. 

Україна обрала шлях цифрової трансфор-
мації державного управління під впливом різ-
них чинників: необхідність реалізації демо-
кратичного принципу ”належного урядування” 
(good governance), зручність для населення 
в отриманні адміністративних та інших послуг, 
оптимізація управлінських структур, підви-
щення ефективності управлінських рішень, 
тощо. Особливістю української ситуації є осо-
бливе значення цифровізації державних послуг 
для усунення передумов корупції. Національні 
опитування та політико-правові акти показу-
ють, що саме на антикорупційному потенціалі 
цифровізації в значній мірі концентрується 
суспільне сприйняття  ефекту цифровізації 
в Україні [1, p.6; 2]. Найбільш чітко така пози-
ція була відображена  в Законі України  про 
Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки, 
де  цифровізація публічної сфери визнається 
одним із п’яти базових принципів протидії 
корупції [3]. Варто враховувати існування різ-
них площин публічного урядування, де ці про-
цеси відбуваються у різний спосіб і з різними 
наслідками. При цьому, надання публічних 
адміністративних послуг – ключовий елемент 
відносин держави з населенням і бізнесом, 
що визначає і якість державного управління 
і довіру населення до влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз взаємодії процесів цифровізації публіч-
ного урядування і антикорупційної політики 
є новим напрямком міждисциплінарних дослі-
джень проблем корупції. Найбільш глибоко  про-
блему досліджують західні вчені, спираючись на 
більш тривалий період використання цифрових 
технологій. Особливе значення мають аналі-

тичні центри в рамках міжнародних організацій 
(ООН,ОЕСР, Світовий банк, ЄС,тощо), в робо-
тах яких органічно поєднуються традиції ака-
демічних досліджень і прикладні завдання. Для 
вітчизняних дослідників проблематика є новою 
і відповідні публікації мають переважно описо-
вий та загальнотеоретичний характер. Прога-
линою є відсутність досліджень нормотворчої 
та аналітичної діяльності міжнародних організа-
цій у сфері застосування цифрових технологій 
як антикорупційного інструменту.

Мета статті – на основі матеріалів моні-
торингу процесів цифрової трансформації, 
що проводяться міжнародними організаціями 
(зокрема, ООН та ОЕСР), провести аналіз осо-
бливостей та умов реалізації потенційного анти-
корупційного ефекту цифрових рішень у сфері 
надання публічних адміністративних послуг 
та визначити залежності таких ефектів від від-
мінностей суспільного контексту окремих дер-
жав і рівня розвитку демократичних інститутів.

Виклад основного матеріалу. В 2021 році 
70% держав світу мають 20 і більше оцифрова-
них державних послуг. Сьогодні вже не викли-
кає сумнівів імператив цифровізації публічних 
послуг як фактично безальтернативний варі-
ант розвитку державного управління сучасних 
держав. [4] Однак, наявність і масштаб оциф-
рування сам по собі вже не є визначальним. 
Важливо чи досягає оцифрування тих цілей, 
задля яких воно проводиться та/або чи є воно 
економічно виправданим. У цьому відношенні 
чи не найбільш складним виявляється дове-
дення домінучої і дуже привабливої гіпотези 
про те, що цифровізація публічних послуг усу-
ває корупцію чи суттєво впливає на  її появу , 
зменшує  її  поширеність. Така проблема осо-
бливо актуальна для держав, де в силу різних 
обставин існують підвищені ризики поширено-
сті корупції.

В дослідженні 2017 року, проведеному 
Базельським інститутом урядування, було 
зафіксовано наступний факт: у випадку 
зростання на 1,0 % показників цифровізації дер-
жавного управління (за методологією ООН для 
цілей моніторингу цифрового розвитку держав), 
на 1,17 % зменшується показник поширеності 
корупції (за методологією Трансперенсі Інтер-
нешенал).[5,р.9] В наступні роки ця тенден-
ція  розвивається і поглиблюється під впливом 
успішності процесів цифровізації і більш пов-
ним використанням принципів та інструментів 
цифрового урядування, що витісняють почат-
кові форми електронного урядування (формату, 
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в якому ключове означення мали переважно 
засоби електронного документообігу). 

