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УТВОРЕННЯ СЛОВ’ЯНОСЕРБІЇ ТА ЇЇ ПРАВОВИЙ СТАТУС
Робота присвячена дослідженню утворення в середині XVIII ст. на теренах України вій-

ськово-адміністративної території, яка отримала назву Слов’яносербія. Встановлено, що 
територія ця мала певну військову автономію у складі Російської імперії, закріплену низкою 
нормативних документів. Слов’яносербія була організована в середній течії правобережжя 
Сіверського Дінця, в басейні річки Лугань. 

Першими поселенцями стали вихідці із Австрійської імперії, які вступали на службу до 
гусарських поселених полків Шевича та Прерадовича. Вони підпорядковувались військовій 
колегії. Слов’яносербська комісія відала питаннями розселення сербів; утриманням гусар-
ських полків; судовими справами, що виникали між військовими поселенцями тощо. Зазначено, 
що для сербських переселенців була відведена територія в басейні Лугані, малозаселена. 
Виявлено, що після укладення Андріанопольського мирного договору 1713 р. та Бєлград-
ського мирного договору 1739 р. землі, на яких виникла Слов’яносербія, було закріплено за 
Російською імперією, що протягом XVIII ст. проводила експансійну політику. З метою про-
сування до Північного Приазов’я та Причорномор’я і захоплення нових земель, де кочували 
ногайці та кримські татари, російським урядом організовувалась система оборонних ліній.

У статті проаналізовані фактори, що спонукали російську владу у 1764 р. до рефор-
мування слов’яносербських військових поселень. Зазначено, що спеціальна урядова комісія 
вирішила укріпити прикордоння й утворити нову систему оборони від гирла річки Самари 
до гирла річки Луганчик. На цій лінії оборону повинні були забезпечувати новоутворені посе-
лені пікінерні та гусарські полки. Заплановано було утворити на лінії 140 військових округів. 
Встановлено, що на «Слов’яносербський (Луганський)» лінії – ділянка від Бахмутської фор-
теці й до гирла річки Луганчик – службу мав нести поселений Бахмутський гусарський полк. 
На цій самій лінії мав бути задіяний Бахмутський кінний козацький полк. Він був реорганізо-
ваний в поселений Луганський пікінерний полк.

Ключові слова: Слов’яносербія, військові поселення, комісія, кордон, автономія, мирний 
договір, оборонна лінія.

Постановка проблеми. Протягом XVIII 
століття Російська імперія проводила експан-
сійну політику на Півдні України. З метою про-
сування до Північного Приазов’я та Причорно-
мор’я і закріплення нових земель, захоплених 
у ногайців та кримських татар, російський уряд 
організовував будівництво нових ліній укрі-
плень, облаштовував нові фортеці, розміщував 
на приєднаних територіях поселені військові 
формування із ландміліції, гусарів, пікінерів 

тощо. В середині XVIII ст. на теренах України 
виникли нові військово-адміністративні терито-
рії, відомі під назвою Нова Сербія та Слов’яно-
сербія. Урядом їм було надано певні автономії 
в управлінні, що було регламентовано низкою 
правових документів, прийнятих сенатом Росій-
ської імперії.

Слов’яносербія – історико-географічний 
реґіон, утворений на правому березі Сівер-
ського Дінця, землі якого в теперішній час вхо-
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дять до складу сучасних Луганської та Доне-
цької областей України. В Луганській області до 
2020 р. існував Слов’яносербський район, роз-
ташований на території, що історично входила 
до складу Слов’яносербії.

У літературі існує декілька поглядів щодо 
заселення земель середньої течії правобе-
режжя Сіверського Дінця в басейні річки Лугань. 
Деякі дослідники вважають, що Слов’яносербія 
була утворена на землях Кальміуської паланки 
війська Запорозького. Інші автори мають думку, 
що серби заселились на землях Ізюмського 
слобідського козацького полку. Є гіпотези, що 
для сербських переселенців були виокремлені 
території із складу Бахмутького кінного козаць-
кого полку. Є різні твердження щодо причин 
організації російським урядом сербської коло-
нізації Півдня України та утворення регулярних 
військових поселених формувань на прикор-
донні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню Слов’яносербії присвячено низку 
робіт авторів, зокрема таких як: В.І. Подов, 
М.М. Ломако, В.О. Пірко, П.М. Рудяков, Ю. Дег-
тярьов, Т.С. Водотика, Л.А. Савенюк та ін. У своїх 
працях дослідники розглядали питання органі-
зації сербських поселень на території Україні. 
Проте вони мають різні погляди щодо факторів, 
які передували сербській колонізації україн-
ських земель; меж територій, на якій розміщу-
вались слов’яносербські військові поселення, 
та ін.

Мета статті. При написанні роботи плану-
ється встановити причини утворення в середині 
XVIII ст. в басейні річки Лугань Слов’яносербії; 
визначити кордони сербських гусарських посе-
лень; розглянути питання правового статусу 
нової військово-адміністративної території на 
Півдні України; визначити правове становище 
земель у Північному Приазов’ї після укладання 
Андріанопольського мирного договору 1713 р. 
та Бєлградського мирного договору 1739 р.; роз-
глянути значення сербських військових посе-
лень для захисту південних кордонів України 
та планування урядом будівництва на початку 
1760-х рр. нової оборонної лінії в басейні Лугані 
тощо.

Виклад основного матеріалу. У 1730-х рр. 
була побудована Українська оборонна лінія 
вздовж кордону з Османською імперією. Прохо-
дила вона від фортеці Борисоглібська, від місця 
біля впадіння річки Орел в Дніпро, й далі йшла 
до впадіння річки Берека у Сіверський Донець, 
де знаходилась фортеця Донецька (з 1738 р. – 

фортеця Святого Петра (Петрівська)). Система 
Української оборонної лінії була побудована на 
великому степовому просторі й мала охопити 
всю лівобережну частину України, зокрема 
басейн річки Лугань. 

Після Андріанопольського мирного дого-
вору 1713 р. кордони між Османською імперією 
та Московським царством в землях сучасної 
Луганської області проходили по правобереж-
ній стороні Сіверського Дінця. Турками було 
відновлено Азовський ейялет, межа якого на 
заході лежала в районі річки Міус. Початок нової 
російсько-турецької війни 1735–1739 рр. змінив 
плани щодо добудови східної ділянки Україн-
ської лінії. В басейні річки Лугань було органі-
зовано лише систему оповіщень на небезпеч-
них через загрозу нападів кочовиків ділянках. 
Після закінчення війни з турками розглядалось 
декілька проєктів побудови нової оборонної 
лінії від річки Самара до місця впадіння річки 
Лугань у річку Сіверський Донець. В планах 
уряду було зведення укріплень від Петрівської 
фортеці до річки Лугань. До нової ділянки сис-
теми укріплень повинні були бути включені 
фортеці Бахмут, Тор, Маяки [1, с. 80], а також 
планувалось будівництво нових фортець на річ-
ках Лугань, Ольховки та ін. Однак цим задумам 
не судилося бути реалізованими. 

Землі від Бахмута й далі вздовж правобе-
режжя Сіверського Дінця, басейну річки Лугань 
у першій половині XVIII ст. були малозаселені. 
Як зазначає В.І. Подов, козаки були у цій міс-
цевості наїздами [2, с. 24]. Якщо десь стояли 
козацькі зимівники, то вони часто потерпали 
від набігів кочовиків. Отже, займатись на річ-
ках Лугань, Ольховка та Луганчик господар-
ством було вкрай небезпечно. Облаштування 
в басейні Лугані системи охорони почалося 
у 1750-х рр., коли місцевість була надана для 
заселення вихідцям із балканських реґіонів 
Австрійської імперії: сербам та іншими народ-
ностям, що бажали служити у поселених гусар-
ських полках.

Товчком активному переселенню в Російську 
імперію сербів та інших вихідців з Австрійської 
імперії став Указ від 24 грудня 1751 р., яким 
російський уряд дозволив колишньому полков-
нику австрійської служби Хорвату організувати 
переселення одного гусарського та двох пан-
дурських полків на правобережжя Україні [3]. 
Російський уряд виділив для поселення терито-
рію, яка належала війську Запорізького та Геть-
манщині, між річкою Синюха та Дніпром, яка 
у 1752 році отримала назву Нова Сербія. Слі-
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дом за Хорватом бажання переселитися висло-
вили офіцери австрійської служби Йован (Іван) 
Шевич та Райко (Родіон) Прерадович (Депрера-
дович). Вони запропонували російському уряду 
організувати переселення військових у такій 
кількості, щоб можна було утворити два гусар-
ських полки, та просили виділити землі для 
поселення.

Сенатським указом «Про розпорядження 
щодо поселення сербів Шевича та Прерадовича 
з їх одноземцями між Бахмутом та Луганню» від 
29 травня 1753 року була утворена Слов’яно-
сербія. У деяких документах вона йменувалась 
Слов’яно-Сербія або Нова Слов’яносербія. 
Вона підпорядкувалась військовій колегії, на 
відміну від Нової Сербії, яка мала відносини 
напряму із сенатом. У 1753 р. була утворена 
Слов’яносербська поселенська комісія, яка 
знаходилась у Бахмуті. Вона відала питаннями 
розселення сербів, комплектуванням та утри-
манням гусарських полків. Слов’яносербська 
комісія вирішувала суперечки, що виникали між 
військовими поселенцями. Відповідно до п. 14 
Жаловоної грамоти генерал-майору Хорвату 
від 11 січня 1752 р. «Сербам та іншим народам, 
яко військовим людям, що юрисдикцію та судом 
в службу і підданство Наше приходять, бути 
в усьому під Нашим Військовим Уставом 
та Артикулами оного» [4, с. 584]. Такий самий 
підхід у російського уряду був до військових 
поселенських полків Шевича та Прерадовича 
у Слов’яносербії.

Землі, що займали слов’яносербські пере-
селенці, були розмежовані за участю представ-
ника російського уряду – інженер-полковника 
І.О. Бібікова, члена Слов’яносербської посе-
ленської комісії. Полк Прерадовича повинен 
був заселити місцевість від Бахмутської фор-
теці через праву притоку Лугані – річку Сай-
жаровку – до верхів’я річок Міус та Біла, а для 
полка Шевича надавались землі від річки Лугань 
до її впадіння в Сіверський Донець [5, с. 840].

За твердженням В. Грибовського, «на від-
міну від Нової Сербії, у Слов’яносербії не висе-
ляли місцевих українців, а розподілили їх разом 
із балканськими приходьками на роти й осе-
лили в шанцях…» [6, с. 246]. Проте навряд чи 
з таким висновком можна погодитись, оскільки 
російський уряд зобов’язав примусово висе-
ляти місцеве населення з території, яка була 
виокремлена для Слов’яносербії. Так, в Сенат-
ському Указі 1753 р. прямо зазначалось: «Какія 
жъ ныне на техъ местахъ есть Великороссі-
йскія и Слободскихъ полковъ жилища, оныя, 

давъ удобное время, свесть внутрь Російскихъ 
земель…» [5, с. 840].

Утворення Слов’яносербії відбувалось на 
правому березі Сіверського Дінця, де були від-
ведені землі для гусарських рот полків Шевича 
та Прерадовича. Тому висновок Т. Водотика 
та Л. Савенок про те, що Російська імперія 
покладала на іноземних військових поселенців 
у Слов’яносербії завдання колонізації лівобе-
режжя Сіверського Дінця [7, с. 83, 92], є необ-
ґрунтованим. Заселяти лівий берег Сіверського 
Дінця полкам Шевича та Прерадовича було 
заборонено Сенатським Указом від 29 травня 
1753 р. – «… не впуская их по сю сторону (лівий 
беріг – прим. автор.) Донца…» [5, с. 840].

Декі автори стверджують, що Слов’яносер-
бія утворилась на землях Кальміуської паланки 
Запорозької Січі, де вже були козацькі села, 
слободи, хутори та зимівники [7, с. 85]. Проте 
з такими висновками слід не погодитись. На 
землях, наданих сербським переселенцям, 
могли бути оселі запорожців, однак про їх підпо-
рядкованість Кальміуській паланки Запорозької 
Січі навряд чи слід казати. Це могли бути запо-
рожці, які займались господарством в дале-
чині від земель Запорозької Січі й вже не були 
у підпорядкуванні запорозьких паланок. Ярким 
прикладом таких господарств був запорозький 
зимівник в урочищі Макаров Яр, а також оселі 
запорожців на землях Ізюмського слобідського 
козацького полку на річках Берека та Велика 
Камишеваха, де було утворено хутора біля 
запорізької слободи Барвінкової стінки. Якби 
на землях Слав’яносербії існували запорозькі 
зимівники чи хутори, то Кош Запорозької Січі 
висунув би з цього приводу справедливі пре-
тензії до російського уряду щодо порушення 
козацьких вільностей. Така практика існувала, 
коли, наприклад, у 1750-х рр. запорозька стар-
шина висувала претензії з приводу захоплення 
запорозьких земель поселенцями Нової Сер-
бії та Новослобідським (Слобідським) козаць-
ким полком. Скарг до російського уряду щодо 
зайняття запорозьких земель слов’яносерб-
ськими гусарськими полками з боку Запороз-
ької Січі не надходило. Крім того, в реєстрі 
зимівників та їхніх господарів Кальміуської 
паланки, укладеному 5 жовтня 1756 р., відсутні 
зимівники запорозьких козаків, які мали б бути 
на землях Слов’яносербії [8, с. 256–258].

Між Андріанопольським мирним догово-
ром 1713 р. та Бєлградським мирним догово-
ром 1739 р. на правому боці Сіверського Дінця 
в басейні річок Лугань та Міус ногайці та крим-
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ські татари, найвірогідніше, могли вільно пасти 
овець, коней та іншу худобу. Не виключено й те, 
що там могли бути не тільки коши, але й постійні 
селища ногайців, які вели напівкочовий спо-
сіб життя. На більшості європейських мап того 
періоду ця територія позначалась як Азовський 
степ [9]. У мирні часі кочовики могли знаходити 
у Бахмутській фортеці ринок збуту м'яса. При-
наймні є документальне свідчення того, що 
у 1766 р. біля Бахмуту були помічені ногайці, 
що випасали три отари овець, в одній з яких 
було 3500 овець при 6 чабанах, у другій – 4000 
овець при 6 чабанах та в третій – 2500 овець 
при 5 чабанах [10, с. 213]. Ногайські чабани були 
добре зналися на місцевості на правому березі 
Сіверського Дінця, їм були відомі шляхи, де 
краще робити коши й випасати свою худобу. До 
речі, військовий лікар Іоан Якоб Лерхе наводив 
свідоцтва перебування ногайців у Бахмутській 
провінції. У 1738 році він зустрічав поховання 
ногайців татар у сл. Райгородка (смт. Райгоро-
док Донецької області – прим. автора) та в інших 
місцях на російсько-турецькому кордоні право-
бережжя Сіверського Дінця [11].

Слід зазначити, що міжнародними догово-
рами Османська імперія визнавала васальну 
залежність ногайських улусів від кримського 
хана. Так, наприклад, в Андріанопольському 
мирному договорі 1713 р. було зазначено: «… 
народу Кримському, що належить Блискучій 
Порті, а також народу Ногайському і Черкась-
кому, що належать до Криму…» [12, с. 42]. Після 
російсько-турецької війни 1735–1739 рр. Росій-
ська імперія захопила землі, де були ногайські 
улуси. Ногайці стали вигнанцями на своїх землях 
і вимушені були перекочувати в інші місця. Про-
тягом російсько-турецької війни 1768–1774 рр. 
російська влада всіляко схиляла верхівку 
(мурз) ногайських орд увійти під протекторат 
Російської імперії, навіть обіцяла допомогти 
утворити державу із союзу ногайських племен. 
Після поразки у цих війнах Османської імпе-
рії та Кримського ханства російська імперська 
політика зробила ногайців вигнанцями на зем-
лях у Північному Приазов’ї та Причорномор’ї. 
Загарбницька політика Російської імперії від-
носно Кримського ханства та ногайських пле-
мен не залишала шансів для останніх в утво-
ренні своєї державності на територіях, де вони 
мешкали.

Тому казати про те, що Російська імперія 
звільнила (підкресл. автором) Приазов’я від 
панування Османської імперії та Кримського 
ханства, як це стверджують деякі дослідники 

[13, с. 172], є несправедливим відносно тих, 
хто протягом століть в степу на правобережжі 
Сіверського Дінця вільно мешкав, мав кочо-
вища, пасовища та оселі.

Слов’яносербія не мала спільних кордонів із 
землями Запорозької Січі. Зимівники та хутори 
Кальміуської паланки знаходились на півдні від 
Слов’яносербії, в районі річок Міус та Кальміус. 
Саме там й виникли суперечки за землі між вій-
ськом Донським та Запорозькою Січчю, наслід-
ком яких стало розмежування у 1746 р. кордонів 
між донськими та запорозькими козаками. Тому 
неможливо погодитись із думкою істориків, які 
вважають, що у другій половині XVIII ст. за землі 
між річками Самарою та Ореллю виникали 
суперечки між Запорозькою Січчю та началь-
ством Слов'яносербії [14, с. 282].

Слід відмітити, що завдяки запорозькому 
козацтву були утворені козацькі громади на 
лівобережжі середньої течії Сіверського Дінця. 
З другої половини XVI ст. ця місцевість була опа-
нована запорожцями, які мали там свої стани 
та контролювали посольські і торгові шляхи 
через Сіверський Дінець до Азову та Криму. 
Згодом запорозькі козаки разом з втікачами із 
Речі Посполитої та Московського царства сфор-
мували на лівобережжі Дінця козацькі громади. 
Після поразки булавінського повстання доне-
цькі козацькі містечка було знищено у 1708 р. 
каральними загонами московського війська. 
Кому пощастило вижити, стали вигнанцями. 
У першій половині XVIII ст. частина з них пере-
йшла у стан однодворців.

Хибною є думка Я.В. Верменич щодо 
утворення Слов’яносербії на землях Слобо-
жанщини [15, с. 118]. Північно-західні межі 
Слов’яносербії, де знаходилась 1-а рота полку 
Прерадовича, проходили поруч з хуторами, 
що належали ізюмським козакам Ямпільської 
сотні Ізюмського слобідського козацького полку. 
Ізюмські козаки займали землі на обох бере-
гах Сіверського Дінця у місці впадіння в нього 
річок Жеребець, Красна та Бахмут. На правому 
березі Сіверського Дінця військові поселення 
Слов’яносербії межували із хуторами меш-
канців Бахмуту, які знаходились у верхів’ях 
річки Бахмут, на його правому березі. Кордони 
між військовим поселенням гусарського полку 
та ямпільськими мешканцями проходили по 
правому березі Сіверського Дінця.

Деякі дослідники вважають, що Слов’яно-
сербія була утворена на землях Бахмутського 
кінного козацького полку. Так, Я.Ю. Тинченко 
стверджує, що у період реорганізації слобід-
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ських козацьких полків в гусарські «на колишній 
території Бахмутського козацтва було засно-
вано масові поселення сербів – утікачів із-під 
турецького гніту. Із них набрали новий Бахмут-
ський гусарський полк» [16, с. 41]. На жаль, 
автор не враховує той факт, що Бахмутський 
гусарський полк було утворено із гусарських 
полків Шевича та Прерадовича, а останні було 
сформовано саме із сербських переселенців 
та ін. Військові Бахмутського гусарського полку 
займали ті ж самі поселення, що були у слов’я-
носербських гусарських рот Шевича та Прерадо-
вича. Слов’яносербія не охоплювала земельні 
ділянки бахмутських козаків. У період існування 
Бахмутського кінного козацького полку росій-
ським урядом не було виокремлено для нього 
території. Бахмутські козаки мешкали в містеч-
ках Бахмутської провінції разом з однодвор-
цями, ізюмськими козаками, купцями, солева-
рами та робітниками торського та бахмутського 
соляних промислів.

Заселення Слов’яносербії сербськими пере-
селенцями відбувалось на землях, де у різні 
часи кочували ногайці й наприкінці XVII ст. ще 
вважалась територією, яка контролювалась 
Кримським ханством [17; 18]. Після того як 
ногайські улуси залишили кочовища на пра-
вому березі середньої течії Сіверського Дінця, 
ці землі залишались малозаселеними. Козаки 
та однодворці, які мешкали на протилежному 
березі, неохоче переселялись на правий берег 
річки, оскільки він залишався небезпечним. 
Лише в районі Бахмуту правий берег Сівер-
ського Дінця у цей час був під захистом місце-
вого гарнізону, а також бахмутських та ізюм-
ських козаків, які несли там сторожову службу.

У 1754 р. була складена Ландкарта тери-
торії Слов’яносербії, на якій знаходимо в місці 
розташування полка Прерадовича три слободи 
(Серебрянка, Шипилівка та Ковалівка) та 65 
хуторів, а в місці розташування полку Шевича – 
50 хуторів [19, с. 57]. Ці населені пункти були 
позначені на Ландкартах ще у вересні–жовтні 
1749 р. та у травні 1750 р. кондуктором Семе-
ном Бабарикіним [20]. Так, наприклад, перша 
рота полку Прерадовича у 1755 р. була розмі-
щена на правому березі Сіверського Дінця біля 
сл. Серебрянки (поруч із ротою полку Шевича) 
[21, с. 60]. Ця слобода могла бути заснована 
мешканцями сл. Сухарева, яка знаходилась 
на протилежному березі Сіверського Дінця. 
У 1743 р. «Сухаревські компанійщики» нама-
гались налагодити у цій місцевості видобуток 
свинця. Біля сл. Серебрянка була штольня, 

де добували свинцеву руду, яку направляли 
до Бахмутського свинцевоплавильного заводу 
[22, с. 326]. Після припинення розробки рудни-
ків на місці робітничого поселення виникла сло-
бода, яку Семен Бабарикін наніс на свої Лан-
дкарти. Слободи Гипілівка та Ковалівка були 
розташовані навпроти сл. Краснянська. Декілька 
хуторів знаходились навпроти сл. Боровська на 
правобережжі Сіверського Дінця.

Більшість хуторів на землях Слов’яносербії 
лежали поблизу Бахмутської фортеці на річці 
Бахмут, у верхів’ях річки Лугань в Чорнухін-
ському урочищі та в місцевості її лівої притоки – 
річки Горіхової. Ці хутори здебільше належали 
солеварам та мешканцям Бахмуту. Так, напри-
клад, у 1747 р. було проведено перепис насе-
лення за Українською оборонною лінією – між 
Дніпром та Сіверським Дінцем, згідно з яким 
на річці Бахмут знаходилось 2 слободи та 137 
хуторів [19, с. 49]. Н.Д. Полонська-Василенко 
зазначає про існування у верхів’ях річки Лугань 
біля Чорнухінського урочища хуторів бахмут-
ських солеварів Лозового, Болдирєва, Сербі-
нова, Кощияна, Ковбаси, Криводеданка та Лев-
ченка [23, с. 152]. До речі, у 1761 р. солевари 
звертались до Бахмутської соляної контори зі 
скаргами на капітана Савельєва й зазначали, 
що володіли хуторами у цій місцевості до засе-
лення сербських гусарських полків [23, с. 152]. Ці 
оселі солеварів могли бути утворені лише тому, 
що вони знаходились поряд із Бахмутською 
фортецею. У середній течії річки Лугань та на 
її притоках Балка Суха, Лозова, Біла, Ольхова 
та Луганчик оселятись було ризиковано, тому 
що переселенці наражались там на небезпеку 
через напади кочовиків, розбійницьких ватаг 
та ін. Найімовірніше, напередодні заселення 
сербськими поселенцями басейна річки Лугань 
населених пунктів з господарствами там не 
було.

У спогадах перших сербських поселенців, 
що облаштовували оселі в басейні Лугані, від-
сутні згадки про хутори або зимівники, на місці 
яких вони утворювали шанці. Навпаки зверта-
ється увага на те, що у цій місцевості відсутні 
ознаки існування якихось господарств. Так, 
один із сербських переселенців капітан Сімеон 
Пишчевич, командир 6-ї роти гусарського полку 
Шевича, зазначав, що Бібіковим були направ-
лені плани генералам Прерадовичу та Шевичу 
із зазначеними на них місцями для організації 
поселення: «… и потомъ означено где Шевичу 
и где Прерадовичу селенія свои зачинать, 
вся та пустиня разделена на две части, и на 
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роты или шанци, означены урочища и речки 
съ принадлежащимъ грунтомъ и угодьями» 
[24, с. 185]. Якби в документах були зазначені 
будь-які населені пункти там, де мали облашту-
вати поселення серби, про це неодмінно згадав 
би у своїх записах Сімеон Пишчевич.

Національний склад переселених гусар-
ських полків Шевича та Прерадовича був різно-
шерстий, не лише серби. В ньому несли службу 
представники й інших націй, які мешкали 
в Австрійській імперії та інших країнах. Для 
вербування бажаючих оселитися у Слов’яно-
сербії Шевич та Прерадович направляли своїх 
емісарів до Австрійської імперії та інших країн. 
До Слов’яносербії потрапляли мешканці Чор-
ногорії, Далмації, Македонії, Валахії, Молдавії, 
Трансильванії та інших земель, що перебували 
під владою Австрійської та Османської імпе-
рій, Венеціанської республіки і Речі Посполитої. 
Переселенці повинні були бути православними 
за віросповіданням, тому деякі вихідці з Австрій-
ської імперії, які бажали служити в гусарських 
полках Слов’яносербії, приймали православну 
віру. 

В гусарських поселених полках Шевича 
та Прерадовича повинно було бути згідно зі 
штатом двадцять рот [25, с. 157], але вони так 
і не були повністю укомплектовані. До повної 
чисельності полків Хорвата, Шевича та Пре-
радовича уряд дозволив набирати офіцерів 
з інших військових формувань російської армії. 
У подальшому ця практика поширилась не 
тільки на офіцерський склад, але й також на 
рядових. Навряд чи можна погодитись з дум-
кою В. Грибовського, який стверджує, що після 
утворення Слов’яносербії її два полки (автор 
говорить про полки Шевича та Прерадовича) 
формувались із балканських переселенців 
та місцевого українського населення [6, с. 246]. 
При утворенні Слов’яносербії гусарські полки 
Шевича та Прерадовича складались лише 
з іноземців, переважно сербів за національ-
ністю. Лише на посади аудитора, комісара, 
писаря та квартирмейстера могли бути при-
значені російські чиновники. Звичайною була 
практика переходу військових сербського похо-
дження з частин російської армії на службу 
в гусарські полки Шевича та Прерадовича. До 
слов’яносербських гусарських полків могли 
перейти на службу також гусари із Нової Сербії 
або навпаки. У Слов’яносербії було дозволено 
селитись вихідцям із Гетьманщини та Слобід-
ської України лише після включення у 1764 р. 
цієї військово-адміністративної території до 

Катерининської провінції. Це було обумовлено 
в першу чергу малою чисельністю переселен-
ців-іноземців у Слов’яносербії. Після реоргані-
зації полків Шевича та Прерадовича у Бахмут-
ський гусарський полк в останньому вже могли 
нести службу разом із колишніми іноземцями 
українське населення та ін. 

У деяких документах гусарські полки Шевича 
та Прерадовича йменувались так: «слов’яно-
сербська команда генерал-майора Шевича кін-
ного гусарського полку», «Слов’яносербський 
полк», «Слов’яносербський гусарський Шевича 
полк», «Сербський гусарський полк генерал-ма-
йора Р. Прерадовича» та ін. При цьому деякі 
дослідники помилково вважають, що Р. Прера-
довичем (Депрерадовичем) у Слов’яносербії 
«15 листопада 1753 р. було сформовано Гусар-
ський Волоський поселений полк Р. Депрера-
довича» [26, с. 55]. Волоський гусарський полк, 
якщо автори мали на увазі саме цей полк, був 
утворений лише у 1774 р. [27, с. 476] й ніякого 
відношення до Слов’яносербії не мав.

Навряд чи можна погодитись з думкою 
С.М. Соколюка про те, що з метою запобігання 
втечі сербських переселенців із гусарських пол-
ків Шевича та Прерадовича на Запоріжжя цар-
ський уряд у «1753 році на південь від Нової 
Сербії заснував козацький "Слобідський полк"» 
[28, с. 149]. По-перше, якщо втечі до запорізь-
ких земель й були серед військових цих полків, 
то вони не мали масового характеру. По-друге, 
виникнення Новослобідського (Слобідського) 
козацького полку пов’язано з утворенням Нової 
Сербії та загарбницькою політикою російського 
уряду. Нова Сербія повинна була бути засе-
лена лише вихідцями з Австрійської імперії. 
Російська влада зобов’язала населення «задні-
провських місць», які увійшли до складу Нової 
Сербії, залишити свої домівки й переселитись 
до Гетьманщини. Тих, хто переселятися відмов-
лявся, спеціальні військові команди виселяли 
насильно. Дії урядовців змусили українське 
населення Нової Сербії тікати до Запорозької 
Січі або шукати кращої долі у Речі Посполитій, 
Молдові та ін. 18 серпня 1753 р. урядом було 
дозволено козацькому населенню селитися на 
просторі 20 верст на південь від Нової Сербії. 
З них було утворено Новослобідський козацький 
полк. Полк був у підпорядкуванні коменданта 
фортеці Святої Єлизавети. У сенатському указі 
«Про додаткові правила для козацького посе-
лення за кордоном Нової Сербії» від 14 серпня 
1761 р. зазначалось, що сварки між козаками 
Слобідського козацького полку повинен вирішу-
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вати комендант фортеці, а якщо козаки будуть 
незадоволені рішенням коменданта, то вони 
мають право звернутись до Київської губерн-
ської канцелярії [29, с. 770]. Між козаками ново-
утвореного полку та сербськими поселенцями 
були часті сварки, які вирішували представники 
російського уряду, як правило, не на користь 
новослобожан. Сутички виникали також і з запо-
рожцями за земельні угіддя, які Новослобід-
ський козацький полк захоплював у Запорозької 
Січі. Як зазначав С.С. Дідик, «Новослобідське 
козацтво і старшина, постійно намагалися роз-
ширити свої володіння за рахунок земель запо-
рожців. Такі несанкціоновані захоплення запо-
різьких територій відбувалися на протязі всього 
періоду існування Новослобідського полку» 
[30, с. 61].

На території Слов’яносербії ситуація скла-
лася інша у порівнянні з Новою Сербією. Пере-
селенці Шевича та Прерадовича освоювали 
територію, яка була фактично Диким Степом. 
Для сербських переселенців перші роки осво-
єння нових земель на території Слов’яносербії 
були дуже тяжкими. Про труднощі, що спіткали 
перших сербських переселенців при освоєнні 
земель Слов’яносербії, згадував Сімеон Пиш-
чевич, який у 1755 р. в урочищі Райовка на пра-
вому березі Сіверського Дінця облаштовував 
місце під заселення 6-ї роти гусарського полку 
Шевича: «Виїхали ми на чисту і глуху пустелю, 
тут і відчули всі взагалі, а особливо ті, хто по 
Лугані селитися зачали, що є нудьга та життя…» 
[24, с. 185]. Важкі випробування, з якими зітк-
нулись люди, ставали іноді причиною розчару-
вання й послідуючого повернення до Австрії. 
З часом слов’яносербські поселенці змогли 
облаштувати свій побут та завести господар-
ство. Урядом були запроваджені у Слов’яно-
сербії ті ж самі привілеї, якими користувались 
переселенці у Новій Сербії.

Гусарські полки Шевича та Прерадовича 
несли прикордонну службу вздовж кордонів 
Слов’яносербії. Для посилення охорони цієї 
території залучались козацькі команди із Бах-
мутського кінного козацького полку, а також 
Харківського, Ізюмського та Острогозького сло-
бідських козацьких полків. На території Слов’я-
носербії вони несли караульну та пікетну службу. 
За твердженням В.І. Подова, в Слов’яносербії, 
періодично змінюючи один одного, дислокува-
лися частини Білгородського та Валуйського 
ландміліцейських полків [2, с. 32].

Гусари полків Шевича та Прерадовича брали 
участь у Семирічній війні 1756–1763 рр., яку 

вела Російська імперія з Королівством Прус-
сія. Кожен з цих гусарських полків направляв 
для участі у війни один ескадрон. Два вибор-
них ескадрони, які було направлено в Пруссію, 
очолив підполковник Г. Прерадович. Відомо, 
що у 1757 р. з полку Шевича було відряджено 
255 рядових гусарів. У документах слов’яно-
сербська команда Г. Прерадовича йменувалась 
«Слав’яносербські ескадрони». У 1757 р. до 
них було завербовано ще 400 осіб. У 1758 р. 
було вирішено утримувати у слав’яносербських 
ескадронах 500 рядових гусарів [31, с. 70]. 
У зв’язку з цим слід не погодитись із твер-
дженням Ю. Дегтярьова про те, що для участі 
у Семирічній війні генерали Шевич та Депрера-
дович відправили в армію повний гусарський 
полк, складений з їхніх ескадронів [32, с. 228]. 
Під час Семирічної війни в документах зазнача-
лось про участь слав’яносербських гусарських 
ескадронів, а не про штатний гусарський полк, 
для якого чисельність у 500 гусарів була б зама-
лою на той час.

Слов’яносербськи гусари приймали участь 
в організації інших гусарських полків та їх 
навчання. Так, у 1758 р. капітан Міоковіч був 
відряджений із Слов’яносербії до Слобід-
ського гусарського полку, утвореного пере-
важно з українських слобідських козаків, для 
навчання та «показу гусарського порядку» [33]. 
У 1764–1765 рр. слов’яносербські гусари взяли 
участь в організації та вишколі гусарських пол-
ків, які було реорганізовано з п’ятьох слобід-
ських українських козацьких полків, пікінерних 
полків та ін.

Протягом існування Слов’яносербії управ-
ління в населених пунктах – ротах – здійсню-
вав так званий «ротний двір». В кожній роті 
Слов’яносербії будувались укріплення – шанці. 
Військові поселенці облаштовували редути, 
як правило, в місцях, які були найбільш зруч-
ними для проходу ворожої кінноти. Після лік-
відації Слов’яносербії шанці, які було побудо-
вано в ротах, ще тривалий час відтворювали 
контури колишніх військових поселень, стаючи 
незмінною частиною їхньої архітектури. Шанці 
та редути гусарських полків Шевича та Прера-
довича повинні були забезпечити охорону тери-
торії Слов’яносербії від ворожих нападів. На річ-
ках Лугань, Біла та Ольховка були виокремлені 
ділянки, де планувалось побудувати ретранше-
мент, фортеці та ін. 

11 червня 1764 р. урядовцям було реко-
мендовано продовжити Українську оборонну 
лінію від гирла річки Самара й далі до впадіння 
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річки Луганчик у Сіверський Донець. У 1764 р. 
на ділянці Богородицька фортеця – Бахмут-
ська фортеця – місце впадіння річки Луганчик 
у Сіверський Донець повинна була бути ство-
рена нова оборонна система, яка включала б 
три фортеці. Планувалось побудувати нову 
фортецю в гирлі річки Лугань. Від будівництва 
валів та рвів впродовж нової оборонної системи, 
як це було на Українській оборонній лінії, уря-
довці відмовилися. Було вирішено споруджу-
вати вали лише навколо військових поселень, 
а реданти та редути – лише в небезпечних міс-
цях. Караульну та сторожову службу на цій лінії 
мали нести новоутворені пікінерні та гусарські 
полки. Планувалось цю місцевість розділити на 
140 військових округів. 

Було рекомендовано реорганізувати гусар-
ські полки Шевича та Прерадовича в один 
боєздатний гусарський полк, а із Бахмутського 
кінного козацького полку – створити новий 
пікінерний полк [34, с. 796–798]. Вони повинні 
були бути задіяні для несення служби в басейні 
річки Лугань на ділянці від Бахмутської фор-
теці до місця впадіння річки Луганчик у Сівер-
ський Донець, яку можна було б умовно наз-
вати «Слов’яносербська (Луганська) оборонна 
лінія». Протягом другої половини 1760-х рр. із 
слов’яносербських гусар було утворено Бах-
мутський гусарський полк, а із бахмутських 
козаків – Луганський пікінерний полк [35, с. 104].

22 липня 1764 р. сенатським указом тери-
торія Слов’яносербії разом із поселеними 
гусарськими полками Шевича та Прерадовича 
увійшла до складу новоутвореної Катеринин-
ської провінції [36, с. 842–843]. До неї також 
були включені Українська оборонна лінія, Бах-
мутська фортеця, Бахмутський кінний козацький 
полк та ін. Із Києва до Катерининської провінції 
було направлено на поселення на річку Самару 
Молдавський гусарський полк, який було пере-
йменовано в Самарський гусарський полк.

Після зміни у другій половині XVIII ст. 
у Слов’яносербії військово-адміністративного 
устрою місцеві справи почали розглядатись 
у сільських Сборних ізбах. Населення військо-
вих поселень Слов’яносербії отримало статус 
військових обивателів у колишніх ротах (шан-
цях).

Висновки і пропозиції. У XVIII ст. на Півдні 
України Російська імперія проводила експан-
сійну політику з метою просування до Північ-
ного Приазов’я та Причорномор’я й захоплення 
нових земель. У 1750-х рр. на правобережжі 
Сіверського Дінця в басейні річки Лугань було 

організовано переселення сербів з Австрійської 
імперії для створення військово-адміністра-
тивної території, що отримала назву Слов’яно-
сербія. Землі, на яких розміщувались сербські 
переселенці, були фактично Диким степом. 
Після укладання у 1713 р. Андріанопольського 
мирного договору та у 1739 р. Бєлградського 
мирного договору басейн річки Лугань був 
остаточно закріплений за Російською імпе-
рією. Загарбницька політика імперської влади у  
XVIII ст. зробила вигнанцями ногайців та крим-
ських татар, які кочували у приазовських степах. 

Для розширення свого впливу на Півдні Укра-
їни російський уряд створював нові оборонні 
лінії. У 1764 р. було заплановано будівництво 
східної ділянки Української оборонної лінії. 
Слов’яносербські гусарські поселення повинні 
були увійти до системи Слов’яносербської 
(Луганської) лінії, яку планувалось створити 
в басейні річки Лугань на ділянці Бахмут – місце 
впадіння річки Луганчик у Сіверський Донець. 
На цій лінії також повинен був нести службу 
Бахмутський кінний козацький полк, який було 
реорганізовано в Луганський пікінерний полк.
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Benitskiy A. S. The creation of Slavic Serbia and its legal status
The work is devoted to the study of creation of the military-administrative territory, which was 

named Slavic Serbiain, on the territory of Ukraine in the middle of the 18th century. It was established 
that this territory had a certain military autonomy within the Russian Empire, secured by a number 
of normative documents. Slavic Serbia was organized in the middle course of the right bank 
of the Seversky Dinets, in the basin of the Luhan River. 

The first settlers were natives of the Austrian Empire who joined the hussar regiments of Shevych 
and Preradovych. They were subordinate to the military board. The Slavic-Serbian commission was 
concerned with the resettlement of Serbs, maintenance of hussar regiments, court cases that arose 
between military settlers etc. It is noted that an area in the Lugani Basin was set aside for Serbian 
settlers, which was sparsely populated. It was revealed that after the conclusion of the Andrianopol 
Peace Treaty of 1713 and the Belgrade Peace Treaty of 1739, the lands on which Slavic Serbia 
arose were assigned to the Russian Empire, which during the 18th century pursued an expansionary 
policy. In order to advance to the Northern Azov region and the Black Sea region and seize new 
lands where the Nogai and Crimean Tatars roamed, the Russian government organized a system 
of defensive lines.

The article analyzes the factors that prompted the Russian authorities to reform the Slavic-
Serbian military settlements in 1764. It is noted that a special government commission decided to 
strengthen the border and create a new defense system from the mouth of the Samara River to 
the mouth of the Luhanchyk River. On this line, newly formed pikemen and hussar regiments were 
to provide defense. It was planned to create 140 military districts on the line. It was established 
that on the "Slavic Serbian (Luhansk)" line – the section from the Bakhmut Fortress to the mouth 
of the Luhanchyk River – the settled Bakhmut Hussar Regiment was to serve. The Bakhmut Cavalry 
Cossack Regiment was to be deployed on this same line. It was reorganized into the settled Luhansk 
pike regiment.

Key words: Slavic Serbia, military settlements, commission, border, autonomy, peace treaty, 
defense line.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ В УКРАЇНІ
Автор статті виходить із тези, що одним з найважливіших факторів, які обумовлюють 

подальшу розбудову конституційно-правового інституту прав і свобод людини і громадя-
нина, є виконання рішень ЄСПЛ. Виконання рішень цього органу є проблемою не тільки для 
Української держави, тому при її вирішенні можна звертатися до зарубіжного досвіду (до 
досвіду країн – членів Ради Європи). Але, до цього доцільно оцінити національний досвід 
та напрацювання українських вчених у цій сфері. Враховуючи, що інститут прав людини 
є одним з інститутів галузі конституційного права, конституційно-правові дослідження 
утворюють фундамент для розробок у відповідній сфері.

У статті констатовано, що питання виконання рішень ЄСПЛ в Україні поки що не було 
предметом монографічних конституційно-правових досліджень; поки що існують моногра-
фічні праці конституціоналістів з більш загальної тематики, ніж виконання рішень ЄСПЛ, 
в яких певна увага приділяється конституційно-правовим питанням, пов’язаним з виконан-
ням цих рішень. У статті проаналізовано роботи таких фахівців з конституційного права, 
як Л.М. Дешко, І.Ю. Дір, О.О. Кочура. Зроблено висновок, що більшість конституціоналіс-
тів обмежується описом конвенційного механізму виконання рішень, надає описово-довід-
кову характеристику національного механізму забезпечення права звертатися до відпо-
відних міжнародних судових установ у частині звернень до ЄСПЛ, мінімально висвітлюючи 
питання виконання рішень ЄСПЛ в Україні. Відповідно, у конституційно-правовій літературі 
з цього питання викладається здебільшого матеріал, що міститься у відповідних міжна-
родних документів, без наукового аналізу проблем, суджень, фактів тощо.

Виявлено наявність небагатьох конституційно-правових досліджень, у яких автори 
окреслюють проблематику виконання Україною рішень ЄСПЛ, закладаючи підґрунтя для 
подальших наукових дискусій (прикладом може бути ідея встановлення юридичної відпові-
дальності для заохочення належної поведінки, яка вона потребує більш ґрунтовної аргумен-
тації, ніж наявна у проаналізованих дослідженнях).

Ключові слова: права людини, конституційні права, Європейський суд з прав людини, 
виконання судових рішень, Уповноважений з питань Європейського суду з прав людини.

Постановка проблеми. Дослідники відмі-
чають, що «тенденцією сучасного міжнарод-
ного права стало зростання в ньому судового 
компоненту. Так, значно виросла роль рішень 
міжнародних судових організацій як джерел 
цього права. зокрема це стосується міжна-
родних судових установ у галузі захисту прав 
людини» [1, с. 285]. Для України найважливі-
шою з числа таких установ є Європейський 

суд з прав людини (ЄСПЛ). А одним з найваж-
ливіших факторів, що обумовлюють подальшу 
розбудову конституційно-правового інституту 
прав і свобод людини і громадянина є вико-
нання рішень ЄСПЛ. Виконання рішень цього 
органу є проблемою не тільки для Української 
держави, тому при її вирішенні можна зверта-
тися до зарубіжного досвіду (до досвіду країн – 
членів Ради Європи). Але, до цього доцільно 
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оцінити національний досвід та напрацювання 
українських вчених у цій сфері. Враховуючи, що 
інститут прав людини є одним з інститутів галузі 
конституційного права, конституційно-правові 
дослідження утворюють фундамент для розро-
бок у відповідній сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сучасному етапі у фахових часописах є доволі 
багато статей, автори яких звертаються до 
питання виконання рішень ЄСПЛ, як правило, 
щодо конкретного суб’єктивного права (напри-
клад, щодо права на свободу об’єднань, дивись, 
наприклад [2; 3], щодо права на повагу до гід-
ності, дивись, наприклад [4; 5], щодо виборчих 
прав, дивись, наприклад [6; 7] тощо). 

Однак, монографічних досліджень, присвя-
чених виключно цьому питанню, поки що немає. 
Це є цілком логічним тому, що питання вико-
нання рішень ЄСПЛ має більше відношення до 
міжнародного права, ніж до національного кон-
ституційного права. Тим не менш, як вже було 
зазначено вище, це питання є вагомим для роз-
витку інституту конституційних прав і свобод 
особистості. 

Варто зазначити, що наразі існують моногра-
фічні праці конституціоналістів з більш загаль-
ної тематики, ніж виконання рішень ЄСПЛ, 
в яких певна увага приділяється конституцій-
но-правовим питанням, пов’язаним з виконан-
ням цих рішень. У статті проаналізовано роботи 
таких фахівців з конституційного права, як 
Л.М. Дешко, І.Ю. Дір, О.О. Кочура. 

Метою статті є аналіз конституційно-пра-
вових досліджень виконання рішень ЄСПЛ 
в Україні. 

На сучасному етапі в Україні наявно три 
праці – дисертації на здобуття наукових ступе-
нів, автори яких торкаються питань виконання 
рішень ЄСПЛ на національному рівні. 

До числа таких праць належить робота 
Л.М. Дешко на тему «Конституцiйне право на 
звернення до мiжнародних судових установ 
та мiжнародних органiзацiй: порiвняльно-пра-
вове дослiдження» – дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук, 
та низка публікацій авторки, які вийшли дру-
ком як у процесі написання цієї дисертації, 
так і після її завершення (наприклад, [8; 9; 
10]) – авторка не припинила досліджень за цим 
напрямом, успішного захистивши свою дисер-
тацію у 2017 році.

Л.М. Дешко обрала об’єктом свого дисерта-
ційного дослідження «суспільні відносини, які 
виникають у зв’язку з конституційно-правовим 

забезпеченням прав і свобод людини і грома-
дянина» [11, с. 3], а його метою – «розроблення 
концепції конституційно-правового забезпе-
чення права кожного після використання всіх 
національних засобів юридичного захисту звер-
татися за захистом своїх прав і свобод до від-
повідних міжнародних судових установ чи до 
відповідних органів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є Україна, з ураху-
ванням закордонного досвіду, та вироблення 
пропозицій щодо вдосконалення конституцій-
но-правового регулювання та практики реаліза-
ції цього права» [12, с. 5].

Виконання рішень ЄСПЛ у монографічній 
праці Л.М. Дешко аналізується у двох структур-
них частинах роботи. 

Спочатку авторка описує конвенційний 
механізм виконання рішень, та узагальнює, 
що «доцільною є розробка та обґрунтову-
вання пропозиції щодо вдосконалення внутріш-
ньодержавного механізму захисту прав людини 
з урахуванням доведеної часом ефективності 
вище зазначеного конвенційного механізму» 
[12, с. 180-184]. Проте, вона не формулює від-
повідних пропозицій з цього питання. Таким 
чином, звернення до проблематики виконання 
рішень ЄСПЛ в Україні не відбувається. 