Аналітичні матеріали  тематичних моніто-
рингів ООН, Організації економічного співро-
бітництва та розвитку, міжнародних неурядових 
організацій (зокрема, ТІ) надають можливість 
отримати інформацію про ситуацію у більшо-
сті держав світу у сфері цифровізації, яка може 
доповнюватись даними про поширеність коруп-
ції у різних форматах (сприйняття корупції, 
поширеність реальних практик, тощо). Водно-
час , такий аналіз є рамковим для визначення 
взаємодії потенціалу цифрових рішень і антико-
рупційної активності в різних державах та регі-
онах світу.

Загальна порівняльна оцінка національних 
ситуацій показує наявність узгодженості дина-
міки показників цифровізації державного управ-
ління і показників сприйняття поширеності 
корупції. Цифровізація забезпечує зменшення 
ймовірності корупції. Водночас, такий зв’язок 
не є простим і лінійним а опосередковується 
конкретним суспільним контекстом, що дає 
підстави для наступного припущення:  в сучас-
ному світі існує дві базові моделі взаємозв’язку 
між цифровізацією і станом корупції (зокрема, 
це стосується також і змісту і завдань анти-
корупційної політики). 

Перша модель є характерною переважно для 
розвинутих держав із зрілими демократичними 
інститутами і традиціями доброчесності публіч-
ної сфери, де зазвичай показники поширеності 
корупції є досить низькими і відсутня об'єктивна 
потреба свідомого поєднання цифровізації із 
завданнями запобігання та протидії корупції. 
Антикорупційний ефект цифровізації в держа-
вах такого типу досягається на основі імплемен-
тації чи посилення загальних принципів належ-
ного урядування (good governance), але все ж 
таки за необхідності певного врахування окре-
мих специфічних антикорупційних аспектів.

Класичним і найбільш очевидним про-
явом такої моделі є практика північноєвро-
пейських та прибалтійських держав (перш за 
все - Естонія, Данія, Швеція, Норвегія, Фінлян-
дія),  де поєднується високий рівень цифровіза-
ції та найнижчі у світі показники поширеності 
корупції.  Це приклад специфічної моделі циф-
ровізації державних послуг, яка відбувається 
у публічному секторі майже позбавленому 
інституційних корупційних ризиків і при наявно-
сті стійкого несприйняття населенням, бізнесом 
і державними службовцями корупційних моде-
лей поведінки.

Варто розглянути наступний приклад. Коро-
лівство Данія, невелика за чисельністю насе-
лення  країна Північної Європи, впродовж 
останніх десятиліть займає стабільно високі 
місця у різноманітних світових рейтингах (рівня 
життя, демократії, людського розвитку, рівня 
погодинної оплати праці, рівності доходів, 
освіти, рівня ВВП на душу населення, тощо). 
Унікальною є і стабільність лідерства Данії 
в рейтингах електронного урядування (за мето-
дологією ООН) та поширеності корупції (за 
методологією ТІ).

Хоча найпростіші цифрові технології засто-
совувались в сфері державного управління 
Данії ще в 70-80 роках минулого століття, про 
“електронне урядування” можна вести мову 
лише з 90-х років.  В 2002 році урядом була 
затверджена перша Стратегія цифрового уря-
дування, що охоплювала період до 2006 року. 
В 2004 році Стратегія була переглянута з метою 
забезпечення більшої релевантності потребам 
і потенціалу держави. Зокрема, було запрова-
джено більш жорстку координацію залучених 
відомств. Всі рішення щодо цифровізації послуг 
базувались на результатах опитувань потенцій-
них споживачів та інших видах інформації, що 
забезпечувалась державними статистичними 
спостереженнями. Важливим наслідком реалі-
зації Стратегії стала певна зміна “організаційної 
культури” державних відомств та формування 
“сервісної  спільноти”  (ефективної взаємодії 
всіх провайдерів державних послуг), яка на сьо-
годні ще більш зміцніла.

Вже на початку 2000-х років за оцінками 
Європейської Комісії Данія визнається євро-
пейським лідером у створенні електронних 
послуг для населення та бізнесу, як щодо 
поширеності так і досконалості відповідних 
сервісів. Важливим висновком із аналізу наяв-
них даних є те, що успішність цифровізації 
пов’язувалась з чинниками національного кон-
тексту: а) прихильність урядових структур про-
тягом останніх десятиріч використанню інфор-
маційних технологій; б) культура публічного 
урядування з домінуючими традиціями кон-
сенсусу та компромісу, нетерпимості до коруп-
ції; в) сприйняття електронного урядування 
як інструменту вдосконалення інших сфер 
публічної адміністрації. Ще одним важливим 
чинником стала синхронність двох процесів: 
а) проведення “структурної  реформи  дер-
жавного  управління” на засадах відкритості, 
прозорості, “людино-центризму”, ефективності 
та б) інтенсивного запровадження ІТ- техно-
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логій. Цифровізація в Данії ніколи не визнава-
лась самоціллю а лише інструментом реформ. 