У наступному розділі свого дослідження, 
на с. 272-275 роботи, авторка повертається 
до питань виконання рішень ЄСПЛ, наводячи 
описово-довідкову характеристику національ-
ного механізму забезпечення права звертатися 
до відповідних міжнародних судових установ 
у частині звернень до ЄСПЛ. На підставі, у тому 
числі, цих матеріалів авторкою сформульовано 
визначення поняття «конституційно-правового 
механізму забезпечення права звертатися до 
відповідних міжнародних судових установ чи до 
відповідних органів міжнародних організацій»: 
«це система організаційно-правових і правових 
засобів впливу, за допомогою яких створюються 
можливості для реалізації права звертатися до 
міжнародних судових установ та міжнародних 
організацій, а в разі порушення чи загрози пору-
шення здійснюється його охорона та захист» 
[12, с. 274-275]. Отже, і у цій частині свого дослі-
дження авторка оминає увагою будь-який мате-
ріал щодо виконання Україною рішень ЄСПЛ, 
крім фактологічного, уміщеного у положеннях 
міжнародних документів. 

Підводячи проміжні підсумки, варто заува-
жити, що дисертація на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук Л.М. Дешко 
висвітлює питання виконання рішень ЄСПЛ 
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в Україні настільки повно, наскільки це можливо 
з урахуванням обраної авторкою теми та пред-
мету дослідження. Однак, у роботі з цього 
питання викладається лише матеріал, що 
міститься у відповідних міжнародних докумен-
тів, без наукового аналізу проблем, суджень, 
фактів тощо. 

Інші конституційно-правові монографічні 
дослідження, які стануть у нагоді при здійсненні 
галузевого аналізу проблем виконання рішень 
ЄСПЛ в Україні, – це дві дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук, 
обидві за спеціальністю 12.00.02 – конститу-
ційне право; муніципальне право. 

Хронологічно першою з цих праць є робота 
І.Ю. Діра на тему «Захист громадянських прав 
людини в Україні у рамках Ради Європи». Мета 
дисертаційного дослідження була визначена 
автором як «комплексний науковий аналіз про-
блематики правового регулювання захисту гро-
мадянських прав людини в Україні у рамках Ради 
Європи, з’ясування основних проблем у сфері 
захисту громадянських прав людини в Україні 
у рамках Ради Європи, визначення основних пер-
спектив розвитку захисту громадянських прав 
людини в Україні у рамках Ради Європи» [13, с. 2].

Ознайомлення зі Вступом до дослідження 
одразу привертає увагу до того, як автором 
сформульовані положення наукової новизни 
першого рівня (тобто те, що зроблено вперше). 
Відповідно до Вступу, таких положень у роботі 
чотири, і три з них стосується термінологічних 
питань – тобто, вперше автором лише сформу-
льовано визначення 3 понять: 

-«захист громадянських прав людини в Укра-
їні у рамках Ради Європи», 

- «захист громадянських прав людини в Укра-
їні у рамках Ради Європи за внутрішньодержав-
ним правом»,

- «захист громадянських прав людини в Укра-
їні у рамках Ради Європи за міжнародним пра-
вом». 

Четвертий елемент новизни першого рівня – 
визначення ознак поняття «захист громадян-
ських прав людини в Україні у рамках Ради 
Європи», вони практично співпадають зі зміс-
том дефініції цього поняття [13, с. 5-6]. 

Серед положень наукової новизни інших 
рівнів згадки про ЄСПЛ також немає. Але, 
ознайомлення зі змістом дисертаційного дослі-
дження свідчить про те, що автор звертав увагу 
на виконання рішень цього органу в Україні.

По-перше, автор виклав свою думку щодо 
структури нормативної системи захисту гро-

мадянських прав людини в Україні у рамках 
Ради Європи, включивши до неї також і судову 
прецедентну практику ЄСПЛ (щоправда, не 
пояснюючи, що мається на увазі під цією прак-
тикою). Автором сформульовано, що «норма-
тивна система захисту громадянських прав 
людини в Україні у рамках Ради Європи – це 
система норм та принципів внутрішньодержав-
ного права України, прийнятих у відповідності 
до рекомендацій органів Ради Європи, а також 
відповідно до зобов’язань України перед Радою 
Європи, міжнародних договорів та інших актів 
органів Ради Європи, як обов’язкового, так 
і рекомендаційного характеру, судова преце-
дентна практика Європейського суду з прав 
людини, що спрямовані на забезпечення належ-
ної реалізації, запобігання порушенню і віднов-
лення порушених громадянських прав людини 
в Україні» [13, с. 13]. Варто підкреслити, що, 
крім визначення кола документів, які охоплю-
ються поняттям «судова прецедентна практика 
ЄСПЛ», доцільним було б аргументувати, чому 
ці документи можуть уважатися частиною наці-
онального законодавства України, – адже вони 
є елементом «нормативної системи захисту 
громадянських прав людини в Україні у рамках 
Ради Європи». Проте, цього зроблено не було. 

Автором також було узагальнено, що 
«основними проблемами у сфері захисту гро-
мадянських прав людини в Україні у рамках 
Ради Європи … є: 

- невиконання окремих рішень Європей-
ського суду з прав людини; 

- відсутність ефективного механізму відшко-
дування шкоди заподіяної громадянам внаслі-
док неправомірних дій чи іншого неналежного 
виконання своїх обов’язків, що порушує грома-
дянські права людини з боку державних служ-
бовців та службовців органів місцевого само-
врядування; 

- відсутність механізму регресу за відповід-
ними рішеннями Європейського суду з прав 
людини щодо України стосовно державних 
службовців та службовців органів місцевого 
самоврядування, працівників правоохоронних 
органів, інших посадових осіб та суддів, які 
порушили громадянські чи інші права людини; 

- недосконала система захисту громадян-
ських прав людини в Україні» [13, с. 16-17].

Тобто, 2 з 4-х чинників, на думку автора, так 
чи інакше пов’язані з виконанням рішень ЄСПЛ 
в Україні – само по собі невиконання цих рішень, 
та відсутність регресного стягнення виплачених 
сум. 
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Перелік згаданих вище основних проблем 
автор майже повністю відтворює при формулю-
ванні переліку основних перспектив розвитку 
захисту громадянських прав людини в Україні 
у рамках Ради Європи. У роботі згадуються три 
такі перспективи (точніше було б іменувати їх 
«напрямами розвитку»):

- «впровадження ефективного механізму 
відшкодування шкоди заподіяної людині внас-
лідок неправомірних дій чи іншого неналежного 
виконання своїх обов’язків, що порушує грома-
дянські чи інші права людини з боку держав-
них службовців та службовців органів місце-
вого самоврядування, шляхом законодавчого 
встановлення їх юридичної відповідальності 
за заподіяння такої шкоди всім своїм майном 
та звільнення їх з посади; 

- впровадження механізму регресу за відпо-
відними рішеннями Європейського суду з прав 
людини щодо України стосовно державних 
службовців та службовців органів місцевого 
самоврядування, працівників правоохоронних 
органів, інших посадових осіб та суддів, які 
порушили громадянські чи інші права людини; 

- удосконалення системи захисту громадян-
ських прав людини в Україні за внутрішньодер-
жавним правом, зокрема, реформування адво-
катури України відповідно до рекомендацій 
Ради Європи» [13, с. 17].

Проблематика адресування посадовим 
особам, винним у порушеннях прав людини, 
регресних вимог, а також звільнення їх з займа-
них посад (автор сформулював і таку про-
позицію) потребують подальших досліджень 
та аргументації. Варто відмітити, що поки що 
відповідні наукові дискусії в українській юридич-
ній літературі не є активними. 

Друге дисертаційне дослідження – це праця 
О.О. Кочури «Європейський суд з прав людини 
в конституційно-правовому механізмі захисту 
прав і свобод громадян України».

Авторка визначила, що мета її дисерта-
ційного дослідження полягає «у тому, щоб на 
основі аналізу відповідних теоретичних розро-
бок, міжнародних договорів та чинного законо-
давства України, узагальнення існуючої прак-
тики визначити місце і роль Європейського 
суду з прав людини в конституційно-правовому 
механізмі захисту прав і свобод громадян Укра-
їни, а також розробити пропозиції та рекомен-
дації щодо удосконалення механізму виконання 
його рішень за застосування практики Суду» 
[14, с. 2]. Слід підкреслити, що саме формулю-
вання мети дослідження вказує на дотримання 

у роботі належного балансу між конституційним 
правом та міжнародним правом. 

Як випливає з мети дослідження, лише його 
окремі фрагменти стосувалися питань вико-
нання рішень ЄСПЛ. Авторка не виокремлювала 
та ґрунтовно не досліджувала проблематику 
виконання, про що свідчить перелік положень 
наукової новизни її дослідження – жоден з пунк-
тів не стосується виконання рішень ЄСПЛ. 

Починаючи з підрозділу 2.4 „Розгляд справ 
громадян України у Європейському суді з прав 
людини”, щодо рішень ЄСПЛ та їхнього вико-
нання, авторка викладає лише загальновідомі 
положення міжнародного права. Наприклад, 
нею «проаналізовано акти Європейського суду 
з прав людини, які доцільно поділити на дві 
групи: decisions (ухвали) та judgments (поста-
нови, рішення). Ухвали є проміжними актами, 
у яких вирішуються лише процедурні питання. 
Рішення приймаються: комітетом щодо при-
йнятності заяви та при вирішенні питання 
щодо суті; палатою – щодо прийнятності заяви 
та при вирішенні питання щодо суті; Великою 
Палатою; палатою – щодо вилучення заяви 
з реєстру та про поновлення заяви в реєстрі 
справ. Європейський суд з прав людини може 
прийняти “пілотне рішення” – особливий вид 
рішень Суду, яке має остаточний характер, 
розглядається у першочерговому порядку, 
та у якому він визнає порушення прав, гаран-
тованих Конвенцією, а також встановлює, що 
подібне порушення має масовий характер 
через системно-структурну дисфункцію пра-
вової системи держави-відповідача та накла-
дає на державу-учасницю зобов’язання вжити 
певних заходів загального характеру для зупи-
нення порушень за аналогічними справами 
та недопущення їх виникнення у майбутньому, 
а його виконання знаходиться під особли-
вим наглядом з боку Комітету Міністрів Ради 
Європи» [14, с. 11]. Така класифікація не викли-
кає зауважень, але не тому, що вона є науково 
виваженою та належним чином і переконливо 
аргументованою. Вона є загальнопоширеною, 
а тому навряд чи вартувала настільки пиль-
ної уваги дослідниці (щонайменше, про неї 
доцільно було б згадати у дисертації – але не 
в авторефераті дисертації).

Найбільше уваги питанням виконання рішень 
ЄСПЛ приділено у третьому розділі дисертації 
„Практика Європейського суду з прав людини 
в правовій системі України”. Цей розділ скла-
дається з двох підрозділів, у першому з яких 
авторка характеризує застосування практики 
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Європейського суду з прав людини в судовій 
практиці України як джерела права, а у наступ-
ному – виконання Україною рішень Європей-
ського суду з прав людини”. Підрозділ 3.2., за 
авторським узагальненням, «охоплює собою 
характеристику процедури та проблемних 
питань виконання рішень Європейського суду 
з прав людини щодо України. В ньому встанов-
лено, що виконання рішень Європейського суду 
з прав людини є специфічним правовим інсти-
тутом, відмінним від тих, що передбачені для 
виконання рішень національних судів. В Укра-
їні відповідно до Закону України “Про вико-
нання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини” створена така 
система виконання рішень Суду, за якої кожне 
його рішення має бути обов'язково виконано 
державою, незалежно від будь-яких об'єктивних 
чи суб'єктивних обставин. При цьому виконання 
рішень Суду включає в себе: виплату стягува-
чеві відшкодування; вжиття додаткових захо-
дів індивідуального характеру; вжиття заходів 
загального характеру» [14, с. 12]. З цієї характе-
ристики випливає, що цей розділ є доволі описо-
вим. На користь цього висновку свідчить і те, що 
жодне з положень наукової новизни не стосу-
ється питань, які висвітлюються у підрозділі 3.2 
(тобто, питань виконання рішень ЄСПЛ). 

Ознайомлення з текстом цього розділу 
надає підстави резюмувати, що у ньому послі-
довно характеризується, що розуміється під 
відшкодуванням, додатковими заходами індиві-
дуального характеру, наглядом за виконанням 
рішень ЄСПЛ [14, с. 10-11]. За підсумками цього 
підрозділу авторкою узагальнено, що «вико-
нання Україною рішень Європейського суду 
з прав людини включає в себе: виплату стягу-
вачеві відшкодування; вжиття додаткових захо-
дів індивідуального характеру; вжиття заходів 
загального характеру» [14, с. 13].

У загальних висновках до свого дослідження 
авторка умістила дві пропозиції, які безпосе-
редньо стосуються виконання рішень ЄСПЛ. 

Перша стосується того, щоб «передбачати 
у Державному бюджеті України витрати на 
виконання рішень Європейського суду з прав 
людини окремо» [14, с. 16], до цієї пропозиції 
сформульовано текст доповнень до чинного 
законодавства. 

Друга пропозиція викладена так: «оскільки 
за органом, відповідальним за забезпечення 
представництва України в Європейському суді 
з прав людини та координацію виконання його 
рішень, закріплено право здійснювати контроль 

за виконанням додаткових заходів індивідуаль-
ного характеру, передбачених у рішенні Суду, 
вважаємо необхідним доповнити Главу 15 
Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення статтею, яка б передбачала адміні-
стративну відповідальність за невиконання 
законних вимог органу, відповідального за 
забезпечення представництва України в Євро-
пейському суді з прав людини» [14, с. 17]. 

Висновки. Аналіз попереднього дисертацій-
ного дослідження І.Ю.Діра свідчить про те, що 
ідея встановлення юридичної відповідальності 
для заохочення належної поведінки є надзви-
чайно поширеною у юридичній літературі. Але, 
вона потребує більш ґрунтовної аргументації. 

У цілому дисертаційне дослідження 
О.О. Кочури «Європейський суд з прав людини 
в конституційно-правовому механізмі захи-
сту прав і свобод громадян України» є одним 
із небагатьох конституційно-правових дослі-
джень, у яких автор окреслює проблематику 
виконання Україною рішень ЄСПЛ, закладаючи 
підґрунтя для подальших наукових дискусій. 

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі полягають в аналізі інших галузевих 
розробок щодо виконання рішень ЄСПЛ в Укра-
їні. 
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Darmin M. O. Constitutional research on the execution of ECtHR decisions in Ukraine
The author of the article proceeds from the thesis that one of the most important factors determining 

the further development of the constitutional institution of the rights and freedoms of man and citizen 
is the implementation of the decisions of the ECtHR. The implementation of the decisions of this 
body is a problem not only for the Ukrainian state, therefore, when solving it, one can turn to foreign 
experience (to the experience of countries that are members of the Council of Europe). But, before 
that, it is advisable to evaluate the national experience and achievements of Ukrainian scientists in 
this field. Given that the human rights institute is one of the institutes in the branch of constitutional 
law, constitutional studies form the foundation for developments in the relevant field.

The article stated that the issue of implementation of ECtHR decisions in Ukraine has not 
yet been the subject of monographic constitutional studies; so far, there are monographic works 
of constitutionalists on a more general topic than the implementation of ECtHR decisions, in which 
some attention is paid to constitutional issues related to the implementation of these decisions. 
The article analyzes the works of such specialists in constitutional law as L.M. Deshko, I.Yu. Deer, 
O.O. Kochura. It was concluded that the majority of constitutionalists are limited to the description 
of the conventional mechanism for the execution of decisions, providing descriptive and reference 
characteristics of the national mechanism for ensuring the right to appeal to the relevant 
international judicial institutions in the part of appeals to the ECtHR, minimally highlighting the issue 
of the implementation of decisions of the ECtHR in Ukraine. Accordingly, in the constitutional literature 
on this issue, mostly the material contained in the relevant international documents is presented, 
without a scientific analysis of problems, judgments, facts, etc.

The presence of a few constitutional studies was revealed, in which the authors outline 
the problems of Ukraine's implementation of ECtHR decisions, laying the groundwork for further 
scientific discussions (an example could be the idea of establishing legal responsibility to encourage 
proper behavior, which requires a more thorough argumentation than is available in the analyzed 
studies).

Key words: human rights, constitutional rights, European Court of Human Rights, execution 
of court decisions, Commissioner for European Court of Human Rights.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВИМУШЕНИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
В умовах воєного стану на території України виникла низка проблем щодо врегулю-

вання питань в сфері забезпечення внутрішньо переміщених осіб загальними потре-
бами для життя. Це викликає значний науковий інтерес до аналізу житлової політики 
України із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, причин, які гальмують 
реалізацію нормативно-правових приписів у цій сфері, а також до вироблення науково 
обґрунтованих пропозицій, спрямованих на поліпшення житлового становища цієї кате-
горії громадян України. Дослідження проблеми нормативно-правового забезпечення 
житлової політики України та механізму її реалізації присвячені праці таких науковців, як 
О.Є. Аврамов, О.В. Білоцький, М.К. Галянтич, С.В. Клименко, О.В. Коваль, О.О. Коляда, 
В.Є. Львов, О.М. Непомнящий, М.В. Скаржинський, Т.М. Тилик, Т.Р.Федосєєва та ін. Але 
проблеми реалізації житлових прав вимушених переселенців майже не розглядалися. 
Здебільшого вони проводилися в площині складання певних звітів Державної служби ста-
тистики, Міністерства соціальної політики, громадських і благодійних організацій, які 
включено в орбіту цієї проблеми. 

Актуальність теми дослідження визначається тенденцією до вимушеного переселення 
осіб з територій на який відбуваються бойові дії. 

Величезні катаклізми соціального економічного, політичного характеру, які торкнулися 
мільйонів осіб. Сотні тисяч українців вимушені покинути домівки та переселятися в без-
печні для життя місця чи в Україні, чи за її межами.

Дана наукова стаття містить загальну характеристику сучасних способів вирішення 
проблеми щодо допомоги ВПО, надання грошової допомоги, забезпечення житлових потреб, 
створення відповідних гуманітарних центрів, що надають допомогу даній категорії осіб. 

У статті аналізується правове забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених 
осіб в Україні. Зазначається, що нормативні приписи та встановлені ними гарантії на прак-
тиці не реалізуються. Велике значення у забезпеченні внутрішньо переміщених осіб жит-
лом в Україні мають інститути громадянського суспільства, як громадські, так і благодійні 
організації, волонтери.

У статті висвітлені проблеми дискримінації ВПО, що супроводжуються проблемою пра-
цевлаштування, пристосування в новому місці проживання. Зайнятість цієї категорії людей 
часто залежить від допомоги держави та волонтерських центрів. Наукова стаття містить 
характеристику основних нормативно правових актів якими регулюються питання ста-
тусу ВПО та способів їх захисту від зовнішніх факторів.

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа, статус ВПО, житло, гарантії, воєний 
стан, переселенець, вимушене переміщення, тимчасове житло, допомога, внутрішньо 
переміщена сім’я, соціальна робота, нормативно-правова база, захист конституційних 
прав, соціальна адаптація, соціальна інтеграція, правове забезпечення, житлові права, 
вимушені переселенці, інститути громадянського суспільства.
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Постановка проблеми. В даний час, в умо-
вах збройного конфлікту, проблема взаємодії 
особистості з державою, а також реалізації 
прав і свобод спільно з обов'язками громадян 
приймають виняткове значення. Першочер-
гової уваги потребують відносини між держа-
вою та внутрішньо переміщеними особами, 
що виникли в 2014 році з початком війни на 
сході України, та набули більш загального зна-
чення 24 лютого 2022 року з початком повно-
масштабного вторгнення на територію України 
Російської Федерації. Слід виділити актуаль-
ність теми дослідження, оскільки визначення 
правового статусу внутрішньо переміщених 
осіб активно обговорюється в науковому спів-
товаристві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання забезпечення захисту прав пересе-
ленців мало велику кількість недоліків в період 
2014 року, при цьому правове закріплення ста-
тусу переселенців відображалося в чинних нор-
мах права і, відповідно, у врегульованих юри-
дичних взаєминах. Однак, практичної реалізації 
невистачало, відповідно з чим дану проблема-
тику досліджували такі вчені як: В.О. Антонова, 
Е. Лібанова, Т. Семигіна, Н. Гусак, О. Більов-
ський, О. Балакірєва та ін. 

На сьогодні, залишається невирішеним 
питання реалізації гарантій вимушених пере-
селенців в України. Перш за все, це стосується 
доступу до безпечних умов життя, допомоги 
в матеріальному забезпеченні, працевлашту-
ванні, соціальній адаптації до нового місця про-
живання. 

Мета статті є перш за все аналіз вже здо-
бутих наукових пропозицій щодо врегулювання 
житлових потреб потребуючої категорії грома-
дян. Здійснити характеристику національної 
законодавчої сфери щодо врегулювання цього 
питання, та схарактеризувати її відповідність до 
гарантій міжнародного права. Доцільно зробити 
тлумачення положень щодо регламентації пра-
вового статусу вимушених переселенців, здійс-
нити відповідні підсумки.

Виклад основного матеріалу. Захист пере-
селенців від соціальних ризиків може здійсню-
ватися як у спеціальних формах, розрахованих 
виключно на них (наприклад, надання житло-
вого приміщення з фонду житла, призначеного 
для їхнього тимчасового поселення), так і в рам-
ках загальних організаційно-правових форм 
соціального захисту. Варто звернути увагу на 
нормативне закріплення прав та гарантій для 
внутрішньо переміщених осіб. 

Основним законом України закріплено фун-
дамент щодо особливого статусу переселенців 
на території України, окрім того, в 2014 Вер-
ховною радою України був прийнятий Закон 
України «Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб» відповідно до якого 
правовий статус переселенців набував зна-
чення в функціонування різних сфер суспіль-
ства Перш за все, закріплюється право особи на 
захист від примусового переміщення на будь-
якій території України, сприяння держави щодо 
надання особам кредитів чи іншої фінансової 
допомоги для забезпечення житлом [1]. Однак, 
на практичному рівні все є більш неврегульова-
ним. Неочікуваний характер подій на території 
України зумов наявність великої кількості про-
блемних положень, що до цього часу є невирі-
шеними. Перш за все, варто зазначити, що дис-
кримінація щодо внутрішньо переміщених осіб 
є наявною навіть попри заборону її виявлення. 
Через прояв дискримінації у великої кількості 
переселенців виникає проблема щодо оренди 
житла, через невпевненість орендаря щодо 
оплати послуг. Крім того, дискримінація впливає 
на особу також в сфері працевлаштування на 
новому місці перебування, через недостатність 
документів для влаштування на нову роботу, чи 
за інших обставин, що не залежать від неї. Вре-
гулювання цієї проблеми є частковим. 

Відповідно до п. 4 ст. 7 Закон України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб» особа може отримувати допомогу 
по безробіттю, якщо останнє місце роботи було 
втрачене. Однак, кошти що отримує переселе-
нець не можуть забезпечити реалізацію всіх 
його потреб, тому перед кожною особою постає 
завдання конкурувати з місцевим населенням. 
Через велику кількість переміщених осіб в захід-
них областях України деякі ресурси стали обме-
женими, так, наприклад, зросла потреба щодо 
місця в школах та дитячих садках, брак робочих 
місць, та інше. Через це, у місцевого населення 
виникає невдоволення своїм правовим ста-
новищем, через що дискримінація щодо ВПО 
збільшується [2,c.15]. Варто зазначити і пози-
тивний аспект, що супроводжується допомогою 
волонтерів щодо забезпечення всім необхід-
ним ВПО на перший час, включаючи надання 
житла, харчування, медичної та психологічної 
допомоги. Волонтерська діяльність набагато 
полегшує становище, що виникає в державі, 
однак, на нашу думку, держава як найшвидше 
повинна сприяти врегулюванню даної пробле-
матики та створити єдиний державний центр 
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щодо допомоги ВПО за всіма керівними прин-
ципами з питань внутрішньо переміщених осіб, 
які були ратифіковані Україною. 

На сьогодні, в юридичну термінологію вхо-
дить нове поняття «шелтер», що тлумачиться 
як притулок, тобто, місце, де тимчасово про-
живають особи, які тимчасово постраждали від 
війни. В більшості випадків, наявність шелтерів 
це діяльність волонтерів, які надають допомогу 
людям на всій території країни. 

Важливим є зазначити, що сфера волон-
терської діяльності відбувається на рівні дер-
жавного рівня. На сьогодні в Україні діє волон-
терська Р2Р-платформа «СпівДія», вона була 
ініційована Координаційним штабом з гумані-
тарних та соціальних питань Офісу Президента 
України. На офіційному сайті СпівДії можна як 
надати допомогу так і отримати, позитивним 
є те, що допомога надається на різних рівнях, 
тому вона має комплексний характер. На сайті 
СпівДії – https://spivdiia.org.ua/[3], можна отри-
мати всю необхідну інформацію щодо отри-
мання допомоги чи її надання. Допомога здійс-
нюється також щодо підприємців права яких 
були порушені, СпівДія може надати стартовий 
капітал чи допомогу щодо реабілітації бізнесу. 
Важливим є наявність психологічної допомоги 
особам, які її потребують, це може відбува-
тися як індивідуальна чи, групова консультація. 
Функціональні можливості цієї платформи доз-
воляють обмінюватися знаннями та досвідом 
в інтерактивному режимі, проводити первинну 
підготовку волонтерів з використанням елек-
тронних ресурсів, збирання аналітики та все-
бічну оцінку учасників, що є позитивним. 

До речі, повертаючись до питання гарантій 
забезпечення житлом ВПО виникають деякі 
проблемні питання, чіткої організаційної сис-
теми щодо розміщення ВПО в безпечних жит-
лових приміщеннях не було, через що, на сьо-
годні велика кількість переселенців перебуває 
в державних помешканнях, що не призначені 
для проживання. В перші місяці війни потребу-
ючу категорію громадян приймали в школах, 
студентських гуртожитках, коледжах, універ-
ситетах, через що на початку вересня ВПО 
стикнулися з проблемою пошуку нового житла, 
через потребу студентів та школярів навчатися 
офлайн у закладах освіти. Щодо цієї ситуації 
дала коментар Віце-прем’єр Ірина Верещук, 
та наголосила на «неможливості примусового 
виселення даної категорії осіб з приміщень 
якщо для них не буде надано альтернатив-
ного місця проживання» [4]. На нашу думку, ця 

подія цілком порушує права ВПО, відповідно 
до частини 8 статті 11 Закону України “Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб”, місцеві державні адміністра-
ції в межах своїх повноважень забезпечують 
надання у тимчасове користування внутрішньо 
переміщеним особам житлового приміщення 
або соціального житла, придатного для про-
живання» [1]. Отже, кожна особа має право на 
отримання тимчасового житла, хоча б до закін-
чення військових дій, а виселення, є прямим 
порушенням цього права. 

На сьогодні, проблема подальшого роз-
міщення осіб чи надання житла знаходиться 
на контролі Міністерство з питань реінтегра-
ції тимчасово окупованих територій України. 
Обов’язок впровадження політики щодо ВПО 
та створення дієвого механізму щодо захисту їх 
прав і свободи здійснює Департамент соціаль-
но-гуманітарної політики та внутрішньо пере-
міщених осіб який керує процесами надання 
гуманітарної вимоги в рамках укладених мемо-
рандумів з міжнародними організаціями. Офі-
ційний сайт Міністерства соціальної політики 
України надає відповідну статистику щодо осіб 
які чекають на отримання грошової допомоги, 
на 05.10.2022 року 2 941 184 осіб включено 
до списків міжнародних організацій [5]. Наразі, 
ми говоримо про єДопомогу, що здійснюється 
на трьох основних рівнях: державному, міжна-
родному та волонтерському. Державні органи 
в свою чергу здійснюють верифікацію даних 
особи, що подала заяву, та приймають рішення 
щодо надання гуманітарної допомоги. Позитив-
ним є існування Єдиного державного реєстру 
отримувачів гуманітарної допомоги, що фак-
тично виокремлює статус ВПО та закріплює за 
нею право отримати допомогу. 

Розглянемо ще один масштабний проєкт 
щодо допомоги ВПО. З метою запобігання даної 
проблеми на сьогодні Міністерством розвитку 
громад та територій України було запроваджено 
проєкт «Прихисток», що діє на державному 
рівні та здійснює свою діяльність на волонтер-
ських засадах. Дана платформа передбачає 
спільне проживання в будинку з його власни-
ком, чи без нього на будь-який термін. Порядок 
надання такої можливості під впливом інтегра-
ційних процесів є доволі легким, потребуючій 
категорії громадян варто здійснити пошук на 
державному сайті https://prykhystok.gov.ua/ [6] 
та зв’язатися з особою, що надає притулок. На 
випадок непорозумінь можливо використання 
інституту медіації [7;8].
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Висновки і пропозиції. Отже, маємо 
невтішний висновок щодо діяльності держав-
них органів в сфері забезпечення прав ВПО 
на даний період. Перш за все, проблемні 
аспекти реалізації пов'язані з стрімкою поя-
вою воєнних дій на території України, що 
супроводжувалася практичною неможли-
вістю допомоги особам в перші місяці війни. 
З часом ситуація набула значних змін, та на 
сьогодні в повному обсязі функціонує система 
єПідтримка з надання гуманітарної допомоги 
потребуючій категорії населення. Позитив-
ним аспектом, на нашу думку, є діяльність 
волонтерський платформ, що забезпечу-
ють житлом більшість переселенців на сьо-
годні. В Україні існує низка волонтерських 
організацій, діяльність яких є ефективною, 
та забезпечує простий спосіб надання допо-
моги, що є інтерактивним та модернізованим. 
Допомога в більшості випадків здійснюється 
через онлайн ресурси, що прискорює процес 
їх надання та отримання. Інститут допомоги 
ВПО на сьогодні є розвинутим в порівняні 
з 2014 роком, однак, все ще потребує корегу-
вання в питанні організаційних заходів забез-
печення житлом. 
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Karpenko R. V. Іndividual questions of providing for the needs of forced immigrants in the 
territory of Ukraine

In the conditions of martial law on the territory of Ukraine, a number of problems arose regarding 
the settlement of issues in the field of providing internally displaced persons with general necessities 
for life

 This arouses considerable scientific interest in the analysis of Ukraine's housing policy to provide 
housing for internally displaced persons, the reasons that inhibit the implementation of regulations 
in this area, as well as in the development of scientifically based proposals aimed at improving 
the housing situation of this category of citizens of Ukraine. The study of the problem of regulatory 
and legal support of the housing policy of Ukraine and the mechanism of its implementation is devoted 
to the work of such scientists as O.E. Avramov, O.V. Bilotskyi, M.K. Galyantych, S.V. Klymenko, 
O.V. Koval, O.O. Kolyada, V.E. Lviv, O.M. Nepomniachy, M.V. Skarzhynskyi, T.M. Tilyk, T.R. Fedoseeva 
and others.

But the problems of realizing the housing rights of forced migrants were almost not considered. 
For the most part, they were conducted in the area of compiling certain reports of the State Statistics 
Service, the Ministry of Social Policy, public and charitable organizations, which are included in 
the orbit of this problem.
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The relevance of the research topic is determined by the tendency to forced resettlement of people 
from the territories where hostilities are taking place.

Huge social, economic and political cataclysms that affected millions of people. Hundreds 
of thousands of Ukrainians are forced to leave their homes and move to safer places, either in 
Ukraine or abroad. 

This scientific article contains a general description of modern methods of solving the problem 
of helping IDPs, providing monetary assistance, providing housing needs, creating appropriate 
humanitarian centers that provide assistance to this category of people.

The article analyzes the legal provision of housing rights of internally displaced persons in 
Ukraine. It is noted that the regulations and the guarantees established by them are not implemented 
in practice. Institutions of civil society, both public and charitable organizations, and volunteers are 
of great importance in providing internally displaced persons with housing in Ukraine.

The article highlights the problems of discrimination of IDPs, which are accompanied by 
the problem of employment, adjustment in a new place of residence. The employment of this category 
of people often depends on the help of the state and volunteer centers. The scientific article contains 
a description of the main regulatory legal acts that regulate the status of IDPs and methods of their 
protection from external factors.

Key words: internally displaced person, IDP status, housing, guarantees, martial law, displaced 
person, forced displacement, temporary housing, assistance, internally displaced family, social 
work, legal framework, protection of constitutional rights, social adaptation, social integration, legal 
support, housing rights, forced migrants, institutions of civil society.
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ПЕРЕВІРКА НАБУВАЧА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
ЯК ФОРМА ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ  
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
Автори цієї статті своєю публікацією актуалізують питання ролі нотаріуса як гаранта 

дотримання норм Земельного кодексу України щодо відповідності набувачів земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення, яким дозволено набувати такі земельні ділянки 
у власність з 1 липня 2021 року. В статті розглянуто діяльність нотаріуса як суб’єкта 
контролю в сфері земельних відносин, дії якого можуть виявити правопорушення або злов-
живання правом. 

Робота містить огляд передбачених Земельним кодексом України та іншими норматив-
ними актами дій нотаріусів при перевірці фізичних та юридичних осіб. Перевірка набувача 
земельної ділянки охоплює всю повноту договірних відносин щодо земельних ділянок: від 
виявлення бажання придбати землі сільськогосподарського призначення до моменту без-
посереднього посвідчення договорів відчуження (купівлі-продажу, дарування тощо) таких 
земельних ділянок. Також розглянуто основні проблемні питання, що пов’язані з проведен-
ням вищевказаної перевірки нотаріусом, як вони можуть вплинути на посвідчення договорів 
відчуження земельних ділянок та шляхи їх вирішення. 

Автори статті намагаються привернути увагу землевласників та майбутніх набувачів 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення бути готовими надати нотаріусу усю 
необхідну інформацію про себе, пов’язаних із ними осіб, загальної площі земельних ділянок, що 
перебувають у власності, джерела походження коштів тощо. Неповна або неякісна перевірка 
створить підстави для звернення з позовом до суду органом, що здійснює державний кон-
троль за використанням та охороною земель, про конфіскацію відповідної земельної ділянки. 

Крім того, автори статті мають на меті привернути увагу до необхідності законо-
давчих змін та удосконалення чинного законодавства у сфері земельних відносин щодо 
переходу права власності на невеликі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 
а також уточнення положень законодавчих актів щодо процедури набуття права власності 
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Зокрема, автори статті розгля-
нули актуальні законодавчі ініціативи в сфері земельних відносин та надали їм власну оцінку. 

Ключові слова: земельне законодавство, ринок землі, земельна реформа, земля сіль-
ськогосподарського призначення, нотаріуси, перехід права власності. 

Постановка проблеми. 
1 липня 2021 року з набранням чинності 

Закону Україна № 552-ІХ від 31.03.2020 року 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо умов обігу земель сільсько-
господарського призначення» в Україні розпочав 
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діяти ринок земель сільськогосподарського при-
значення. Цим Законом держава скасувала бага-
торічний мораторій на відчуження земель сіль-
ськогосподарського призначення та дозволила 
українцям вільно розпоряджатися такою землею. 

Опитування громадської думки показали, що 
більшість населення України – 65,2 % підтри-
мують заборону на продаж землі сільськогоспо-
дарського призначення [1]. 

Більше того, на думку деяких представни-
ків громадськості та засобів масової інформа-
ції, відкриття ринку землі повинно спричинити 
масовий розпродаж земельних ділянок селя-
нами, в тому числі на користь юридичних осіб, 
які здійснюють сільськогосподарську діяльність 
і діяльність з реалізації сільськогосподарської 
продукції – агрохолдингів. 

Однак, очікуваного не відбулось. За даними 
Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України, з моменту відкриття ринку землі 
станом на 01.01.2022 року було здійснено 
65613 угод з відчуження земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення загаль-
ною площею 169260,59 га загальною вартістю 
3 млрд грн. [3].

На нашу думку, така досить квола реакція 
ринку пов’язана з невизначеністю аграріями 
щодо ціни на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, в тому числі на землі 
для ведення товарного сільськогосподарського 
призначення, а також значною кількістю землі, 
що перебуває в оренді та землі, дані щодо якої 
не внесені до Державного земельного када-
стру, тривалою процедурою оформлення права 
власності, кропіткою процедурою перевірки 
набувачів таких земельних ділянок. 

Мета статті – окреслити проблемні питання, 
що виникають у нотаріусів під час перевірки 
набувача земельної ділянки сільськогосподар-
ського призначення та запропонувати шляхи їх 
вирішення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоре-
тичною основою дослідження стали праці 
в галузі земельного права таких науковців як  
Кулинича П.Ф., Семчика В.І., Шульги М.В. 
та інших.

Проблема протидії правопорушенням у сфері 
земельних відносин вивчалась такими науков-
цями як Шульга А.М., Саркісова Т.Б., Мовчан Р.О.  
Водночас, окремі форми (аспекти) протидії пра-
вопорушенням у сфері земельних відносин, на 
нашу думку, залишаються не розкритими. 

Виклад основного матеріалу. Стаття 130 
Земельного кодексу України визначає загальний 

порядок набуття права власності на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення, 
а також обмеження щодо набувачів та загальної 
площі, яку можна мати у власності [2].

Одночасно з набранням чинності вищевка-
заного Закону № 552-ІХ від 31.03.2020 року 
набрала чинності і Постанова Кабінету міністрів 
України від 16 червня 2021 року № 637 «Про 
затвердження Порядку здійснення перевірки 
відповідності набувача або власника земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення 
вимогам, визначеним статтею 130 Земель-
ного кодексу України», якою була визначена 
процедура проведення перевірки відповідно-
сті набувача або власника земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення вимогам, 
визначеним статтею 130 Земельного кодексу 
України, з метою недопущення набуття права 
власності на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення фізичними та юридич-
ними особами, яким відповідно до законодав-
ства заборонено набувати таке право [10].

Відповідно до вищевказаного Порядку 
обов’язок перевірки відповідності набувача 
земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення вимогам статті 130 Земельного 
кодексу України держава покладає на нотарі-
уса, який посвідчує такий договір відчуження.

Така перевірка має бути проведена нота-
ріусом до самого правочину щодо відчуження 
земельної ділянки сільськогосподарського при-
значення, та полягає в одночасній власне пере-
вірці відповідності набувача земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення вимогам, 
передбачених вищевказаною статтею Земель-
ного кодексу, та перевірці документів, необ-
хідних для нотаріального посвідчення самого 
договору відчуження, передбачених нормами 
Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчи-
нення нотаріальних дій нотаріусами України. 

Зокрема, перевірка набувача передбачає 
виконання нотаріусом таких дій:

- встановлення особи набувача;
- встановлення кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи;
- перевірку факту перебування набувача, 

учасників (акціонерів, членів), кінцевого бене-
фіціарного власника юридичної особи під дією 
спеціальних економічних та інших обмежуваль-
них заходів (санкцій) відповідно до Закону Укра-
їни «Про санкції»;

- перевірку належності набувача, учасників 
(акціонерів, членів), кінцевого бенефіціарного 
власника юридичної особи до громадянства 
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держави, визнаної Україною державою-агресо-
ром або державою-окупантом; 

- перевірку факту перебування юридич-
ної особи – набувача, утвореної згідно із зако-
нодавством України, під контролем фізичних 
та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, 
включених до переліку держав (юрисдикцій), 
що не виконують чи неналежним чином вико-
нують рекомендації міжнародних, міжурядових 
організацій, задіяних у сфері боротьби з легалі-
зацією (відмиванням) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванням тероризму 
чи фінансуванням розповсюдження зброї масо-
вого знищення, сформованого в порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів України, на основі 
висновків міжнародних, міжурядових організа-
цій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму чи 
фінансуванням розповсюдження зброї масо-
вого знищення, та оприлюдненого на офіцій-
ному веб-сайті Держфінмоніторингу;

- перевірку факту включення набувача, 
учасників (акціонерів, членів), кінцевого бенефі-
ціарного власника юридичної особи до переліку 
осіб, пов’язаних з провадженням терористичної 
діяльності або стосовно яких застосовано між-
народні санкції, сформованого Держфінмоніто-
рингом у порядку, визначеному Кабінетом Міні-
стрів України;

- перевірку джерел походження коштів 
набувача або інших активів у разі набуття права 
власності на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення за відплатними догово-
рами;

- перевірку факту виділення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення за 
рахунок земельної частки (паю) та її розташу-
вання стосовно державного кордону України;

- визначення загальної площі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення 
у власності громадянина України та юридичної 
особи, учасником (акціонером, членом) або кін-
цевим бенефіціарним власником якої він є.

Нотаріус при проведенні перевірки відпо-
відно набувача або власника земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення користу-
ється в режимі реального часу даними Держав-
них реєстрів, в тому числі Державним земель-
ним кадастром, Державним реєстром речових 
прав на нерухоме майно, Державним реєстром 
актів цивільного стану громадян, Єдиним дер-
жавним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, 

інформацією, що міститься на офіційних сай-
тах Міністерства внутрішніх справ, Державної 
міграційної служби України, Ради національної 
безпеки та оборони України, Державної служби 
фінансового моніторингу України, відомостями 
з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, що формується 
та ведеться Національним агентством з питань 
запобігання корупції тощо. 

Здійснюючи свою діяльність, відповідно 
до статті 46 Закону України «Про нотаріат», 
нотаріус має право витребовувати від фізич-
них та юридичних осіб відомості та документи, 
необхідні для вчинення нотаріальної дії [11].

У разі наявних розбіжності та з метою уточ-
нення інформації про набувача нотаріус має 
право звертатися із запитами до юридичних 
осіб, НКЦПФР, органів виконавчої влади, орга-
нів місцевого самоврядування. 

Крім того, нотаріус застосовує у прак-
тиці також заявний принцип щодо отримання 
інформації від набувача шляхом подачі нота-
ріусу останнім заяви про підтвердження про 
себе фактів, що мають значення на виконання 
статті 130 Земельного кодексу України. 

За результатами перевірки набувача нота-
ріус складає протокол проведення перевірки 
набувача за формою, встановлено Постано-
вою Кабінету міністрів України від 16 червня 
2021 року № 637. 

Під час перевірки набувача у нотаріуса 
можуть виникнути наступні проблемні питання:

1) набувач який є учасником (акціонером, 
членом), кінцевим бенефіціарним власником 
юридичної особи може не надати нотаріусу 
такої інформації з власних мотивів (небажання, 
приховування інформації тощо) або таку інфор-
мацію не вдасться встановити через неповну 
інформацію у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань;

2) під питанням повнота встановлення в пов-
ному обсязі загальної площі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення у власно-
сті громадянина України та юридичної особи, 
учасником (акціонером, членом) або кінцевим 
бенефіціарним власником якої він є.

Мають місце випадки, що власники земель-
них ділянок сільськогосподарського призна-
чення не звертаються до відповідних ком-
петентних органів та не вносять належні їм 
земельні ділянки до Державного земельного 
кадастру. Мова йде про приховування інфор-
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мації про право власності на земельні ділянки, 
набуті до 2004 року, оскільки положення Прикін-
цевих та перехідних положень Закону України 
«Про Державний земельний кадастр» передба-
чають, що у разі, якщо відомості про земельні 
ділянки, право власності на які виникло до 
2004 року, не внесені до Державного реєстру 
земель, їх державна реєстрація здійснюється 
на підставі технічної документації із земле-
устрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) за 
заявою їх власників [9].

Разом з тим, стаття 13 Закону України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних час-
ток (паїв)» вказує, що у разі якщо до 01 січня 
2025 року власник невитребуваної земельної 
частки (паю) або його спадкоємець не оформив 
право власності на земельну ділянку, він вва-
жається таким, що відмовився від одержання 
земельної ділянки. Тому отримання кадастро-
вого номера земельної ділянки, яка вже нале-
жить особі на підставі державного акту про 
право власності на землю, але в якому відсутній 
кадастровий номер є необхідною умовою для 
реєстрації самого права власності на земельну 
ділянку [12].

Крім того, проблемою для нотаріуса постає 
процедура встановлення площі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, 
що перебуває у власності громадянина України 
на праві спільної сумісної власності подружжя, 
так як інформація про нетитульного власника 
(іншого з подружжя) при реєстрації права 
власності на земельну ділянку не вносилося. 
Фізична особа за час повнолітнього життя 
може мати шлюб, набувати на своє ім’я або 
на ім’я іншого подружжя за час зареєстрова-
ного шлюбу земельну ділянку сільськогоспо-
дарського призначення, розірвати шлюб і піти 
кожний своїм шляхом, а потім знову зареєстру-
вати шлюб, а також може змінювати прізвище. 
Між іншим, стаття 61 Сімейний кодексу України 
в період з 08.02.2011 по 13.06.2012 року визна-
чала земельну ділянку, набуту внаслідок безоп-
латної передачі її одному з подружжя із земель 
державної або комунальної власності, у тому 
числі приватизації, об’єктом спільної сумісною 
власності подружжя. 

Варіантами вирішення такої проблеми для 
громадянина може бути або звернення до суду 
за визнанням особистої приватної власно-
сті на земельну ділянку, хоча і набутої за час 
шлюбу, але за особисті кошті, або укладання 

шлюбного договору між подружжям, в якому 
може бути встановлено правовий режим неру-
хомого майна, в тому числі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, набутого 
під час або кожним з них до реєстрації шлюбу, 
в тому числі на праві особистої приватної влас-
ності того із подружжя, на ім’я якого оформлене 
право власності на нерухоме майно. 

3) розпливчата процедура перевірки похо-
дження коштів набувача або інших активів у разі 
набуття права власності на земельні ділянки за 
відплатними договорами. Постає питання щодо 
терміну дії документів, що підтверджують дже-
рело походження коштів набувача. Наприклад, 
набувач надає довідку/декларацію про доходи 
за 2021 рік, а в теперішній час не працює або 
вже не має того вказаного доходу, або ж надає 
виписку з банківського рахунку про наяв-
ність грошових коштів, видану у 2020 році, чи 
може нотаріус приймати такі документи? Крім 
того, нотаріус не може пересвідчитися скільки 
земельних ділянок вже придбав набувач, вико-
ристовуючи вищевказані документи про доходи. 

На нашу думку, вищевказане потребує зако-
нодавчого уточнення протягом якого строку 
повинна вчинитись нотаріальна дія. 

4) у Державному земельному кадастрі не 
міститься інформації, яким чином була ство-
рена земельна ділянка сільськогосподарського 
призначення, зокрема, що виділена за рахунок 
земельної частки (паю), і що саме законода-
вець мав на увазі щодо встановлення такого 
факту виділення в інтересах самого влас-
ника (продавця) чи взагалі при її створенні як 
об’єкта земельних відносин навіть якщо тепе-
рішний власник (продавець) і не був першим її 
власником.

5) відповідальність за достовірність внесе-
ної до протоколу інформації несе нотаріус, який 
проводив таку перевірку, хоча позиція законо-
давця щодо одноосібної відповідальності зали-
шається не зрозумілою.

 Поряд з цим, положення статті 27 Закону 
України «Про нотаріат» вказують на те, що 
нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо 
особа, яка звернулась за вчиненням нотаріаль-
ної дії подала неправдиву інформацію щодо 
будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням 
нотаріальної дії

У разі виявлення порушення 
вимог статті 130 Земельного кодексу Укра-
їни орган, що здійснює державний контроль 
за використанням та охороною земель, готує 
матеріали за результатами проведеної пере-
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вірки для подання позову до суду про конфіс-
кацію відповідної земельної ділянки. Згідно 
зі статтею 5 Закону України «Про державний 
контроль за використання та охорону земель» 
органами, що здійснюють державний контроль 
за використанням та охороною земель, є цен-
тральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин, 
а також виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад у межах повноважень, визначених 
законом, у разі прийняття відповідною радою 
рішення про здійснення такого контролю.