Вся подальша історія цифровізації публіч-
ного урядування в Данії свідчить про відсут-
ність свідомого її поєднання із завданнями 
запобігання та протидії корупції. Об'єктивний 
антикорупційний  потенціал  цифрових  тех-
нологій  став  додатковим  інструментом, 
що  зміцнював  запобіжники  корупції,  які  вже 
існували  у  данському  суспільстві  не  лише  як 
публічні  інститути та процедури  і практики 
але  і як традиції демократичного урядування 
та  доброчесності,  нетерпимості  до  корупції 
у всіх її проявах. Оціночні та моніторингові дослі-
дження поширеності та сприйняття корупції 
в Данії (наприклад, ТІ, Євробарометр, ГРЕКО) 
узгоджуються в тому, що корупція у сфері дер-
жавних  послуг  практично  відсутня. Винят-
ком останніх років є лише так званий «рибний 
скандал» - справа щодо квот на вилов риби, де 
переможець протягом тривалого часу (12 років) 
отримував перевагу з використанням підробки 
документів, однак електронний формат послуги 
при цьому не мав жодного значення ні як запо-
біжник корупції ні як інструмент. 

Водночас ГРЕКО звертає увагу на випа-
док, що є унікальним для Данії і разом з тим 
симптоматичним для практики цифровізації 
загалом. Цифровізація державного управління 
може створювати додаткові  корупційні ризики 
та ситуації. Зважаючи на адміністративну куль-
туру Данії, яка традиційно має максимальну для 
європейського регіону нетерпимість до корупції, 
ці ризики стосуються не власне надання послуг 
а процедур  ІТ-закупівель  для  проведеня  циф-
ровізації. В 2018 році 20 посадовців (працівни-
ків поліції та ІТ-департаментів відомств) були 
викриті при отриманні хабарів від фірми АТЕА 
(постачальника програмних продуктів для циф-
ровізації); при цьому розмір хабарів є найбіль-
шим в історії Данії. [6]  

Приклад Данії є показовим у двох аспектах: 
а) як ілюстрація першої моделі взаємодії циф-
ровізації публічного урядування та антикоруп-
ційної політики; б) як певне застереження щодо 
абсолютизації наслідків цифровізації, оскільки 
автоматично корупція не зникає за будь-яких 
умов. 

Друга  модель характерна для держав, що 
не мають усталених демократичних традицій 
та стандартів доброчесності. Перш за все тих, 
що перебувають на стадії реформ особливого 
типу - модернізації чи пострадянських (пост-
соціалістичних) трансформацій. За таких умов 

цифровізація сприяє зменшенню передумов 
корупції лише  у  комплексі  заходів  антикоруп-
ційної  політики  і  вдосконалення  функціону-
вання демократичних інститутів. Якщо цього 
не відбувається, то існуюча корупція за певних 
умов отримує лише “цифрову оболонку”. Укра-
їна фактично перебуває в рамках цієї моделі 
а вихід із неї має стати підсумком реформу-
вання суспільства.

Особливості цифровізації в такій моделі 
варто розглянути на прикладі Казахстану, 
який  є одним із специфічних варіантів постра-
дянської трансформації, коли в умовах автори-
тарного політичного режиму із низьким рівнем 
зрілості демократичних інститутів і поширені-
стю неформальних (тіньових) інститутів і прак-
тик, може досягатись досить відчутний рівень 
цифровізації державних послуг. Високий рівень 
централізації влади у форматі сильної прези-
дентської республіки дозволяє робити процес 
цифровізації керованим, хоча і надто залежним 
від політичної волі.