Наприкінці, необхідно зазначити, що зі ска-
суванням мораторію на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення, постраж-
далими стали набувачі невеликих земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення: 
для ведення садівництва площею, що не пере-
вищує 0,25 га, і для ведення особистого селян-
ського господарства площею до 2 га, розта-
шованих в межах населених пунктів. Інколи 
вартість таких земельних ділянок на ринку землі 
в декілька разів нижча за фінансові витрати по 
перевірці набувача та оформленню нотаріаль-
них договорів купівлі-продажу. 

Висновки. На думку авторів цієї статті, про-
цес проведення перевірки нотаріусами набу-
вача земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення є дієвою формою протидії право-
порушенням у сфері земельних відносин, однак 
потребує вдосконалення.

Так, для мінімізації ризиків, що виникають 
під час збору нотаріусом будь-якої інформації, 
необхідної для перевірки відповідності вимо-
гам статті 130 Земельного кодексу, необхідно 
продовжувати удосконалення наявних реє-
стрів, «цифровізація» адміністративних послуг 
та наявних документів про право власності на 
землю.

Зрозуміло, що нотаріальна практика 
з початку відкриття ринку землі виявила прога-
лини та недоліки чинних законодавчих актів, що 
регулюють земельні відносини у сфері продажу 
земель сільськогосподарського призначення.

Нотаріальна спільнота активно працює 
і систематизує свій досвід щодо удосконалення 
порядку перевірки набувача земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення. Верхов-
ною радою України 25 січня 2022 року було при-
йнято за основу проект Закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
уточнення положень стосовно вчинення нотарі-
альних та реєстраційних дій в процесі набуття 
прав на земельні ділянки» [8].

Метою законопроекту є вдосконалення 
окремих питань, пов’язаних із набуттям права 
власності на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, з огляду на практику 
застосування Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
умов обігу земель сільськогосподарського при-
значення» та Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи управління та дерегу-
ляції у сфері земельних відносин».

Законопроект спрямований на спрощення 
процедури вчинення правочинів щодо переходу 
права власності на невеликі земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, а також 
уточнення положень законодавчих актів щодо 
процедури набуття права власності на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення.

Автори мають надію, що вищевказані зміни 
будуть прийняті і процедура перевірки набу-
вача буде більше досконалою. 
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Horiachev V. S. Verification of the buyer of agricultural land plots as a form of countering 
offenses in the sphere of land relations

The authors of this article in their publication update the question of the role of the notary as 
a guarantor of compliance with the norms of the Land Code of Ukraine regarding the compliance 
of the purchasers of agricultural land plots, who are allowed to acquire such land plots as property 
from July 1, 2021. The article examines the activity of a notary as a subject of control in the field 
of land relations, whose actions may reveal an offense or abuse of law.

The work contains an overview of the actions of notaries provided by the Land Code of Ukraine 
and other normative acts during the verification of individuals and legal entities. Verification 
of the purchaser of the land plot covers the entire contractual relationship on land plots: from 
the identification of the desire to purchase agricultural land to the moment of direct certification 
of alienation contracts (purchase, sale, donation, etc.) of such land plots. Also considered the main 
problematic issues related to the above-mentioned verification by a notary, how they can affect 
the certification of land alienation agreements and the way to resolve them.

The authors of the article are trying to attract the attention of landowners and future purchasers 
of agricultural land plots to be ready to provide the notary with all the necessary information about 
themselves, related persons, the total area of land plots owned, sources of funds, etc. An incomplete 
or substandard inspection will create grounds for filing a lawsuit in court by the body exercising state 
control over the use and protection of land, for the confiscation of the corresponding land plot.

In addition, the authors of the article call to draw attention to the need for legislative changes 
and improvement of the current legislation in the field of land relations regarding the transfer 
of ownership rights to small agricultural land plots, as well as clarification of the legislative acts 
regarding the procedure for acquiring ownership rights to agricultural land plots. In particular, 
the authors of the article reviewed current legislative initiatives in the field of land relations and gave 
them their assessment.

Key words: land legislation, land market, land reform, agricultural land, notaries, transfer 
of ownership.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ  
ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ  
ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ДЕРЖАВНИМ 
СЛУЖБОВЦЕМ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОСТУПКУ 
Стаття присвячена вивченню дисциплінарного стягнення як виду покарання, яке засто-

совується до державного службовця за вчинення дисциплінарного проступку. На початку 
статті розкривається етимологічний зміст поняття «стягнення», зауважується на тому, 
що на теперішній час відсутні ґрунтовні наукові дослідження з цього питання, мало уваги 
приділяється вивченню сутності самого поняття. Звертається увага на те, що на законо-
давчому рівні поняття «стягнення» та «дисциплінарне стягнення державного службовця» 
не знайшло свого відображення. Надається авторське визначення поняття «дисциплінарне 
стягнення». Розкривається історична ретроспектива формування переліку видів дисциплі-
нарних стягнень, які застосовувались до державних службовців з початку створення дер-
жавної служби в Україні. Робиться висновок про те, що протягом тривалого часу перелік 
стягнень практично не змінювався, а також наголошується на тому, що деякі види стяг-
нень у зв’язку з їх малозастосовністю на теперішній час виключені з норм чинного Закону 
України «Про державну службу». Окремо здійснюється аналіз судової практики, наводяться 
приклади конкретних судових справ по застосуванню відповідних норм законодавства, в яких 
рішення були прийняті на користь позивача, в особі державного службовця. Така ситуація 
стає можливою у зв’язку з тим, що дисциплінарні комісії неправильно застосовують норми 
законодавства про дисциплінарну відповідальність, нехтують вимогами щодо необхідності 
встановлення ступеню вини та тяжкості дисциплінарного проступку, не дотримуються 
процедури обрання виду покарання тощо. У статті здійснюється аналіз існуючих позицій 
вчених щодо необхідності внесення змін до існуючого переліку дисциплінарних стягнень, 
зокрема додавання до переліку стягнень штрафів та можливості оприлюднення інформації 
про отримані дисциплінарні стягнення державними службовцями та робиться висновок про 
недоцільність впровадження таких змін на сучасному етапі формування державної служби 
загалом та інституту дисциплінарної відповідальності зокрема. 

Ключові слова: види проступків, державний службовець, дисциплінарна відповідальність, 
дисциплінарне стягнення, реформа державної служби.

Постановка проблеми. Останніми роками 
в Україні відбувається багато змін у всіх сферах 
суспільного життя. Не стала виключенням і дер-
жавна служба, адже після прийняття у 2015 році 
спеціального нормативно-правового акту, яким 

регулюються відносини, що виникають у зв’язку 
із вступом, проходженням та припиненням 
служби на відповідних посадах, ця інституція 
нарешті почала формуватися у відповідності до 
своєї публічно-правової природи. Якщо поди-
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витись на статистику, то станом на 1 жовтня 
2022 року без урахування тимчасово окупо-
ваної території України та частин територій 
в межах районів воєнних (бойових) дій або бло-
кованих районів на посадах державної служби 
в Україні працювало 166 752 державних служ-
бовці [1]. Ці дані не лише свідчать про достат-
ньо велику кількість посад державної служби, 
але ще й демонструють, що кожний із цих дер-
жавних службовців або з моменту прийняття 
Присяги державного службовця (якщо вступає 
на службу вперше) або з моменту призначення 
на відповідну посаду теоретично може бути 
притягнутий до дисциплінарної відповідально-
сті за допущені ним порушення норм чинного 
законодавства. Наведене свідчить про те, що 
питанням дисциплінарної відповідальності так 
само має приділятись належна увага, як і питан-
ням проведення щорічного оцінювання, під-
вищення кваліфікації, конкурсних доборів або 
питанням декларування доходів державними 
службовцями. Адже вже з моменту порушення 
дисциплінарного провадження, особа автома-
тично починає зазнавати негативного впливу 
з боку держави, навіть ще не будучи визна-
ною винною: має надавати пояснення; брати 
участь у проведенні засідань дисциплінарної 
комісії; може бути відсторонена від посади; 
в решті отримуючи певне покарання – держав-
ний службовець втрачає можливість отримати 
певні блага від держави, як то відмінну щорічну 
оцінку та додаткове преміювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У юридичних джерелах проблематика вивчення 
сутності та змісту дисциплінарних стягнень, які 
застосовуються до державних службовців, на 
жаль, не знаходить широкого відображення. 
Однак, варто відзначити, що певні аспекти цього 
питання у своїх роботах розглядають такі вчені 
як О.К.Любимов, М.І.Зубрицький, О.О.Губанов, 
які досліджують зокрема питання притягнення 
державних службовців до дисциплінарної від-
повідальності та досвід правового регулювання 
юридичної відповідальності державних служ-
бовців як в Україні так і в інших європейських 
країнах. 

Мета статті. Саме тому ця тематика має 
бути предметом дослідження як з боку вче-
них-адміністративістів, так і з боку практиків, 
зокрема представників служб управління пер-
соналом, які безпосередньо стикаються з про-
цедурними аспектами застосування процедури 
притягнення до дисциплінарної відповідально-
сті у державному органі і мають розуміти, що від 

правильності та повноти проведення цієї про-
цедури залежить справедливість обраного виду 
покарання.

Виклад основного матеріалу. Аналіз поло-
жень чинного Закону України «Про державну 
службу» № 889-VІII від 10.12.2015 (далі – Закон 
№ 889) [2] та судової практики, свідчить про 
те, що на рівні практичного застосування його 
норм в частині дисциплінарної відповідально-
сті все ще виникають питання, які потребують 
уваги, наприклад це стосується обрання виду 
дисциплінарного стягнення, в залежності від 
встановлення ступеня вини і тяжкості вчине-
ного державним службовцем дисциплінарного 
проступку, належного оформлення висновку 
дисциплінарної комісії тощо. У якості прикладу 
можна привести справу № 420/6202/21, яка 
розглядалась Одеським окружним адміністра-
тивним судом і в якій було винесено рішення на 
користь державного службовця, до якого дер-
жавним органом було застосовано захід дис-
циплінарного стягнення у вигляді оголошення 
догани. Під час розгляду справи суд зазначив, 
що в порушення положень п. 34 «Порядку 
здійснення дисциплінарного провадження», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 грудня 2019 р. №1039, в моти-
вувальній частині подання дисциплінарної 
комісії стосовно позивача не міститься даних 
щодо обставини, що призвели до вчинення 
державним службовцем дисциплінарного про-
ступку, ступеню вини державного службовця, 
характеру дисциплінарного проступку, сту-
пеню його тяжкості, настання тяжких наслід-
ків, відомостей, що характеризують держав-
ного службовця, обставини, що пом`якшують 
чи обтяжують дисциплінарну відповідальність 
державного службовця, результатів оцінювання 
службової діяльності державного службовця, 
наявності заохочень, стягнень та ставлення 
державного службовця до державної служби. 
За таких обставин, суд вважає, що притягнення 
позивача до дисциплінарної відповідальності 
є не обґрунтованим та безпідставним, вис-
новки дисциплінарної комісії зроблені виклю-
чно на підставі акту тематичної перевірки, які 
не підтверджені доказами, які б безперечно під-
тверджували такі факти. Таким чином, оскар-
жуваний наказ є протиправним та підлягає 
скасуванню[3]. Аналогічні рішення, на жаль, 
часто приймаються адміністративними судами, 
що безперечно свідчить про навність прогалин 
та неточностей законодавства з позначених 
питань [4;5]. Однією з причин виникнення таких 
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ситуацій на практиці, вважається з одного буоку 
низкий рівень кваліфікації членів дисциплнар-
ної комісії, з іншого боку – неналежна якість 
нормативно-правого регулювання питання дис-
циплінарної відповідальності державних служ-
бовців Так, на сьогодні мало уваги приділяється 
дослідженню сутності поняття та змісту дисци-
плинарного стягнення, виду покарання та реак-
ції держави, в особі керівника органу державної 
влади, на порушення державним службовцем 
вимог чинного законодавства. 

З етимологічної точки зору слово «стяг-
нення» означає: 1) дія за значенням стягти, 
стягнути, стягати; 2) покарання за невико-
нання або порушення чого-небудь та «заходи 
впливу»[6]. У Юридичній енциклопедії «стяг-
нення» визначається як примус, заходи впливу, 
як міра відповідальності юридичної. Застосову-
ються у разі вчинення правопорушення з метою 
його припинення, покарання винної особи, 
а також запобігання новим порушенням. Стяг-
нення мають суттєве виховне значення, можуть 
бути пом’якшуючим заходом юридичної відпо-
відальності. Дисциплінарне стягнення пропону-
ється розуміти як захід правового впливу щодо 
порушників трудової дисципліни [7].

 На теперішній час, на законодавчому рівні, 
загальне визначення поняття терміну «стяг-
нення» не знайшло свого відображення. Як 
різновид покарання – стягнення є лише у двох 
з існуючих видах юридичної відповідально-
сті: у адміністративній та дисциплінарній. Так, 
у Кодексі України про адміністративні право-
порушення міститься поняття «адміністратив-
ного стягнення», яке є мірою відповідальності 
і застосовується з метою виховання особи, яка 
вчинила адміністративне правопорушення, 
в дусі додержання законів України, поваги до 
правил співжиття, а також запобігання вчи-
ненню нових правопорушень як самим право-
порушником, так і іншими особами [8]. Адміні-
стративні стягнення характеризуються тим, що 
несуть в собі елементи репресивного (караль-
ного), виховного та запобіжного характеру. Крім 
того, вони мають за мету захист громадської 
безпеки, власності, встановленого порядку 
управління та інших суспільних відносин. Кожне 
адміністративне стягнення – це несприятливі 
юридичні наслідки, це покарання за шкоду, зав-
дану суспільним відносинам [9].

Щодо поняття «дисциплінарне стягнення» 
як складової дисциплінарної відповідальності, 
то ані на рівні закону, ані на сторінках науко-
вої літератури зміст цього поняття не визна-

чено. Однак, аналіз відповідних статей чин-
ного Закону України «Про державну службу» 
дозволяє вважати дисциплінарним стягнен-
ням – спеціально визначене на рівні закону 
покарання, яке застосовується до державного 
службовця за вчинення дисциплінарного про-
ступку та відповідає ступеню вини, характеру 
і тяжкості вчиненого протиправного діяння. 

Якщо звернутись до історичної ретроспек-
тиви формування видів дисциплінарних стяг-
нень у системі дисциплінарної відповідальності 
державних службовців, то в різний час ситуація 
виглядала наступним чином:

- на рівні спеціального законодавства, про 
певні види покарань, які можливо було засто-
сувати до державних службовців за невико-
нання чи неналежне виконання службових 
обов'язків, перевищення повноважень, пору-
шення обмежень, пов'язаних з проходжен-
ням державної служби, а також за порушення 
правил професійної етики, інший вчинок, 
який порочить державного службовця або 
дискредитує державний орган, в якому він  
працює, вперше мова йшла у Законі Укра-
їни «Про державну службу» № 3723-XII від 
16 грудня 1993 року (далі – Закон № 3723). Нор-
мами цього закону було визначено, що до служ-
бовців, крім дисциплінарних стягнень, перед-
бачених чинним законодавством про працю 
України, можуть застосовуватися такі заходи 
дисциплінарного впливу як попередження про 
неповну службову відповідність та затримка до 
одного року у присвоєнні чергового рангу або 
у призначенні на вищу посаду [10];

- на рівні загального (трудового) законодав-
ства у цьому питанні довгий час застосовувався 
Кодекс законів про працю України, норми якого 
розповсюджувались і на осіб, які перебували на 
посадах державної служби [11]. Однак, окрім 
того, що таке «нормозастосування» протирічило 
самій сутності державної (публічної служби), 
воно ще й постійно додавало проблем на рівні 
практичного застосування, оскільки не було 
жодного роз’яснення на рівні закону або нор-
мативно-правового акту, в якому б мова йшла 
про те, яким чином має здійснюватися обрання 
виду покарання відповідно до здійсненого дер-
жавним службовцем проступку (переліку яких 
фактично теж не було у Законі № 3723);

- наступна спроба визначити перелік видів 
покарання для державних службовців, зна-
йшла своє відображення у нормах Закону 
України «Про державну службу» № 4050-VI від 
17 листопада 2011 року. Цей закон усував роз-
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межування дисциплінарних стягнень та заходів 
дисциплінарного впливу й передбачав мож-
ливість застосування до державних службов-
ців лише дисциплінарних стягнень, зокрема 
наступних: зауваження; догана; сувора догана; 
попередження про неповну службову відповід-
ність; звільнення з посади державної служби. 
Також зазначалось про те, що дисциплінарне 
стягнення має відповідати характеру і тяжкості 
вчиненого дисциплінарного проступку та сту-
пеню вини державного службовця [12];

- на сучасному етапі формування дисци-
плінарної відповідальності державних служ-
бовців, перелік видів дисциплінарних стягнень 
та загальні умови їх застосування, визначені 
у главі 2 розділу VIII Закону України «Про 
державну службу» № 889-VIII від 10 грудня 
2015 року, відповідно до ст.66 якого, до держав-
них службовців застосовується один із таких 
видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження; 2) догана; 3) попередження 
про неповну службову відповідність; 4) звіль-
нення з посади державної служби [13].

З наведеного вище можна зробити два 
висновки:

Перший висновок – наведений перелік дис-
циплінарних стягнень сформовано у певній 
ієрархічній послідовності – від найслабшого до 
найсуворішого. Це свідчить про те, що зако-
нодавець чітко вказує, що головною метою 
застосування дисциплінарного стягнення не 
є каральна ціль, адже державному службовцю 
дається можливість усвідомити свої помилки, 
визнати вину, співпрацювати з дисциплінарною 
комісією і в результаті отримати спочатку менш 
суворе покарання у вигляді зауваження, яке не 
має такого сильного негативного змісту, як ска-
жімо попередження про неповну службову від-
повідність. Дисциплінарна комісія в результаті 
розгляду дисциплінарної справи може дійти 
висновку про необхідність застосування більш 
м’якого або більш жорсткого виду стягнення 
з урахуванням пом’якшуючих або обтяжуючих 
обставин вчинення дисциплінарного проступку. 
Однак, у випадку застосування більш жор-
сткого виду стягнення має бути обов’язково 
здійснена з перекваліфікація дисциплінарного 
проступку на той, що відповідає обраному виду 
стягнення [14].

Другий висновок, який можна зробити – сто-
сується кількості видів покарання. Як бачимо, 
починаючи з 1993 року, перелік видів дисци-
плінарних стягнень не сильно змінювався, зде-
більшого він залишався однаковим. Принагідно 

зазначимо, що такий вид стягнення як затримка 
у призначенні на вищу посаду – взагалі був 
не часто вживаним, і вірогідно саме тому зго-
дом зовсім зникнув з переліку видів стягнень. 
Однак, на противагу цьому переліку, у Законі 
України «Про державну службу» № 889 розмі-
щено доволі значний перелік видів дисциплі-
нарних проступків і відповідно, деякі науковці 
з цих, та інших причин, вважають за необхідне 
розширити і перелік дисциплінарних стягнень. 
Так, зокрема О.К. Любимов вважає за доцільне 
ввести до переліку покарань державних служ-
бовців накладення штрафів не тільки за злочини 
та правопорушення, які передбачені Криміналь-
ним кодексом України й Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, а й за окремі 
види саме дисциплінарних правопорушень, 
виключний перелік яких чітко передбачити на 
законодавчому рівні. Крім того, не менш доціль-
ним, на думку науковця, було б стимулювати до 
належної поведінки державних службовців шля-
хом оприлюднення відомостей щодо притяг-
нення осіб до дисциплінарної відповідальності 
[15]. Іншої думки дотримується М.І.Зубрицький, 
який зазначає, що українське законодавство не 
містить матеріальних дисциплінарних стягнень, 
а також не поширюється на державних служ-
бовців, звільнених із служби та звертає увагу на 
спеціальні стягнення у вигляді зменшення пен-
сії та позбавлення пенсії. Автор вважає спра-
ведливим та цілком доцільним запозичення 
досвіду Німеччини у вітчизняні реалії, адже ціл-
ком звичними є ситуації, за яких колишні коруп-
ціонери після виходу на пенсію користуються 
максимальним рівнем соціального та пенсій-
ного забезпечення, в той час як санкції в Укра-
їні мають переважно моральний, соціальний 
та організаційний характер [16]. Ми не можемо 
погодитись з жодною із представлених вище 
позицій, оскільки:

-по-перше, метою чинного законодавства 
з питань державної служби і тих реформ, які 
проводяться сьогодні владою у цьому напрямку 
є популяризація державної служби, підвищення 
її престижності в українському суспільстві 
(наприклад про це мова йде у Стратегічному 
плані діяльності на 2021-2023 роки Національ-
ного агентства України з питань державної 
служби [17]), тому таке «посилення» караль-
них заходів, без здійснення ґрунтовних науко-
вих досліджень, очевидно не сприятиме досяг-
ненню поставлених цілей;

- по-друге, безперечно позитивним є вивчення 
досвіду інших європейських країн і корисними 
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є дискусії з приводу можливості імплемента-
ції тих чи інших норм у вітчизняне законодав-
ство, однак, на відміну від традицій та досвіду 
Німеччини (про яку мова йшла вище) державна 
служба в Україні загалом і дисциплінарна відпо-
відальність державних службовців, як окремий 
правовий інститут зокрема, сьогодні ще знахо-
дяться на початковому етапі свого становлення. 
Наше суспільство ще не готове ні з моральної, 
ні з професійної точки зору використовувати ті 
методи і види покарання, які пройшли випробу-
вання часом та практичним досвідом їх засто-
сування у інших країнах, зокрема у Німеччині. 
Впровадження таких реформ «нашвидкоруч» 
має високий ризик швидше стати знаряддям 
для розправи над неугідними, ніж призведе до 
прозорості та ефективності системи покарань 
на державній службі. Тому вважаємо, що прак-
тичному застосуванню зарубіжного досвіду має 
передувати ґрунтовне дослідження системи 
дисциплінарної відповідальності інших країн, 
співпраця вітчизняних і закордонних представ-
ників як на рівні науки так і на рівні практики, 
а також спочатку доцільним буде проведення 
випробовування певних наробок через пілотні 
проекти;

- по-третє, як свідчить практика, більш ваго-
мою проблемою на теперішній час є не обме-
жена кількість видів покарань для державних 
службовців, а навпаки велика кількість дисциплі-
нарних проступків. У чинному законодавстві на 
сьогодні є види дисциплінарних проступків, які 
потребують перегляду, наприклад мова йде про 
такий вид проступку як порушення вимог Закону 
України «Про запобігання загрозам національ-
ній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом 
осіб, які мають значну економічну та політичну 
вагу в суспільному житті (олігархів)» у частині 
подання, дотримання строків подання декла-
рації про контакти державним службовцем, 
який займає посаду державної служби кате-
горії «А» або «Б» (п.9-1 ст. 65 Закону № 889), 
який наразі не є застосовним взагалі, у зв’язку 
з тим, що на теперішній час ще не запрацював 
відповідний реєстр олігархів [18] та прийняття 
державним службовцем рішення, що супере-
чить закону або висновкам щодо застосування 
відповідної норми права, викладеним у поста-
новах Верховного Суду, щодо якого судом вине-
сено окрему ухвалу (п. 15 ст. 65 Закону № 889), 
який за словами судді Касаційного адміністра-
тивного суду Верховного Суду Я. Берназюка є 
малозастосовним, оскільки є незначною кіль-
кість окремих ухвал в адміністративному судо-

чинстві [19]. Наведене свідчить про відсутність 
сталої правової позиції щодо застосування 
таких видів покарання, а відтак і про високу 
ймовірність певних практичних прогалин, на що 
доцільно звертати увагу учасникам дисциплі-
нарного процесу;

- по-четверте, не є вірним твердження, що 
заходи дисциплінарного стягнення носять пере-
важно моральний та соціальний характер і не 
містять матеріального впливу на державного 
службовця, оскільки під час застосування дис-
циплінарного стягнення державний службовець 
позбавляється премії за місяць, у якому було 
винесене стягнення. Таке положення повністю 
відповідає змісту Типового положення про пре-
міювання державних службовців органів дер-
жавної влади, інших державних органів, їхніх 
апаратів (секретаріатів), затвердженого нака-
зом Міністерства соціальної політики України 
13.06.2016 № 646 [20], а також успішно засто-
совується на практиці органами виконавчої 
влади, наприклад територіальними органами 
Міністерства юстиції України [21].