Рівень корупції в Казахстані в загальнона-
ціональній Стратегії  Казахстан-2050 визна-
ється прямою загрозою національної  безпеки. 
Очевидно, політичні рішення про цифровізацію 
державних послуг були обумовлені в значній 
мірі масштабом корупційних практик в рам-
ках пострадянської бюрократичної системи. 
Специфічною обставиною, характерною для 
Казахстану, є визнання цифровізації держав-
них послуг підтвердженням модернізації Казах-
стану відповідно до «цивілізаційних трендів» 
і як умови для підвищення інвестиційної прива-
бливості. 

За останні роки Казахстан зазнав суттєвого 
просування у рейтингах цифровізації держав-
них послуг: показник OSI в 2018 році склав 0,86 
а уже в 2020 – 0,92 (для порівняння: Нідер-
ланди – 0,90). Водночас, Казахстан залиша-
ється у групі держав з високим рівнем поши-
реності корупції: показник Індексу сприйняття 
корупції в 2020 році склав 38/94 (для порів-
няння: Нідерланди – 82/8). Ключовою ознакою 
ситуації в Казахстані є поєднання успішності 
в технологічній сфері і відсутності радикаль-
ного просування у сфері протидії корупції.

Цифровізація державних послуг була запо-
чаткована ще в 2006-2007 роках і передбачала 
створення 39 електронних сервісів. При роз-
робці/формалізації відповідних сервісів було 
зроблено акцент на: а) аналізі існуючої проце-
дури і виявленні ризиків і проблем (зокрема, 
передбачалось виявлення корупційних ризиків 
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і оцінка можливості їх усунення чи мінімізації); 
б) визначенні інформаційних ресурсів (реє-
стрів), які мали бути інтегровані у відповідну 
процедуру. В оцінках цього періоду зверта-
ють увагу на помилковість стратегії на плюра-
лізм веб-ресурсів, від чого відмовилсь з часом 
і об'єднали всі сервіси на 3 спеціалізованих 
веб-платформах (ліцензування і дозволи; «від-
критий уряд»; «відкриті дані»). Розробка про-
грамного забезпечення електронних послуг 
майже повністю забезпечується державними 
ІТ-компаніями (наприклад, АТ «Національні 
інформаційні технології»).

Антикорупційна  стратегія  Республіки 
Казахстан  на  2015-2025  роки визначає клю-
човим корупційним чинником наявність  без-
посереднього  контакту  посадових  осіб 
та  отримувачів  державних  послуг, який 
створює можливість практик адміністратив-
ної (дрібної) корупції як у форматі корупційних 
вимог посадовців так і корупційних пропозицій 
користувачів. Цифровізація таких послуг має 
мінімізувати ці ризики шляхом: а) розширення 
можливостей надання автоматичних послуг 
(з використанням ШІ); б) забезпечення прозо-
рості та доступності процедур. Для успішності 
цифровізації державних послуг було створено 
спеціальну нормативну базу. В 2013 році було 
прийнято Закон  про  державні  послуги, що на 
пострадянському просторі є одним із найбільш 
сучасних актів у сфері публічного урядування. 
Зокрема, закон містить рамкові/базові поло-
ження щодо електронних послуг, які є достат-
ньо послідовною імплементацією міжнародних 
стандартів та кращих національних практик. 
Крім того, в 2104 році було прийнято спеціаль-
ний Закон про дозволи та повідомлення, де кон-
кретизовано положення про електронні послуги 
і визначено (ст. Ст. 9,15 та інші) окремі антико-
рупційні запобіжники в рамках таких послуг. 

Концепція  електронної  державної  послуги 
має кілька стандартних інструментів, що вже 
відомі як “кращі міжнародні практики”, метою 
яких є запобігання корупції. Антикорупційний 
ефект також презюмується в окремих пер-
спективних  інструментах, що передбачені 
Стратегією «Цифровий Казахстан» на 2018 – 
2025 роки: передача (у формі аутсорсингу) окре-
мих цифрових послуг бізнесу та неурядовим 
організаціям; інтеграція інформаційних систем 
та каналів комунікації в моделі «омніканаль-
ного обслуговування», де доступ можливий 
у будь-який час і з будь-якого пристрою; прин-
цип «однієї заяви»; автоматизація внутрішніх 

процедур державних органів на засадах елек-
тронного документообігу.

Кінцевими споживачами електронних послуг 
є населення та бізнес. На порталі державних 
послуг в електронному форматі доступні 91 
% послуг (включно із платежами, послугами 
звернення до органів влади, інформаційними, 
консультативними та довідковими). Мобільний 
варіант сервісу дозволяє отримувати майже 
100 послуг. Особливістю послуг для населення 
є наявність послуг, що можуть надаватись лише 
у аналоговому вигляді (через Центри публічних 
послуг). Критерієм для віднесення послуги до 
цього типу є наявність вимоги особистої  при-
сутності  заявника  (наприклад, отримання 
паспорта, водійського посвідчення, тощо).

Найбільш часто бізнес використовує 
веб-платформу «Ліцензування», де доступними 
є 86 послуг з ліцензування та 453 - з надання доз-
волів. Дозвільні документи видаються виключно 
у електронній формі (в 2018-2020 рр щорічно 
видається 7,0 тисяч ліцензій та 700-800 тисяч 
дозвільних документів). За оцінками Генераль-
ної прокуратури Казахстану ліцензування нале-
жить до найбільш корумпованих сфер держав-
ного управління, а основним корупціогенним 
чинником є наявність посередників (посадових 
осіб) та непрозорість застосування ними дис-
креційних повноважень. В цьому вбачаються 
причини прагнення створити повністю цифрові 
сервіси ліцензування, де посередники повністю 
вилучені із процедури.

Для оптимізації ліцензування застосовує-
теся декларативна форма заяви («форма відо-
мостей»), що мінімізує кількість додаткових 
документів. Всі електроні послуги для бізнесу 
з ліцензування та надання дозволів проходять 
обов'язкову стадію тестування, де перевіря-
ється доцільність, ефективність та доступність 
електронного формату послуги. 

Ще з середини 90-х років було визнано необ-
хідним для посилення інвестиційної привабли-
вості реалізувати амбіційні завдання у сфері 
“цифровізації” та створення сприятливого 
інвестиційного середовища. Згідно з оцінками 
ООН Казахстан належить до держав – лідерів 
у сфері електронного урядування, суттєво випе-
реджаючи , зокрема, Україну. В 2006 році було 
створено веб-портал “електронного уряду”, де 
поступово було запроваджено майже 600 елек-
тронних публічних послуг. В 2017 році була 
прийнята програма “Цифровий Казахстан”, яка 
передбачала до 2022 року  - не менше 80 % 
електронних послуг (фактично досягнуто 93 %).



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

88

Однак, досягнення певних кількісних показ-
ників у сфері цифровізації послуг не супро-
воджувалось бажаними якісними здобутками 
і зростанням затребуваності електронних 
послуг. Сама по собі цифровізація послуг не 
вирішувала автоматично проблеми у сфері вза-
ємодії держави з населенням і бізнесом. Пара-
доксальна  ситуація була виявлена при порів-
няльному дослідженні якості  державних послуг 
у двох форматах: електронному та цифровому. 
По більшості критеріїв електронна послуга мала 
суттєво нижчі показники, за винятком прямого 
індикатора наявності корупційних ризиків, де 
електронна послуга отримувала суттєво вищі 
результати. Чинники цього були різними: “циф-
ровий розрив” населення, неякісні програмні 
продукти і фактична недоступність багатьох 
електронних послуг, проблеми у взаємодії дер-
жавних інформаційних ресурсів (проблеми інте-
грації), відсутність технічних пристроїв у корис-
тувачів, тощо.[7,с.98]

Крім того, цифровізація не усувала переду-
мови корупції настільки відчутно як це очікува-
лось.  “Антикорупційна  стратегія  Республіки 
Казахстан на 2015-2025 роки визначає ключо-
вим корупційним чинником наявність безпосе-
реднього  контакту  посадових  осіб та  отри-
мувачів  державних  послуг. Але неналежна 
якість електронних послуг мотивує населення 
та бізнес звертатись до аналогового формату, 
де спрацьовували класичні корупційні ризики 
і не діяли запобіжники , які  пов’язані з демо-
кратичною культурою публічного урядування 
і відсутністю виизнання корупції прийнятною 
моделлю поведінки. 

Аналіз двох моделей взаємозв’язку цифро-
візації та протидії корупції дозволяє зробити 
загальний висновок - цифровізація  сприяє 
зменшенню  передумов  корупції  лише  у  комп-
лексі заходів антикорупційної політики та вдо-
сконалення  функціонування  демократичних 
інститутів. Практика цифровізації публічного 
урядування в державах із найнижчими показ-
никами поширеності корупції  свідчить про від-
сутність свідомого її поєднання із завданнями 
запобігання та протидії корупції. Об'єктивний 
антикорупційний  потенціал  цифрових  тех-
нологій  став  додатковим  інструментом, що 
зміцнював  запобіжники  корупції,  які  вже  існу-
вали у цих державах не лише як публічні інсти-
тути та  процедури    але  і  як традиції  демо-
кратичного  урядування  та  доброчесності, 
нетерпимості до корупції у всіх її проявах. 