Висновки. Підводячи підсумки, можна 
зазначити, що на теперішній час законодавець 
визначив основні параметри накладення дис-
циплінарного стягнення та схематично пояснив 
за допомогою відповідних статей закону, яким 
чином має здійснювати свою діяльність у цьому 
напрямку дисциплінарна комісія або/та суб’єкт 
призначення. Однак, все ще залишається від-
критим питання, чому в адміністративних судах 
розглядається така кількість справ за позовами 
державних службовців і чому рішення, які при-
ймаються по цих справах, в переважній біль-
шості, виносяться не на користь відповідача 
у особі органу державної влади. Відповідь на 
це питання може бути надана таким чином, що 
учасниками дисциплінарного провадження не 
усвідомлять, що норми законодавства у сфері 
дисциплінарної відповідальності мають таку 
ж юридичну силу і вагу, як і норми інших галу-
зей права, в яких відбуваються схожі процеси, 
наприклад адміністративного чи цивільного 
права. І в питаннях дисциплінарної відпові-
дальності важливою є кожна стадія процесу 
здійснення дисциплінарного провадження, а всі 
учасники процесу мають суворо і точно дотри-
муватись визначеного законом порядку. 
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Anishchenko T. S. General characteristics and definition of the concept of disciplinary 
punishment as a type of punishment for committing a disciplinary offense by a civil servant

The article is devoted to the study of disciplinary penalty as a type of punishment applied to a civil 
servant for committing a disciplinary offense. At the beginning of the article the etymological meaning 
of the concept of "penalty" is revealed, it is noted that currently there are no scientific studies on this 
issue, little attention is paid to the study of the essence of the concept. Attention is drawn to the fact 
that at the legislative level the concepts of "penalty" and "disciplinary sanction of a civil servant" are 
not reflected. The author's definition of the concept of "disciplinary penalty" is given. The historical 
retrospective of the formation of the list of types of disciplinary sanctions that have been applied to 
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civil servants since the beginning of the civil service in Ukraine is revealed. It is concluded that for 
a long time the list of penalties has remained virtually unchanged, and it is also noted that some types 
of penalties due to their inapplicability are currently excluded from the provisions of the current Law 
of Ukraine "On Civil Service". Separately, the analysis of judicial practice is carried out, examples 
of specific court cases on the application of the relevant norms of legislation are given, in which 
decisions were made in favor of the plaintiff, represented by a civil servant. This situation becomes 
possible due to the fact that disciplinary commissions incorrectly apply the norms of legislation on 
disciplinary responsibility, neglect the requirements for establishing the degree of guilt and severity 
of the disciplinary offense, do not adhere to the principle of choosing the type of punishment, etc. 
The article analyzes the existing positions of scientists on the need to amend the existing list 
of disciplinary penalties, in particular the addition of fines to the list of penalties and the possibility 
of disclosure of information about disciplinary penalties received by civil servants and concludes that 
it is inexpedient to introduce such changes at the present stage of formation of the civil service in 
general and the institution of disciplinary responsibility in particular. 

Key words: types of misconduct, civil servant, disciplinary responsibility, disciplinary penalty, civil 
service reform.
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СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  
У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ 
У науковій публікації досліджується система органів публічної адміністрації, яка забезпе-

чує формування та функціонування суддівського корпусу в Україні. 
Встановлено, що до суб’єктів публічного адміністрування у сфері формування та функці-

онування суддівського корпусу в Україні відносяться: Вища рада правосуддя, Вища кваліфіка-
ційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України. Крім того, тимчасово, 
на період дії надзвичайного чи воєнного стану та протягом 30 днів після дня його скасування 
(припинення) і за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, визначе-
ного статтею 131 Конституції України, ряд повноважень Вищої ради правосуддя здійснює 
Голова Верховного Суду або особа, яка виконує повноваження Голови Верховного Суду.

Важливу роль в процесі публічного адміністрування у сфері формування та функціону-
вання суддівського корпусу в Україні відіграють Громадська рада доброчесності та дисци-
плінарні палати Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що в національній правовій системі присутні об’єктивні проблеми публіч-
ного адміністрування формування та функціонування суддівського корпусу, зокрема, відсут-
ність сформованої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відсутність повноважного 
складу Вищої ради правосуддя, що становить загрозу стабільному функціонуванню судової 
системи України.

Вказується на перспективність подальшого дослідження даної теми з метою забез-
печення наукового супроводження судової реформи, продовження якої є однією з вимог, від 
виконання якої залежить вступ України в ЄС.

Ключові слова: суддівській корпус, формування, суб’єкти владних повноважень, публічне 
адміністрування, судова реформа, повноваження, автоматизація, корупційні ризики, законо-
давство, удосконалення. 

Вступ. Судова система України функціонує 
в надскладних умовах, пов’язаних із збройною 
агресією проти України та запровадженням 
воєнного стану. Нові виклики вимагають від 
суб’єктів владних повноважень, які здійснюють 
публічне адміністрування у сфері формування 
та функціонування суддівського корпусу в Укра-
їні, концентрації зусиль та координації своєї 
діяльності з метою забезпечення формування 
та стабільного функціонування суддівського 
корпусу.

Натомість, слід відзначити, що на сучасному 
етапі державотворення в Україні існує ряд сут-
тєвих проблем, які заважають формуванню 
професійного суддівського корпусу. Зокрема, 
через відсутність сформованої Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів (наразі конкурс з добору 
членів ВККСУ триває) та відсутність повноваж-

ного складу Вищої ради правосуддя об’єктив-
ною є неможливість очищення та поповнення 
суддівського корпусу.

Крім того, потребують удосконалення поло-
ження чинного національного законодавства 
щодо добору та призначення суддів на посаду, 
приведення їх у відповідність із європейськими 
стандартами.

Науковці приділяють значну увагу питанням 
правового забезпечення організації та діяльно-
сті органів судової влади. Так, загальнотеоре-
тичні питання та конституційно-правові засади 
формування суддівського корпусу в Україні 
досліджували в своїх роботах такі відомі нау-
ковці як С. Прилуцький в дисертації «Форму-
вання корпусу професійних суддів України» [1] 
та Л. Скомороха в дисертаційному дослідженні 
«Конституційно-правові аспекти формування 
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професійного суддівського корпусу в Україні: 
сутність, механізм реалізації» [2].

Порівняльний досвід формування суддів-
ського корпусу в Україні і зарубіжних краї-
нах вивчали та узагальнювали в своїх працях 
В. Єгорова [3], Н. Cлободяник [4], В. Кравчук [5] 
та інші відомі науковці.

Проблемні питання формування суддів-
ського корпусу в Україні були предметом дослі-
дження в публікаціях А. Алєксєєвої «Форму-
вання суддівського корпусу: незалежність чи 
підконтрольність» [6] та Ю. Полянського «Деякі 
питання формування суддівського корпусу 
в Україні» [7].

Значний вклад у розвиток теоретичних засад 
побудови та функціонування судової системи 
України зробив В. Городовенко [8, 9].

Проте, система суб’єктів публічного адміні-
стрування у сфері формування та функціону-
вання суддівського корпусу України, в контексті 
необхідності виявлення актуальних проблем 
у даній сфері суспільних відносин та визна-
чення шляхів їх вирішення, ще не була предме-
том окремого дослідження, що актуалізує необ-
хідність підготовки даної публікації.

Постановка завдання. Метою публікації 
є аналіз системи суб’єктів публічного адміні-
стрування у сфері формування та функціону-
вання суддівського корпусу України, що вклю-
чає виявлення актуальних проблем правового 
регулювання даної сфери суспільних відносин 
та визначення напрямів і способів їх вирішення.

Методологія публікації спирається на поєд-
нання загальнонаукових (прийоми логічного 
методу, структурно-функціональний та систем-
ний методи) та спеціально-юридичних мето-
дів дослідження, серед яких більшою мірою 
застосовуються методи юридичної догматики 
(формально-юридичний метод) та юридичного 
моделювання.

Результати дослідження. Правовим фун-
даментом для побудови системи суб’єктів 
владних повноважень, що здійснюють публічне 
адміністрування у сфері формування та функ-
ціонування суддівського корпусу, є Конституція 
України. Так, згідно із ст. 128 Конституції Укра-
їни, призначення на посаду судді здійснюється 
Президентом України за поданням Вищої ради 
правосуддя в порядку, встановленому законом. 
Призначення на посаду судді здійснюється за 
конкурсом, крім випадків, визначених законом. 
Голову Верховного Суду обирає на посаду 
та звільняє з посади шляхом таємного голосу-
вання Пленум Верховного Суду в порядку, вста-

новленому законом. А у відповідності до ст. 130 
Конституції України, держава забезпечує фінан-
сування та належні умови для функціонування 
судів і діяльності суддів; у Державному бюджеті 
України окремо визначаються видатки на утри-
мання судів з урахуванням пропозицій Вищої 
ради правосуддя; розмір винагороди судді вста-
новлюється законом про судоустрій [10].

Порядок формування, склад та повнова-
ження суб’єктів владних повноважень, що 
здійснюють публічне адміністрування у сфері 
формування та функціонування суддівського 
корпусу, регламентовано у профільних законах 
«Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу 
раду правосуддя».

Так, у розділі V Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» регламентовано ста-
тус, склад, повноваження, організацію роботи 
та засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, статус, структуру та завдання Націо-
нальної школи суддів України тощо [11].

Згідно із ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя», Вища рада правосуддя: 
вносить Президенту України подання про при-
значення судді на посаду; ухвалює рішення 
стосовно порушення суддею вимог щодо несу-
місності; забезпечує здійснення дисциплінар-
ним органом дисциплінарного провадження 
щодо судді; утворює органи для розгляду 
справ щодо дисциплінарної відповідальності 
суддів; розглядає скарги на рішення відповід-
них органів про притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності судді; ухвалює рішення 
про звільнення судді з посади; надає згоду на 
затримання судді чи утримання його під вартою 
чи арештом; ухвалює рішення про тимчасове 
відсторонення судді від здійснення правосуддя; 
вживає заходів щодо забезпечення авторитету 
правосуддя та незалежності суддів; ухвалює 
рішення про переведення судді з одного суду 
до іншого, рішення про відрядження судді до 
іншого суду того самого рівня і спеціалізації; 
ухвалює рішення про припинення відставки 
судді; визначає кількість суддів у суді в порядку, 
визначеному Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів» [12].

Крім того, Вища рада правосуддя затверджує 
Положення про Єдину судову інформаційно-те-
лекомунікаційну систему та/або положення, що 
визначають порядок функціонування її окремих 
підсистем (модулів), Положення про Державну 
судову адміністрацію України та типове поло-
ження про її територіальні управління, Поло-
ження про Службу судової охорони, Положення 
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про проведення конкурсів для призначення на 
посади державних службовців у судах, органах 
та установах системи правосуддя, Положення 
про Комісію з питань вищого корпусу державної 
служби в системі правосуддя, Порядок ведення 
Єдиного державного реєстру судових рішень; 
погоджує Типове положення про апарат суду, 
Положення про порядок створення та діяль-
ності служби судових розпорядників; надає 
обов’язкові до розгляду консультативні висно-
вки щодо законопроектів з питань утворення, 
реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою 
і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, 
органів та установ системи правосуддя сто-
совно законодавства щодо їх статусу та функці-
онування, судоустрою і статусу суддів.

Також Вища рада правосуддя бере участь 
у визначенні видатків Державного бюджету 
України на утримання судів, органів та установ 
системи правосуддя відповідно до Бюджет-
ного кодексу України; затверджує за поданням 
Державної судової адміністрації України нор-
мативи кадрового, фінансового, матеріаль-
но-технічного та іншого забезпечення судів; 
погоджує в установленому порядку перерозпо-
діл бюджетних видатків між судами, крім Вер-
ховного Суду; призначає на посаду та звільняє 
з посади Голову Державної судової адміністра-
ції України, його заступників; визначає за подан-
ням Голови Державної судової адміністрації 
України граничну чисельність працівників Дер-
жавної судової адміністрації України, у тому 
числі її територіальних управлінь; призначає за 
результатами конкурсу та звільняє з посад чле-
нів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 
приймає рішення про звільнення членів Вищої 
ради правосуддя; здійснює інші повноваження, 
визначені Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів» [12].

Вища рада правосуддя за визначенням, 
наведеним в законі, є колегіальним, незалеж-
ним конституційним органом державної влади 
та суддівського врядування, який діє в Україні на 
постійній основі для забезпечення незалежності 
судової влади, її функціонування на засадах від-
повідальності, підзвітності перед суспільством, 
формування доброчесного та високопрофе-
сійного корпусу суддів, додержання норм Кон-
ституції і законів України, а також професійної 
етики в діяльності суддів і прокурорів [12].

Таким чином, Вища рада правосуддя вирішує 
широкий спектр питань публічного адміністру-
вання у сфері формування та функціонування 
суддівського корпусу в Україні, та взаємодіє 

в цьому процесі з Вищою кваліфікаційною комі-
сією суддів України та Державною судовою 
адміністрацією України.

Крім того, Вища рада правосуддя затвер-
джує регламент Вищої ради правосуддя, поло-
ження якого регулюють процедурні питання 
здійснення нею повноважень.

Важливе значення в процесі публічного адмі-
ністрування функціонування суддівського кор-
пусу в Україні відіграють дисциплінарні палати 
Вищої ради правосуддя. Так, згідно із ст. 108 
Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів», «дисциплінарне провадження щодо суддів 
здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради 
правосуддя у порядку, визначеному Законом 
України «Про Вищу раду правосуддя», з ураху-
ванням вимог цього Закону».

Згідно з частинами другою та третьою ст. 26 
Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 
Вища рада правосуддя утворює Дисциплі-
нарні палати з числа членів Вищої ради право-
суддя, визначає кількість Дисциплінарних палат 
та кількісний склад кожної палати з урахуван-
ням вимог цього Закону [12].

До складу кожної Дисциплінарної палати 
входить щонайменше чотири члени Вищої ради 
правосуддя. При формуванні Дисциплінарних 
палат Вища рада правосуддя має забезпечити, 
щоб щонайменше половина, а якщо це немож-
ливо – принаймні значна частина членів кожної 
Дисциплінарної палати були суддями або суд-
дями у відставці (ч. 4 ст. 26 Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя»).

У разі необхідності Вища рада правосуддя 
може ухвалити рішення про залучення членів 
однієї Дисциплінарної палати до роботи іншої 
Дисциплінарної палати або про делегування 
Голові Вищої ради правосуддя повноважень 
ухвалювати такі рішення. Організація роботи 
Дисциплінарних палат здійснюється в порядку, 
визначеному регламентом Вищої ради право-
суддя (ч. 5 ст. 26 Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя»).

Крім того, Вища рада правосуддя може 
утворювати інші органи для виконання повно-
важень, визначених Конституцією України, цим 
Законом та Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів». Рішення про утворення органів 
Вищої ради правосуддя та про їх персональний 
склад ухвалюються Вищою радою правосуддя 
(частини 6-7 ст. 26 Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя») [12].

Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України, окрім Закону України «Про 
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судоустрій і статус суддів», врегульовано Регла-
ментом, який затверджується рішенням ВККС 
України (як приклад – Рішення Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України від 13.10.2016 
№ 81/зп-16) [13].

Значну роль в процесі публічного адміністру-
вання формування суддівського корпусу в Укра-
їні відіграє Громадська рада доброчесності. Так, 
згідно із ст. 87 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів», Громадська рада доброчесно-
сті утворюється з метою сприяння Вищій квалі-
фікаційній комісії суддів України у встановленні 
відповідності судді (кандидата на посаду судді) 
критеріям професійної етики та доброчесно-
сті для цілей кваліфікаційного оцінювання. 
Громадська рада доброчесності складається 
з двадцяти членів. Членами Громадської ради 
доброчесності можуть бути представники пра-
возахисних громадських об’єднань, науков-
ці-правники, адвокати, журналісти, які є визна-
ними фахівцями у сфері своєї професійної 
діяльності, мають високу професійну репутацію 
та відповідають критерію політичної нейтраль-
ності та доброчесності.

Громадська рада доброчесності здійснює 
свою діяльність у чотирьох колегіях, до кожної 
з яких входить п’ять членів Ради. Колегія Гро-
мадської ради доброчесності діє від імені Ради 
(ч. 5 ст. 87 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів»).

Громадська рада доброчесності в процесі 
своє роботи: збирає, перевіряє та аналізує 
інформацію щодо судді (кандидата на посаду 
судді); надає Вищій кваліфікаційній комісії суд-
дів України інформацію щодо судді (кандидата 
на посаду судді); надає, за наявності відповід-
них підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суд-
дів України висновок про невідповідність судді 
(кандидата на посаду судді) критеріям профе-
сійної етики та доброчесності, який додається 
до досьє кандидата на посаду судді або до 
суддівського досьє; делегує уповноваженого 
представника для участі у засіданні Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України щодо квалі-
фікаційного оцінювання судді (кандидата на 
посаду судді); має право створити інформацій-
ний портал для збору інформації щодо профе-
сійної етики та доброчесності суддів, кандида-
тів на посаду судді (ч. 6 ст. 87 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів») [11]. 

Члени Громадської ради доброчесності при-
значаються зборами представників громадських 
об’єднань строком на два роки і можуть бути 
призначені повторно. Збори представників гро-

мадських об’єднань скликаються Головою Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. Оголо-
шення про скликання зборів оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті ВККС України. У зборах 
представників громадських об’єднань беруть 
участь громадські організації або громадські 
спілки, які протягом щонайменше останніх двох 
років, що передують дню проведення зборів, 
здійснюють діяльність, спрямовану на боротьбу 
з корупцією, захист прав людини, підтримку 
інституційних реформ, в тому числі реалізують 
проекти у цих сферах (частини 9-11 ст. 87 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів») [11].

Таким чином, Громадська рада доброчесно-
сті по суті є інститутом громадського контролю 
в механізмі публічного адміністрування у сфері 
формування суддівського корпусу України.

Завдання Державної судової адміністра-
ції України, її функції та повноваження регла-
ментовано Положенням про Державну судову 
адміністрацію України, затвердженим Рішен-
ням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 
№ 141/0/15-19 [14].

Державна судова адміністрація України 
виконує ключові функції в процесі публічного 
адміністрування у сфері функціонування суд-
дівського корпусу України. Так, згідно із вка-
заним Положенням Державна судова адміні-
страція України є державним органом у системі 
правосуддя, який здійснює організаційне 
та фінансове забезпечення діяльності органів 
судової влади в межах повноважень, установ-
лених законом. ДСА України здійснює органі-
заційне та фінансове забезпечення діяльно-
сті органів судової влади з метою створення 
належних умов функціонування судів і діяль-
ності суддів. Організаційне забезпечення ста-
новлять заходи матеріально-технічного, кадро-
вого, інформаційного, організаційно-технічного 
характеру, ведення судової статистики, діло-
водства та архіву суду [14].

Основними завданнями ДСА України є: орга-
нізаційне та фінансове забезпечення діяльно-
сті органів судової влади в межах повноважень, 
установлених законом; забезпечення належ-
них умов діяльності судів, Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України, Національної школи 
суддів України та органів суддівського само-
врядування в межах повноважень, визначених 
законом; забезпечення виконання рішень про 
утворення чи припинення (ліквідацію) судів 
у межах повноважень, визначених законом.

ДСА України відповідно до визначених 
завдань: представляє суди у відносинах із Кабі-
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нетом Міністрів України та Верховною Радою 
України під час підготовки проекту закону про 
Державний бюджет України на відповідний 
рік у межах повноважень, визначених зако-
ном; здійснює функції головного розпорядника 
коштів Державного бюджету України щодо 
фінансового забезпечення діяльності судів 
(крім Верховного Суду та вищих спеціалізова-
них судів), Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, органів суддівського самоврядування, 
Національної школи суддів України, Служби 
судової охорони, ДСА України та її територі-
альних управлінь; організовує роботу з ведення 
судової статистики, діловодства та архіву, кон-
тролює стан діловодства в судах; організовує 
комп’ютеризацію судів для здійснення судочин-
ства, діловодства, інформаційно-нормативного 
забезпечення судової діяльності та забезпе-
чення функціонування Єдиної судової інфор-
маційно-телекомунікаційної системи, забез-
печує суди необхідними технічними засобами 
фіксування судового процесу в межах коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України 
на фінансування відповідних судів; затверджує 
Загальний класифікатор спеціалізацій суддів 
та категорій справ за погодженням з Радою суд-
дів України [14]. 

Також ДСА України забезпечує впрова-
дження електронного суду, здійснює заходи 
щодо організації обміну електронними доку-
ментами між судами та іншими державними 
органами і установами; забезпечує ведення 
Єдиного державного реєстру судових рішень 
та Реєстру електронних адрес органів дер-
жавної влади, їх посадових та службових 
осіб; розробляє та подає на затвердження 
Вищій раді правосуддя нормативи кадро-
вого, фінансового, матеріально-технічного 
та іншого забезпечення судів; розробляє 
та подає на затвердження до Вищої ради 
правосуддя Положення про Єдину судову 
інформаційно-телекомунікаційну систему; 
здійснює контроль за дотриманням вста-
новленого порядку ведення особових справ 
суддів та працівників апаратів судів і терито-
ріальних управлінь, забезпечує облік кадрів, 
що передбачає збирання, оброблення, вико-
ристання, зберігання, захист даних щодо 
суддів та працівників апаратів судів і тери-
торіальних управлінь, у тому числі персо-
нальних; розробляє та затверджує за пого-
дженням із Вищою радою правосуддя Типове 
положення про апарат суду; розробляє 
та затверджує Типову структуру апаратів 

судів, типові посадові інструкції працівників 
апаратів судів.

Крім того, ДСА України визначає кількість 
суддів у суді за погодженням з Вищою радою 
правосуддя з урахуванням судового наванта-
ження, в межах видатків, визначених у Дер-
жавному бюджеті України на утримання судів 
та оплату праці суддів; забезпечує виконання 
рішень про утворення чи припинення (лік-
відацію) судів; забезпечує ведення офіцій-
ного веб-порталу судової влади; організовує 
та забезпечує функціонування систем відеокон-
ференцзв’язку для участі осіб у засіданні суду 
в режимі відеоконференції; затверджує зразки 
бланків і печаток судів, а також забезпечує виго-
товлення посвідчень судді, голови суду та його 
заступника, судді у відставці, керівників апа-
рату Верховного Суду та їх заступників, вищих 
спеціалізованих та апеляційних судів, здійснює 
інші повноваження, визначені законом [14].

Таким чином, в Україні створено правові 
засади для ефективної роботи суб’єктів публіч-
ного адміністрування у сфері формування 
та функціонування суддівського корпусу. Проте, 
об’єктивна реальність свідчить про наявність 
суттєвих проблем у правовому регулюванні 
вказаних суспільних відносин – де факто не 
функціонують Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України та Вища рада правосуддя, що, 
в свою чергу, унеможливлює проведення нових 
доборів та конкурсів на посади суддів, притяг-
нення суддів до дисциплінарної відповідально-
сті, надання згоди на затримання судді чи утри-
мання його під вартою чи арештом, прийняття 
рішення про тимчасове відсторонення судді від 
здійснення правосуддя тощо.

Прийняття Закону № 2128-IX від 15 березня 
2022 року «Про внесення змін до розділу XII 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 
забезпечення сталого функціонування судо-
вої влади в період відсутності повноважного 
складу Вищої ради правосуддя» тимчасово 
вирішило проблему відсутності повноважного 
складу Вищої ради правосуддя та, відповідно, 
актуальні питання публічного адміністрування 
у сфері формування та функціонування суддів-
ського корпусу України. 