Водночас в країнах, що не мають усталених 

демократичних традицій та стандартів добро-
чесності (зокрема на стадії модернізації чи 
пострадянських трансформацій), цифровізація 
публічних  послуг  реалізується  більш  складно 
і потребує політичної волі, громадської під-
тримки і спеціальних організаційно-правових 
інструментів взаємодії із антикорупційною полі-
тикою.

Цифровізація державних послуг отримує 
можливість впливати на усунення передумов 
корупції лише за умови її відповідності  дея-
ким  загальним  принципам  цифровізації  ,  які 
формулюються як міжнародні стандарти в актах 
міжнародних організацій. Хоча такі акти нале-
жать до м’якого міжнародного права держави їх 
поважають і дотримуються, що робить їх успіш-
ними і в сфері цифровізації і в сфері протидії 
корупції.  До таких принципів, зокрема, нале-
жать наступні :

- прозорості та відкритості інформації про 
цілі, завдання, хід та ефект цифровізації (еко-
номічний, антикорупційний тощо), наявність 
процедур контролю та підзвітності суб’єктів 
цифрової інфраструктури;

- урахування об'єктивної інформації про 
поширеність корупційних практик у певних 
адміністративних процедурах як основи для 
прийняття рішень про можливість/необхідність 
цифровізації та її формати; 

- інклюзивності - під час проведення циф-
ровізації публічних послуг звертається увага на 
вразливі  категорії  населення та створюються 
гарантії їх доступу до онлайн-послуг; до вразли-
вих груп населення можна віднести осіб із низь-
ким рівнем доступу до мережі Інтернет та низь-
ким рівнем «цифрової грамотності»;

- зрозумілості  та  простоти  - національні 
практики свідчать про важливість спрощення 
та уніфікації як змісту так і термінології проце-
дур електронної послуги як умови підвищення 
їх привабливості і доступності;  це стосується 
різних аспектів-наприклад, у багатьох держа-
вах вже не використовується формулювання, 
що з'явилось на перших етапах впровадження 
електронних послуг («е-паспорт», та подібні); 
потребує чіткого розмежування використання 
понять “електронний” та “цифровий”, тощо;

- неможливості  абсолютизації  цифрової 
форми; теза про те, що «все, що технологічно 
може бути оцифроване, має бути оцифро-
вано» є перебільшенням і не знаходить реа-
лізації навіть у найбільш «цифровізованих» 
державах; в рамках ЄС послуга повністю реа-
лізується у онлайн форматі стосовно більшо-
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сті але не всіх послуг (2020 рік – 22 % послуг 
надається в офісі, хоча інформація про послугу 
доступна онлайн), повністю оцифрованими 
(зокрема, автоматичними на основі штучного 
інтелекту) є 9 % послуг); Європейський стан-
дарт не передбачає визнання цифрового фор-
мату єдино можливим. Талінська декларація 
2018 року містить дещо інше положення: із 
можливого варіанту цифрова послуга перетво-
рюється у варіант базової, а “паперовий” варі-
ант навпаки є факультативним; цей  же принцип 
підтверджується і у Берлінській декларації (гру-
день 2020 року);

- належного врядування - всі помилки в про-
цесі та результатах надання цифрової публіч-
ної послуги мають мати негативні наслідки для 
держави —діє “презумпція правомірності дій 
користувача”;  

- поваги до прав людини та недискриміна-
ції - розробка, впровадження та використання 
цифрових технологій та цифрових публічних 
послуг повинно відповідати основним правам 
людини та запобігати розвитку або посиленню 
будь-якої дискримінації між окремими особами 
або групами осіб);

- принцип  “лише  один  раз” - запобігання 
випадкам множинності платформ послуг та їх 
результатів , можливість запровадження комп-
лексних та суміжних послуг, звернення за отри-
манням послуги за відсутності потреби багато-
разових відвідувань або звернень користувача 
до надавача послуги (зокрема обов'язок адмі-
ністраторів відповідного сервісу щодо автома-
тичного отримання доступу до даних, володіль-
цями яких є інші державні органи та законодавча 
заборона “дублювання” користувачем марш-
руту цифрової послуги в паперовому вигляді;

-  поєднання  єдності  та  диференціації - 
надання цифрових послуг здійснюється як пра-
вило за допомогою централізованої системи — 
“єдина точка доступу” (Велика Британія та інші).