Так, згідно із вказаним Законом, «в період 
дії надзвичайного чи воєнного стану та про-
тягом 30 днів після дня його скасування (при-
пинення) і за умови відсутності повноважного 
складу Вищої ради правосуддя, визначеного 
статтею 131 Конституції України:
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- кількість суддів у суді (крім Верховного 
Суду) визначає Державна судова адміністрація 
України з урахуванням судового навантаження 
та в межах видатків, визначених у Державному 
бюджеті України на утримання судів та оплату 
праці суддів;

- рішення про утворення територіальних 
управлінь Державної судової адміністрації 
України та визначення їх кількості приймається 
Державною судовою адміністрацією України 
без погодження з Вищою радою правосуддя;

- Служба судової охорони підзвітна та підкон-
трольна Державній судовій адміністрації Укра-
їни;

- Голова Служби судової охорони, його 
заступники призначаються на посади без про-
ведення конкурсу і звільняються з посад Голо-
вою Державної судової адміністрації України.

Також тимчасово встановлено, що в період 
дії надзвичайного чи воєнного стану та протягом 
30 днів після дня його скасування (припинення) 
і за умови відсутності повноважного складу 
Вищої ради правосуддя, визначеного ст. 131 
Конституції України, Голова Верховного Суду 
або особа, яка виконує повноваження Голови 
Верховного Суду, здійснює такі повноваження:

- призначає на посаду без проведення кон-
курсу і звільняє з посади Голову Державної 
судової адміністрації України, його заступників;

- приймає рішення про відрядження судді 
до іншого суду того самого рівня і спеціаліза-
ції та про дострокове закінчення відрядження 
судді. У період відсутності повноважного складу 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України такі 
рішення приймаються без подання Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України (положення 
абзацу другого ч. 2 ст. 55 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» щодо граничного 
строку відрядження судді не застосовуються);

- проводить перевірку повідомлень суддів 
про втручання в діяльність судді щодо здійс-
нення правосуддя, оприлюднює результати 
та приймає відповідні рішення;

- вносить до відповідних органів чи посадо-
вих осіб подання про виявлення та притягнення 
до встановленої законом відповідальності осіб, 
якими вчинено дії або допущено бездіяльність, 
що порушує гарантії незалежності суддів або 
підриває авторитет правосуддя;

- звертається до прокуратури та органів пра-
вопорядку щодо надання інформації про роз-
криття та розслідування злочинів, вчинених 
щодо суду, суддів, членів їх сімей, працівників 
апаратів судів, злочинів проти правосуддя, вчи-

нених суддями, працівниками апарату суду;
- затверджує Положення про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну систему та/
або положення, що визначають порядок функ-
ціонування її окремих підсистем (модулів), 
а також затверджує внесення змін до зазначе-
них документів;

- опубліковує у газеті «Голос України» та на 
веб-порталі судової влади України оголошення 
про створення та забезпечення функціону-
вання відповідної підсистеми (модуля) Єди-
ної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи, а також оголошення про початок 
функціонування Єдиної судової інформацій-
но-телекомунікаційної системи у складі всіх 
необхідних для її повного функціонування під-
систем (модулів)» [15]. 

Також встановлено, що Секретаріат Вищої 
ради правосуддя здійснює організаційне, 
інформаційно-довідкове та інше забезпечення 
діяльності Голови Верховного Суду або особи, 
яка виконує повноваження Голови Верховного 
Суду, в частині виконання зазначених повнова-
жень Вищої ради правосуддя» [15].

Крім того, згідно із змінами до Розділу III 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя», тимча-
сово, в період дії надзвичайного чи воєнного 
стану та протягом 30 днів після дня його ска-
сування (припинення) і за умови відсутності 
повноважного складу Вищої ради правосуддя, 
визначеного ст. 131 Конституції України, пере-
розподіл бюджетних видатків між судами, крім 
Верховного Суду, здійснюється без погодження 
з Вищою радою правосуддя [15].

Проте, не зважаючи на прийняття вказаного 
Закону, тривалість існування проблеми форму-
вання повноважного складу Вищої ради право-
суддя та обрання членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України свідчить про системний 
характер такої проблеми та необхідність удо-
сконалення правових засад утворення та функ-
ціонування системи суб’єктів владних повнова-
жень, які здійснюють публічне адміністрування 
у сфері формування та функціонування суддів-
ського корпусу.

Станом на грудень 2022 року Вища рада пра-
восуддя не має повноважного складу, а конкурс 
з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України триває (співбесіди з кандидатами 
заплановані на січень-лютий 2023 року). ХІX 
позачерговий з’їзд суддів відбудеться у Києві 
у січні 2023 року. В порядку денному роботи 
з’їзду буде два головних питання – обрання 8 
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членів Вищої ради правосуддя та 2 суддів Кон-
ституційного Суду України по квоті з’їзду суддів.

Крім того, актуальною після проведення 
судової реформи залишається проблема забез-
печення прозорості проведення конкурсів на 
посади суддів, адже попри запровадження елек-
тронного тестування та анонімного виконання 
практичних завдань суб’єктивним є підхід до 
проведення співбесід із кандидатами на посади 
суддів, адже члени ВККС України не захищені 
від стороннього впливу та корупційних ризиків.

Також викликає сумнів доцільність існування 
норми, яка надає право членам ВККС України 
долати (тобто, по суті, не враховувати) негатив-
ний висновок Громадської ради доброчесності 
щодо певного кандидата на посаду судді квалі-
фікованою більшістю голосів, що зводить нані-
вець зусилля громадськості щодо перевірки 
суддів та кандидатів на відповідність критеріям 
доброчесності та професійної етики.

В цьому аспекті доцільним вбачається запро-
вадження процедури виборів суддів апеляцій-
них судів та суддів Верховного Суду, або запро-
вадження процедури анонімного проведення 
співбесід із кандидатами на посади суддів, 
коли особа кандидата буде деперсоніфікована 
(змінено голос, зовнішній вигляд) і члени ВККС 
України будуть надавати об’єктивну оцінку від-
повідям на поставлені питання з метою вияв-
лення рівня професійних знань та навичок 
кандидата на посаду судді. В перспективі для 
проведення співбесід із кандидатами на посади 
суддів доцільно залучати можливості штучного 
інтелекту, коли саму співбесіду буде проводити 
комп’ютерна програма. На останню неможливо 
буде здійснити корупційний чи інший вплив, тож 
рішення про визначення професійного рівня, 
доброчесності кандидата на посаду судді буде 
максимально об’єктивним.

Проте, слід зазначити, що виборність суд-
дів є доцільною лише у соціально-зрілому 
суспільстві з переважаючим середнім класом, 
що виключає можливість підкупу виборців та, 
відповідно, фальсифікації результатів вибо-
рів. В Україні громадянське суспільство знахо-
диться на стадії формування, тому пропозиція 
запровадження виборних посад суддів потре-
бує додаткового вивчення та обговорення.

Висновки. Проведений аналіз системи 
суб’єктів владних повноважень, що здійснюють 
публічне адміністрування у сфері формування 
та функціонування суддівського корпусу Укра-
їни, дозволяє сформулювати наступні висно-
вки: 

- об’єктивними є проблеми публічного адмі-
ністрування у сфері формування та функці-
онування суддівського корпусу в Україні, що 
проявляється у несформованій Вищий квалі-
фікаційній комісії суддів України та відсутності 
повноважного складу Вищої ради правосуддя, 
що унеможливлює проведення нових конкур-
сів на посади суддів та загрожує нормальному 
функціонування судової системи в цілому;

- об’єктивною є потреба виключення з Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» абзацу 
другого ч. 1 ст. 88, згідно з яким, якщо Громад-
ська рада доброчесності у своєму висновку вста-
новила, що суддя (кандидат на посаду судді) не 
відповідає критеріям професійної етики та добро-
чесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України може ухвалити рішення про підтвер-
дження здатності такого судді (кандидата на 
посаду судді) здійснювати правосуддя у відпо-
відному суді лише у разі, якщо таке рішення під-
тримане не менше ніж одинадцятьма її членами 
(висновок Громадської ради доброчесності пови-
нен бути остаточним, що підвищить авторитет 
даного інституту громадського контролю та рівень 
довіри громадян до судової влади в цілому);

- доцільним вбачається запровадження про-
цедури виборів суддів апеляційних судів та суд-
дів Верховного Суду, а також запровадження 
процедури анонімного проведення співбесід із 
кандидатами на посади суддів.

Перспективність подальшого дослідження 
даної теми обумовлена необхідністю забезпе-
чення наукового супроводження та удоскона-
лення правових засад судової реформи, про-
довження якої є однією з вимог, від виконання 
яких залежить вступ України в ЄС. В цьому 
аспекті не менш важливо дослідити та узагаль-
нити досвід публічного адміністрування у сфері 
формування та функціонування суддівського 
корпусу в країнах-членах ЄС.
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Kubatko K. V. Subjects of public administration in the formation and functioning of the 
judiciary in Ukraine

The scientific publication is devoted to the system of public administration bodies that ensures 
the formation and functioning of the judiciary in Ukraine.

It was established that public administration subjects in the field of formation and functioning 
of the judicial corps in Ukraine include: the Supreme Council of Justice, the Higher Qualification 
Commission of Judges of Ukraine, the State Judicial Administration of Ukraine. In addition, temporarily, 
during the period of the state of emergency or martial law and within 30 days after the day of its 
cancellation (termination) and in the absence of the authorized composition of the High Council 
of Justice, defined by Article 131 of the Constitution of Ukraine, a number of powers of the High 
Council of Justice are exercised by the Chairman of the Supreme Court or a person , which carries 
out the powers of the Chairman of the Supreme Court.

An important role in the process of public administration in the field of formation and functioning 
of the judicial corps in Ukraine is played by the Public Integrity Council and the disciplinary chambers 
of the High Council of Justice.

It is noted that in the national legal system there are objective problems of public administration 
of the formation and functioning of the judicial corps, in particular, the absence of the formed High 
Qualification Commission of Judges of Ukraine and the absence of an authorized composition 
of the High Council of Justice, which poses a threat to the stable functioning of the judicial system 
of Ukraine.

It is pointed out the perspective of further research of this topic for the scientific support of judicial 
reform, the continuation of which is one of the requirements on the fulfillment of which Ukraine's 
accession to the EU depends.

Key words: judicial corps, formation, subjects of power, public administration, judicial reform, 
powers, automation, corruption risks, legislation, improvement.
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КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
Стаття присвячена дослідженню контрольно-наглядової діяльності правоохоронних 

органів при реалізації державної політики у сфері національної безпеки і оборони.
Проблематика контрольно-наглядових процедур як виду адміністративної процедури 

є досі відкритим питанням теоретичного та законодавчого рівнів. Адміністративна проце-
дура як різновид юридичної також облишена обґрунтованого підходу до змістової та сутніс-
ної її сторін. У контексті реалізації державної політики у сфері національної безпеки і оборони 
адміністративна процедура визначена нами як визначений адміністративно-процедурними 
нормами порядок реалізації суб’єктами сектору безпеки і оборони конкретного напряму дер-
жавної політики у цій сфері. Контрольно-наглядові процедури є найбільш законодавчо врегу-
льованими адміністративними процедурами за участю правоохоронних органів.

Класифіковано контрольно-наглядові процедури, що проводяться правоохоронними орга-
нами при реалізації державної політики у сфері національної безпеки і оборони. Визначено, 
що контрольно-наглядові процедури правоохоронних органів при реалізації державної полі-
тики у сфері національної безпеки і оборони мають свою особливість у порівнянні з іншими 
органами державної влади, які мають повноваження щодо здійснення контрольно-наглядо-
вих процедур. Стосовно мети контрольно-наглядової діяльності, що здійснюють право-
охоронні органи при реалізації державної політики у сфері національної безпеки і оборони, 
зазначається, що такий вид діяльності направлений в першу чергу на забезпечення саме 
національних інтересів та цінностей, що охороняються державою. Аналізується подвійна 
природа контрольно-наглядової діяльності саме правоохоронних органів, яка складається 
з одного боку з управлінської діяльності, а з іншого – юрисдикційної, яка має правоохоронний 
характер. Стверджується, що розгляд проблематики відносно юридичної природи адміні-
стративних процедур за участю правоохоронних органів щодо реалізації державної полі-
тики у сфері національної безпеки і оборони переконливо свідчить про те, що прийняття 
Закону України «Про адміністративну процедуру» є нагальною необхідністю. 

Ключові слова: адміністративна процедура, контроль, нагляд, перевірки, дозвільна 
діяльність. 

Постановка проблеми. Для визначення 
контрольно-наглядові процедури правоохорон-
них органів при реалізації державної політики 
у сфері національної безпеки і оборони, слід 
попередньо уточнити сутність контрольно-наг-
лядової діяльності цих органів, адже будь-яка 
процедура складається із сукупності послідов-
них дій, а тому – діяльнісний підхід найкраще 
показує сутність зазначеної процедури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти контрольно-наглядової діяльно-
сті правоохоронних органів досліджували вітчиз-
няні науковці: Баклан О. В., Безпалова О. І., 
Дубовий Є. О., Кулинич С. А., Осипчук І. І. та ін.

Мета статті – дослідити контрольно-нагля-
дову діяльність правоохоронних органів при 
реалізації державної політики у сфері націо-
нальної безпеки і оборони. Аналіз змісту та сут-
ності контрольно-наглядових процедур право-
охоронних органів є безпосереднім об’єктом 
даного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Контроль-
но-наглядова діяльність є однією з функцій дер-
жави, має складну правову природу, оскільки 
поєднує в собі корегування певної діяльно-
сті з метою функціонування підконтрольного 
об’єкта в межах правового поля з максималь-
ною ефективністю, а також виявлення порушень 
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певного процесу (діяльності) та притягнення 
винних до відповідальності [1, c. 8-9]. Що стосу-
ється мети контрольно-наглядової діяльності, 
що здійснюють правоохоронні органи при реа-
лізації державної політики у сфері національ-
ної безпеки і оборони, то такий вид діяльності 
направлений в першу чергу на забезпечення 
саме національних інтересів та цінностей, що 
охороняються державою. А вже наступною чер-
гою виявляється фактичний стан справ у пев-
ному процесі, здійснюється зіставлення відпо-
відності цього стану наміченим цілям і в разі 
необхідності застосовуються корегуючі заходи 
з приведення підконтрольного об’єкта до 
належного стану. Природно, що найефективні-
шою є така організація контрольно-наглядової 
діяльності, яка допомагає завчасно виявляти 
насамперед причини тих чи інших порушень [2]. 

Кулинич С. А. вважає, що контрольно-наг-
лядова діяльність правоохоронних органів при 
реалізації державної політики у сфері націо-
нальної безпеки і оборони – це передбачене 
адміністративно-процедурними нормами здійс-
нення перевірок, періодичного спостереження 
і встановлення відповідності додержання підкон-
трольними їм суб’єктами встановлених правил 
у цій сфері з метою своєчасного реагування на 
загрози національним інтересам, попередження 
їхньому виникненню та оперативної ліквідації 
негативних наслідків. Зазначену діяльність він 
класифікує за такими критеріями: 1) залежно 
від характеру взаємовідносин, що складаються 
між її учасниками (сторонами): а) зовнішня; 
б) внутрішня; 2) залежно від напрямку (обсягу) 
контрольно-наглядової діяльності: а) загальна; 
б) спеціальна; 3) залежно від стадії здійснення 
контрольно-наглядової діяльності: а) попередня; 
б) поточна; в) подальша; 4) залежно від кількості 
учасників: а) колегіальна (інспекторська пере-
вірка); б) одноособова (керівник); 5) залежно 
від форми проведення: а) інспекторська кон-
трольно-наглядова діяльність; б) перевірка, 
яка, у свою чергу, може бути комплексною чи 
галузевою; 6) за часом здійснення: а) постійна, 
яка, як правило, здійснюється безпосередніми 
керівниками; б) тимчасова, яка здійснюється 
під час інспекторських перевірок, атестування, 
тобто має систематичний характер; 7) залежно 
від часу проведення: а) планова, підставою для 
проведення якої є плановий документ, напри-
клад, річний план-графік перевірок; б) позапла-
нова, яка проводиться, як правило, за фактом 
правопорушення, і про час проведення якої під-
контрольний суб’єкт не знає [3, c. 269].

У порівнянні з іншими адміністративними 
процедурами, контрольно-наглядові відріз-
няються найвищим ступенем імперативності, 
тобто найбільше виражають владний вплив 
держави у цій сфері, що зумовлено можливістю 
застосування юридичних санкцій до порушників 
відповідних легальних режимів у межах реалі-
зації зазначених процедур [4, c. 207].

Що стосується стадій контрольно-наглядо-
вої процедури, то вони такі самі як і у дозвільній 
процедурі. Відмінним є те, що ініціатором кон-
трольно-наглядової процедури завжди висту-
пає суб’єкт владних повноважень, а в нашому 
випадку – правоохоронний орган. На відміну 
від суб’єкта ініціювання проведення дозвільної 
процедури, де ним, як правило, виступає заяв-
ник (фізична чи юридична особа). 

Також відмінною рисою цих процедур є те, 
що під час їхньої реалізації обов’язок зі збору 
доказів, їх аналізу та оцінки лягає на посадову 
особу контрольно-наглядового правоохорон-
ного органу. Він зобов’язаний забезпечити вста-
новлення об’єктивної істини у справі, аргумен-
тувати, довести висновки. Рішення, прийняте 
за результатами заходів з контролю і нагляду, 
безпосередньо залежить від того, яким шляхом, 
з використанням яких засобів була отримана 
інформація про діяльність підконтрольного 
суб’єкта, наскільки вона є об’єктивною та досто-
вірною, яким способом була закріплена. Отри-
мані результати підлягають закріпленню і офі-
ційному оформленню у відповідних актах, таких 
як пояснення, протоколи відбору зразків, проб, 
протоколи проведених досліджень, випробу-
вань, експертиз, спеціальних розслідувань 
[5, c. 181]. 

Наведемо декілька прикладів контроль-
но-наглядових процедур, що проводяться пра-
воохоронними органами при реалізації дер-
жавної політики у сфері національної безпеки 
і оборони. Уточнимо, що всі контрольно-нагля-
дові процедури регламентуються статутними 
законами, що визначають компетенції і повно-
важення правоохоронних органів. 

Контрольно-наглядові процедури в еконо-
мічній сфері регламентуються Законами Укра-
їни «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» 
[6], «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» [7], постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження методик розро-
блення критеріїв, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської діяль-
ності та визначається періодичність прове-
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дення планових заходів державного нагляду 
(контролю), а також уніфікованих форм актів, 
що складаються за результатами проведення 
планових (позапланових) заходів державного 
нагляду (контролю)» від 10.05.2018 р. № 342 
[8]. Зазначені нормативно-правові акти вста-
новлюють загальні умови, підстави, терміни 
та порядок проведення правоохоронними 
органами в межах своїх повноважень кон-
трольно-наглядових процедур, а вже особли-
вості проведення конкретним правоохоронним 
органом зазначеної процедури визначаються 
у відомчих актах. Наприклад, Служба безпеки 
України проводить контрольно-наглядові про-
цедури у сфері економічної безпеки на підставі 
вище зазначених нормативно-правових актів 
та статті 10 Закону України «Про Службу без-
пеки України», наказу Служба безпеки України 
«Про затвердження уніфікованих форм актів, 
що складаються за результатами проведення 
планових (позапланових) заходів державного 
нагляду (контролю), та інших форм розпоряд-
чих документів» від 18.06.2020 р. № 166 [9]. 
Якими як раз і встановлюються уніфіковані 
документи (акти), які зазначений правоохо-
ронний орган складає при здійсненні ним кон-
трольно-наглядової діяльності.

Для сфери національної безпеки і оборони 
має велике значення контрольно-наглядові про-
цедури щодо дотримання вимог «Порядку здійс-
нення державного контролю за міжнародними 
передачами товарів подвійного використання» 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 січня 2004 р. № 86. Так, відпо-
відно до зазначеного порядку розгляд заяв про 
отримання дозволів на право здійснення екс-
порту товарів до держав, стосовно яких вста-
новлено часткове ембарго або обмеження на 
експорт таких товарів виходячи з міжнародних 
зобов’язань України, у разі необхідності забез-
печення національної безпеки здійснюється із 
залученням у межах компетенції Міністерства 
закордонних прав, Міноборони, Служби без-
пеки України, розвідувальних органів України 
та Міжвідомчої комісії з політики військово-тех-
нічного співробітництва та експортного контр-
олю [10].

Зазначена вище процедура має спеціальну 
мету, крім дотримання міжнародних зобов’я-
зань Україною ще й захист інтересів національ-
ної безпеки. Адже під час здійснення заходів 
експортного контролю слід враховувати низку 
різнополярних чинників, а саме: 1) не кожен 
експорт звичайних озброєнь є прямою загрозою 

безпеці України чи загрозою миру; 2) «тотальні» 
заборони, або «тотальний» контроль призвели 
б до знищення найбільш технологічних галузей 
економіки; 3) в кінцевому рахунку експорт мате-
ріалів, обладнання, а особливо технологій для 
розроблення або виробництва зброї масового 
знищення та звичайних озброєнь може стано-
вити значно більшу загрозу, ніж експорт самої 
зброї [11, c. 57].

Проблема контролю і нагляду за розповсю-
дженням зброї ускладнюється ще й тим, що 
не тільки військове обладнання та техноло-
гії можуть бути застосовані для виробництва 
зброї. Обладнання та технології, що використо-
вуються в «цивільних» секторах промисло-
вості у деяких випадках є також придатними 
для виробництва зброї (це так звані «товари 
подвійного використання», основною власти-
вістю яких є те, що незважаючи на першочер-
гове «цивільне» призначення цих товарів, вони 
можуть бути використані у військовій сфері або 
у військових цілях) [11, c. 58]. Тому контроль-
но-наглядові процедури, що проводяться пра-
воохоронними органами при реалізації держав-
ної політики у сфері обігу та виробництва зброї 
та товарів подвійного використання повинні 
бути збалансованими. З одного боку макси-
мально формалізованими, оскільки мають 
справу зі сферою національної безпеки і обо-
рони, а з іншої не створювати бар’єри для най-
більш технологічних галузей.

Найбільшу частину контрольно-наглядових 
процедур, що проводяться правоохоронними 
органами складають процедури стосовно мігра-
ційних процесів, метою яких є захист держав-
ного кордону, порядку в’їзду в Україну та виїзду 
за кордон, перебування на її території інозем-
ців та осіб без громадянства, прикордонного 
режиму і митних правил. Цей напрямок кон-
трольно-наглядових процедур, які здійснюється 
силами і підрозділами Служби безпеки України, 
Національної поліції, Державної прикордонної 
служби України та прокуратури спрямований 
на регулювання та контролювання міграційних 
процесів. Так, наприклад, «Порядок продов-
ження строку перебування та продовження або 
скорочення строку тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства на терито-
рії України» затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2012 р. № 150 вста-
новлюється, що рішення про скорочення строку 
тимчасового перебування іноземця та особи 
без громадянства на території України прийма-
ється керівником територіального органу або 
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підрозділу Державної міграційної служби Укра-
їни чи його заступником або керівником органу 
Служби безпеки України в разі відсутності під-
став для тимчасового перебування, а також 
заяви приймаючої сторони, органу Національ-
ної поліції України чи органу охорони держав-
ного кордону [12]. 