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз 
матеріалів моніторингових досліджень  міжна-
родних організацій та двох специфічних прикла-
дів ( Данія та Казахстан як case studies)   дозволяє 
зробити висновок про існування двох моделей 
взаємозв’язку цифровізації та протидії коруп-
ції  у сфері публічних послуг. Перша  модель 
є характерною для розвинутих держав із зрі-
лими демократичними інститутами і традиціями 
доброчесності публічної сфери, де зазвичай 
показники поширеності корупції є досить низь-
кими і відсутня об'єктивна потреба свідомого 
поєднання цифровізації із завданнями запо-

бігання та протидії корупції. Антикорупційний 
ефект цифровізації в державах такого типу 
досягається на основі послідовності в реаліза-
ції загальних принципів належного урядування 
(good governance). Друга модель характерна для 
держав, що не мають усталених демократичних 
традицій та стандартів доброчесності. За таких 
умов цифровізація сприяє зменшенню переду-
мов корупції лише у комплексі заходів антико-
рупційної  політики  і  вдосконалення функціону-
вання демократичних інститутів. Якщо цього 
не відбувається, то існуюча корупція за певних 
умов отримує лише “цифрову оболонку”. 

Україна фактично перебуває в рамках 
цієї моделі а вихід із неї має стати підсум-
ком реформування суспільства. З цією метою 
доцільно забезпечувати  узгодження  анти-
корупційної  політики та  державної  політики 
у  сфері  цифрової  трансформації  суспіль-
ства. Зокрема, проявом цього є гармонізація 
цілей та змісту відповідних стратегій, а також 
конкретних заходів, які вони передбачають. 
Наприклад, антикорупційні стратегії та відпо-
відні плани дій враховують відповідні поло-
ження стратегій цифровізації у форматі визна-
чення спільних операційних цілей та засобів їх 
досягнення. Позитивним є намагання в Україні 
реалізувати це в Антикорупційній стратегії на 
2021-2025р.р. [3]
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Serdiuk O. V.  Anti-corruption effect of digitalization of public administrative services: 
methodological conclusions based on monitoring of international organizations 

The  article  examines  the  issue  of  interaction  between  the  digitalization  of  public  services 
and  the  effectiveness  of  anti-corruption  measures.  The  analysis  of  the materials  of  monitoring 
studies of international organizations and two typical examples (Denmark and Kazakhstan as case 
studies)  allows  us  to  draw  a  conclusion  about  the  existence  of  two models  of  the  relationship 
between digitalization and the fight against corruption in the field of public services. The first model 
is characteristic of developed states with mature democratic institutions and traditions of integrity 
in the public sphere, where there is actually no objective need to consciously combine digitalization 
with  the  tasks  of  preventing  and  countering  corruption.  The  anti-corruption  effect  of  digitization 
in  states  of  this  type  is  achieved  on  the  basis  of  consistency  in  the  implementation  of  general 
principles of good governance. These are examples of a specific model of digitalization of public 
services,  which  takes  place  in  the  public  sector  almost  devoid  of  institutional  corruption  risks 
and in the presence of persistent non-acceptance of corrupt behavior patterns by the population, 
businesses  and  civil  servants.  The  second  model  is  characteristic  of  states  that  do  not  have 
established democratic traditions and standards of  integrity. Under such conditions, digitalization 
contributes  to  reducing  the  prerequisites  of  corruption  only  in  the  complex  of  anti-corruption 
policy measures and improving the functioning of democratic institutions.There is a well-founded 
possibility of attributing the situation in Ukraine to the second-type model, which makes it urgent 
to recognize that the digitalization of public services objectively has anti-corruption potential, but 
in the conditions of the still insufficient level of maturity of democratic institutions and the influence 
of negative factors and circumstances of war, the realization of this anti-corruption potential is not 
an automatic consequence of digitalization, but involves consideration in the process of formation 
and implementation of the state anti-corruption policy.
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