Наступна група контрольно-наглядових про-
цедур, що можуть здійснювати правоохоронні 
органи при реалізації державної політики у сфері 
національної безпеки і оборони складають про-
цедури, які спрямовані на забезпечення режиму 
воєнного та надзвичайного стану в разі їх ого-
лошення, а також ліквідації наслідків стихійного 
лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епі-
зоотій та інших надзвичайних ситуацій. Відразу 
зауважимо, що зазначені контрольно-наглядові 
процедури в цьому напрямку діяльності є зага-
лом правообмежувальними. Правоохоронні 
органи як суб’єкти захисту об’єктів національної 
безпеки і оборони можуть залучатися до здійс-
нення контрольно-наглядових процедур вра-
ховуючи, що вони не мають стадійності, при-
ймаються в оперативному порядку і тимчасово 
обмежують як право окремого індивідуума, так 
і групи індивідуумів [13, с. 153-154]. Так, в разі 
введення надзвичайного стану можуть прово-
дитися додаткові контрольно-наглядові заходи. 
Наприклад, під час запровадження комендант-
ської години контролювати перебування на 
вулицях та в інших громадських місцях без спе-
ціально виданих перепусток і посвідчень особи 
у встановлені години доби [14], а в разі пору-
шення встановлених заборон – застосовувати 
заходи примусового характеру. 

Контрольно-наглядові процедури у сфері 
додержання порядку обліку, зберігання і вико-
ристання документів та інших матеріальних 
носіїв, що містять державну таємницю, служ-
бову інформацію, зібрану у процесі оператив-
но-розшукової, контррозвідувальної діяльності, 
у сфері оборони країни. Основним суб’єктом 
реалізації державної політики у зазначеній сфері 
є Служби безпеки України та її відповідні підроз-
діли. Так, контроль за додержанням законодав-
ства про державну таємницю в системі Служби 
безпеки України здійснюється відповідно до 
Закону України «Про Службу безпеки України». 
Вона має право контролювати стан охорони 
державної таємниці в усіх державних органах, 
органах місцевого самоврядування, на підпри-
ємствах, в установах і організаціях, а також 
у зв'язку з виконанням цих повноважень одер-
жувати безоплатно від них інформацію з питань 

забезпечення охорони державної таємниці. 
Висновки Служби безпеки України, викладені 
в актах офіційних перевірок за результатами 
контролю стану охорони державної таємниці, 
є обов’язковими для виконання посадовими 
особами підприємств, установ та організацій 
незалежно від їх форм власності [15]. Відпо-
відно до наказу Служби безпеки України «Про 
затвердження Інструкції про порядок здійснення 
Службою безпеки України контролю за додер-
жанням порядку обліку, зберігання і викори-
стання документів та інших матеріальних носіїв 
інформації, що містять службову інформацію, 
зібрану у процесі оперативно-розшукової, кон-
тррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 
країни» від 18.08.2017 р. № 471 визначається 
порядок та підстави здійснення контрольної 
процедури щодо додержання в органах публіч-
ної влади порядку обліку, зберігання та викори-
стання документів та інших матеріальних носіїв 
інформації, що містять службову інформацію. 
Такі контрольні процедури, як правило є плано-
вими, але у деяких випадках, коли є підстави 
вважати, що є витік інформації останні прово-
дяться позапланово [13, с. 154]. 

Висновки. Можна класифікувати наступні 
контрольно-наглядові процедури, що прово-
дяться правоохоронними органами при реалі-
зації державної політики у сфері національної 
безпеки і оборони: 

1) в економічній сфері (виробництво, розпо-
діл, обмін і споживання товарів і послуг); роз-
повсюдження зброї та товарів подвійного вико-
ристання (обладнання та технології придатні 
для виробництва зброї);

2) стосовно міграційних процесів (захист 
державного кордону, порядку в’їзду в Україну 
та виїзду за кордон, перебування на її території 
іноземців та осіб без громадянства, прикордон-
ного режиму тощо);

3) спрямовані на забезпечення правового 
режиму воєнного та надзвичайного стану (особ-
ливий період, а також ліквідація наслідків сти-
хійного лиха, значних аварій, катастроф, епіде-
мій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій);

4) в сфері обігу інформації з обмеженим 
доступом (додержання порядку обліку, збері-
гання і використання документів та інших мате-
ріальних носіїв, що містять державну таєм-
ницю, службову інформацію, зібрану у процесі 
оперативно-розшукової, контррозвідувальної 
діяльності, у сфері оборони країни).

Отже, контрольно-наглядові процедури пра-
воохоронних органів при реалізації державної 
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політики у сфері національної безпеки і оборони 
мають свою особливість у порівнянні з іншими 
органами державної влади, які мають повнова-
ження щодо здійснення контрольно-наглядових 
процедур. Це стосується подвійної природи 
контрольно-наглядової діяльності саме право-
охоронних органів, яка складається з одного 
боку з управлінської діяльності, а з іншого – 
юрисдикційної, яка має правоохоронний харак-
тер. Зазначені процедури передбачають реалі-
зацію не тільки контрольно-наглядових заходів, 
а й вчинення дій щодо запобігання виникненням 
загроз національним інтересам та цінностям 
України. Можемо підсумувати, що розгляд про-
блематики відносно юридичної природи адміні-
стративних процедур за участю правоохорон-
них органів щодо реалізації державної політики 
у сфері національної безпеки і оборони пере-
конливо свідчить про те, що прийняття Закону 
України «Про адміністративну процедуру» 
є нагальною необхідністю. 
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Makarchuk V. V. Control and supervision activities of law enforcement agencies in the 
implementation of state policy in the field of national security and defense

The article is devoted to the study of control and supervisory activities of law enforcement agencies 
in the implementation of state policy in the field of national security and defense.

The issue of control and supervision procedures as a type of administrative procedure is still 
an open issue at the theoretical and legislative levels. Administrative procedure as a type of legal 
procedure is also devoid of a reasoned approach to its substantive and substantive aspects. 
In the context of the implementation of state policy in the field of national security and defense, 
the administrative procedure is defined by us as the procedure for the implementation of a specific 
direction of state policy in this area by subjects of the security and defense sector, determined 
by administrative and procedural norms. Control and supervision procedures are the most legally 
regulated administrative procedures involving law enforcement agencies.

Control and supervision procedures carried out by law enforcement agencies in the implementation 
of state policy in the field of national security and defense are classified. It was determined that 
the control and supervision procedures of law enforcement bodies in the implementation of state 
policy in the field of national security and defense have their own peculiarity in comparison with 
other state authorities, which have the authority to carry out control and supervision procedures. 
Regarding the purpose of control and supervision activities carried out by law enforcement agencies 
in the implementation of state policy in the field of national security and defense, it is noted that this 
type of activity is primarily aimed at ensuring the national interests and values   protected by the state. 
The dual nature of the control and supervision activity of law enforcement agencies is analyzed, 
which consists on the one hand of managerial activity, and on the other hand of jurisdictional activity, 
which has a law enforcement nature. It is claimed that consideration of the issues related to the legal 
nature of administrative procedures with the participation of law enforcement agencies regarding 
the implementation of state policy in the field of national security and defense convincingly indicates 
that the adoption of the Law of Ukraine «On Administrative Procedure» is an urgent necessity.

Key words: administrative procedure, control, supervision, inspections, permitting activity.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  
У СФЕРІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
В УМОВАХ ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ 
В статті характеризується еволюція уявлень про зміст концепту верховенство права. 

Зазначається, що на теперішній час в науковій літературі сформувалося два основних 
підходи до розуміння принципу верховенства права – формальний та субстантивний, які 
визначають сучасні тенденції у його тлумаченні. Вказується, що до сьогодні в Україні не 
склалося єдиної правової ідентифікації принципу верховенства права. Наголошується, 
що у загальному вигляді елементами принципу верховенства права є законність, правова 
визначеність, справедливість судочинства, дотримання прав людини, при цьому концепт 
дотримання прав людини відображає субстантивну складову верховенства права. Підкрес-
люється, що забезпечення законних прав і свобод громадян є одним із ключових обов’язків 
держави. Вказується, що існують ситуації, коли їх обмеження є невідворотними в певних 
обставинах, а саме у випадку запровадження воєнного стану. Означується, що актуаль-
ності у контексті дії правового режиму воєнного стану в Україні набуває питання забезпе-
чення права на невтручання в особисте життя у зв’язку із обробкою персональних даних 
та визначення і встановлення міри його обмеження. 

Встановлюється, що забезпечення права на невтручання в особисте життя у зв’язку 
із обробкою персональних даних являє собою наявність системи гарантій та діяльність 
органів держави зі створення умов для реалізації прав громадян, їх охорони, захисту і від-
новлення. Зазначається, що законність і правову визначеність гарантій права на при-
ватне життя, що охоплює обробку персональних даних забезпечено Законом України «Про 
захист персональних даних». Підкреслюється, що існують певні категорії персональних 
даних, збирання і подальша обробка яких може становити особливий ризик для прав і сво-
бод людини в умовах військового стану, а саме: біометричні дані громадян і військовослуж-
бовців, їхні фото, сканкопії підписів, дані про політичні, релігійні переконання, відомості 
про геолокацію особи. 

Встановлюється, що в умовах агресії та широкомасштабного нападу російської феде-
рації, з метою охорони персональних даних органам державної влади надано можливість: 
розташовувати інформаційні ресурси, публічні реєстри та їхні резервні копії на хмарних 
ресурсах або в центрах обробки даних, що знаходяться за межами України; було прийнято 
рішення про обмеження або закриття доступу до більшості державних реєстрів. Означу-
ється, що в умовах дії режиму воєнного стану відбулися зміни в законодавстві, зокрема 
в процедурі огляду місця події, обшуку, тимчасового доступу, які торкаються комп’ютер-
них систем та доступу до даних та було запроваджено нову слідчу дію щодо копіювання 
записів із пристроїв спостереження, розширено повноваження прокурорів і слідчих в зазна-
ченій сфері. Доводиться, що зміни в законодавстві призвели до звуження права на осо-
бисте життя в сфері обробки персональних даних та виникненню можливостей щодо 
його порушення, адже надмірні повноваження, що надані прокурору/слідчому для доступу 
до даних не встановлюють ступінь, міру втручання в приватне життя, фіксування персо-
нальних даних чи приватного спілкування в межах огляду комп’ютерних даних залишилося 
неврегульованим.

Ключові слова: верховенство права; воєнний стан; гарантії прав і свобод людини; гаран-
тії права на приватне життя; охорона прав і свобод людини і громадянина; захист прав 
і свобод людини і громадянина; обробка персональних даних.
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Постановка проблеми. Зовнішня збройна 
агресія російської федерації і її повномасш-
табне вторгнення на територію України ство-
рили загрозу існуванню міжнародній системі, 
яка заснована на принципі верховенства права. 
Верховенство права – вищий принцип міжнарод-
ного права, показник демократизму, законності, 
захисту миру [1, с. 102]. Ціннісними складовими 
принципу верховенства права є: зв’язаність, 
обмеження державної влади правом (пра-
вами і свободами людини); дотримання прин-
ципу рівності громадян перед законом; реаль-
ність принципу основоположних прав і свобод 
людини; наявність ефективного і передбачува-
ного правосуддя; додержання законності і пра-
вопорядку в суспільстві [1, с. 101]. Субстативну 
(матеріальну) складову принципу верховен-
ства права становить вимога дотримання прав 
людини та визнання їх приорітетності [2, с. 376].

Проте, в умовах існування істотних загроз 
Українській державності – небезпеки втрати 
незалежності, суверенітету та порушення 
територіальної цілісності, постає потреба 
в тимчасовому обмеженні прав і свобод людини 
і громадянина, зокрема права на невтручання 
в особисте життя, у зв’язку з обробкою пер-
сональних даних. Ці обмеження повинні відо-
бражати справедливий баланс між потребами 
особи і вимогами загального інтересу безпеки 
суспільства. Тому, актуального значення в умо-
вах існування загроз національній безпеці Укра-
їни набуває питання окреслення меж обме-
ження та звуження визначених і гарантованих 
Основним Законом прав і свобод людини і гро-
мадянина, а також їх охорони та захисту в умо-
вах дії військового стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Насьогодні значний науковий внесок у дослі-
дження теорії і практики верховенства права 
в Україні зробили такі вчені як С. Андрощук, 
Т. Багрій, С. Головатий, М. Козюбра, П. Рабіно-
вич, С. Шевчук та інші. Окремим питанням вер-
ховенства права в контексті дії спеціальних пра-
вових режимів в своїх наукових розвідках увагу 
приділили С. Алексєєв, В. Бєлявцев, Д. Коссе, 
С. Магда, С. Пчелінцев. Проблеми правового 
регулювання поняття «воєнний стан», «стан 
війни» та «воєнний час» розглядалися у робо-
тах таких вітчизняних вчених: А. Артеменка, 
Г. Вісича, С. Возняка, Г. Воробйова, В. Горо-
венко, О. Затинайка, А. Іващенко, В. Пашин-
ського, Л. Приполової, А.Сиротенко, П. Скиби, 
О. Сухоноса, В. Тютюнника та інших. Однак, 
у юридичній науці і до цього часу відсутні дослі-

дження, присвячені проблемам забезпечення 
верховенства права його змістової складової – 
гарантування прав людини, зокрема права на 
приватне життя в сфері обробки персональ-
них даних в умовах дії режиму воєнного стану 
в Україні. Відтак, вищевказані обставини й обу-
мовлюють вибір теми дослідження.

Мета статті – визначити та описати особли-
вості забезпечення верховенства права в сфері 
обробки персональних даних в умовах дії 
режиму воєнного часу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні кон-
цепт верховенства права визнається тим ідеа-
лом, до якого повинні прагнути сучасні демо-
кратичні держави. Ідея верховенства права 
охоплює особливий тип взаємодії людини 
і влади й вцілому орієнтована на те, щоб влада 
була обмежена певними принципами, нормами, 
не виходила за визначені межі [3, с. 28].

Перші уявлення про обмеження держави 
правом, про упередження свавілля влади заро-
дилися ще в Давній Греції і Давньому Римі 
і знайшли відображення в працях Платона, 
Арістотеля, Полібія та інших. Так, Платон писав: 
«Я бачу близьку загибель тої держави, де закон 
не має сили і знаходиться під чиєю – небудь 
владою. Там же, де закон – володар над прави-
телями, а вони – його раби, я вбачаю спасіння 
держави і всі блага, які тільки можуть дарувати 
державам боги» [4, с. 204]. Схожі погляди міс-
тяться і в роботах Аристотеля: «бажаю, щоб 
володарював закон, а не хтось один із сере-
довища громадян… хто вимагає, щоб волода-
рював закон, ймовірно, вимагає, щоб панували 
тільки божество і розум, а хто вимагає, щоб 
панувала людина, привносить в це і тваринне 
начало, адже пристрасть є щось тваринним 
і гнів спокушає звернення з істинного шляху 
правителів. Хоча б вони були і найкращими 
людьми; навпаки, закон – це вільний від імпуль-
сивних покликів розум [3].

Термін «верховенство права», на думку 
дослідників, запровадив у юридичний вжиток 
англійський вчений і політичний діяч Д. Гаррінг-
тон у 1654р.. [6]. Поняття «верховенство права» 
набуло поширення в юриспруденції наприкінці 
XIX ст. у зв’язку із працею А. Дайсі «Вступ до 
вивчення конституційного права» («Introduction 
to the Study of Law of the Constitution») у 1885 р.. 
У цій праці сутність верховенства права зводи-
лася вченим до трьох складових частин:1) ніхто 
не може бути покараний і поплатитися своїм 
статком, інакше як за певне порушення закону, 
доведене законним способом; 2) ніхто не може 
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бути вищим за закон, «будь – яка людина, яке б 
вона не мала звання і займала положення, під-
коряється звичайним законам держави і підко-
ряється юрисдикції звичайних судів; 3) загальні 
принципи конституції є результатом судових 
рішень [6].

Сучасне узагальнене розуміння верхо-
венства права надав колишній Генеральний 
Секретар ООН Кофі Аннан. У своїй доповіді від 
23 серпня 2004 р. він зазначає: «верховенство 
права […] стосується принципу управління, де 
всі особи, інститути та суб’єкти права, публічні 
і приватні, у тому числі й держави підконтрольні 
законам, які публічно оприлюднені, підляга-
ють обов’язкомому застосуванню, самостійно 
визнаються судом і узгоджені з міжнародними 
нормами та стандартами прав людини. Вер-
ховенство права потребує також відповідних 
заходів з гарантування дотримання принципів 
панування права, рівності перед законом, від-
повідальності перед законом (підконтрольності 
закону), справедливості у застосуванні закону, 
поділу влади, участі у прийнятті рішень, закон-
ної визначеності, запобігання свавіллю та про-
цесуальної і законодавчої прозорості» [7, с. 4].

На теперішній час в науковій літературі 
сформувалося два основних підходи до розу-
міння принципу верховенства права – фор-
мальний (formal) та субстантивний (substantial), 
які визначають сучасні тенденції у його тлума-
ченні. Формальний підхід акцентує увагу на 
формальних вимогах до законодавчих приписів 
та процесуальних вимогах належної судової 
процедури, а субстантивний – на вимогах до 
змісту закону, обов’язковим елементом якого 
повинне бути гарантування та дотримання прав 
людини [9].

Слід зазначити, що до сьогодні в Україні не 
існує єдиної правової ідентифікації принципу 
верховенства права. Цей принцип закріпле-
ний в багатьох правових документах на наці-
ональному рівні, зокрема в ст. 8 Конституції 
України [10], в ч. 2 ст. 2 Закону України «Про 
засади внутрішньої і зовнішньої політики» 
[11], в ст. 4 Закону України «Про особливості 
надання публічних (електронних публічних) 
послуг [12], в ст. 2 Закону України «Про вико-
навче впровадження [13], в ст. 4 Закону України 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів» [14] тощо. Він тлумачиться як у вузькому 
сенсі, що зводиться до формальної законності, 
наприклад, в ст. 4 Закону України «Про адмі-
ністративну процедуру» зазначається: прин-

ципом адміністративної процедури визначено 
верховенство права, у тому числі законності 
та юридичної визначеності [15], так і у широкому 
розумінні, яке є чутливим до змістових вимог 
щодо законодавчих приписів та визначає такі 
його складові як «найвища соціальна цінність», 
«права і свободи людини і громадянина», 
«гарантування індивідуальних та політич-
них прав і свобод людини», «недискримінація 
і рівність», «спрямованість діяльності держави»  
і т. д.. (наприклад, в ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 
державну службу» верховенство права тракту-
ється як забезпечення пріоритету прав і свобод 
людини і громадянина відповідно до Конститу-
ції України, що визначають зміст та спрямова-
ність діяльності державного службовця під час 
виконання завдань і функцій держави [16], ч. 1 
ст. 3 Закону України «Про державне бюро роз-
слідувань» зазначає, що принцип верховенства 
права, відповідно до якого людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
визнаються найвищою соціальною цінністю, 
а права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держави 
[17], п. 3 «Положення про Дослідницьку службу 
Верховної Ради України» принцип верховенства 
права означує як забезпечення законності, юри-
дичної визначеності, дотримання прав людини, 
недискримінації і рівності перед законом, недо-
пущення свавілля у діяльності Дослідницької 
служби та її працівників [18]. 

На наш погляд, виключне значення для 
утвердження уніфікованого розуміння верхо-
венства права має доповідь Венеціанської 
комісії за демократію через право, де його еле-
ментами визнаються: 1) законність, включаючи 
прозорий, підзвітний та демократичний процес 
введення в дію приписів права; 2) юридична 
визначеність; 3) заборона свавілля; 4) доступ 
до правосуддя, представленого незалежними 
та безсторонніми судами, включно з тими, що 
здійснюють судовий нагляд за адміністратив-
ною діяльністю; 5) дотримання прав людини; 
6) заборона дискримінації та рівність перед 
законом [19]. 

Отже, у загальному вигляді елементами вер-
ховенства права є законність, правова визначе-
ність, справедливість судочинства, дотримання 
прав людини. При цьому перші три концепти 
відображають формальні вимоги принципу вер-
ховенства права, а концепт дотримання прав 
людини – пріоритетність та необхідність захи-
сту, що відображає субстантивну (матеріальну) 
складову верховенства права. Тому, основне 
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призначення принципу верховенства права 
полягає у забезпеченні свободи і прав людини. 

Забезпечення законних прав і свобод гро-
мадян є одним із ключових обов’язків держави. 
Ст. 21 і ст. 22 Конституції України гарантують, 
що права і свободи людини є невідчужуваними 
та непорушними; гарантуються та не можуть 
бути скасовані; при прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинних законів не допус-
кається звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод. Проте, існують ситуації, коли 
їх обмеження є невідворотним і здійснюється 
виключно у спосіб та за допомогою засобів, 
передбачених чинним законодавством. Ст. 64 
Конституції України встановлює виключення, 
за яких можуть встановлюватися окремі обме-
ження прав і свобод людини. Такою підставою 
безпосередньо виступає запровадження воєн-
ного або надзвичайного стану [10].

Загалом, відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану», воєн-
ний стан – це особливий правовий режим, що 
вводиться в Україні або в окремих її місцевос-
тях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 
небезпеки державній незалежності України, 
її територіальній цілісності та передбачає 
надання відповідним органам державної влади, 
військовому командуванню, військовим адміні-
страціям та органам місцевого самоврядування 
повноважень, необхідних для відвернення 
загрози, відсічі збройної агресії та забезпе-
чення національної безпеки, усунення загрози 
небезпеки державній незалежності України, її 
територіальній цілісності, а також тимчасове, 
зумовлене загрозою, обмеження конституцій-
них прав і свобод людини і громадянина та прав 
і законних інтересів юридичних осіб із зазначен-
ням строку дії цих обмежень [20]. 

Згідно із ч. 1 ст. 20 Закону України «Про пра-
вовий режим воєнного стану» правовий статус 
та обмеження прав і свобод громадян … в умо-
вах воєнного стану визначаються відповідно 
до Конституції України [20], а відповідно до ч. 2 
ст. 20 цього Закону, в умовах воєнного стану не 
можуть бути обмежені права і свободи людини 
і громадянина, передбачені частиною другою 
статті 64 Конституції України [20]. 

У ч. 2 ст. 64 Конституції України вказано 
вичерпний перелік прав і свобод людини 
та громадянина, обмежувати які, навіть у таких 
складних обставинах, як воєнний час, заборо-
няється. Це, зокрема: рівність конституційних 
прав і свобод та рівність перед законом; право 
на громадянство та на зміну громадянства; 

право на життя; право на повагу до гідності; 
право на свободу та особисту недоторканість; 
право надсилати індивідуальні чи колективні 
письмові звернення та на обґрунтовану від-
повідь на них; право на житло; на рівні права 
і обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї; рівність 
прав дітей незалежно від походження, а також 
від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним; 
право на судовий захист прав і свобод людини 
і громадянина; право на відшкодування за 
рахунок держави чи органів місцевого само-
врядування матеріальної та моральної шкоди; 
право знати свої права і обов’язки; гарантія, 
що закони та інші нормативно – правові акти 
не мають зворотної дії в часі, крім випадків, 
коли вони пом’якшують або скасовують від-
повідальність особи; право на правову допо-
могу; право не виконувати явно злочинні роз-
порядження чи накази; не можливість бути 
двічі притягненому до юридичної відповідаль-
ності одного виду за одне й те саме правопо-
рушення; презумпція невинуватості і гарантія 
того, що особа не несе відповідальності за від-
мову давати показання або пояснення щодо 
себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло 
яких визначається законом [10]. 

Указом Президента України від 
24.02.2022 року № 64/2022 в Україні введено 
воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 
2022 року строком на 30 діб. Однак, строк дії 
воєнного стану в Україні було продовжено з  
05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року 
строком на 30 діб згідно з Указом Президента  
№ 133/2022 від 14.03.2022. Черговими Указами 
Президента України № 259/2022 від 18 квітня 
2022 року строк дії воєнного стану в Україні 
продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 
2022 року строком на 30 діб; Указом Прези-
дента України №341/2022 продовжено строк дії 
воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 року строком на 90 діб; Указом 
Президента України №573/2022 продовжено 
строк дії воєнного стану в Україні з 05 години  
30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на  
90 діб. Тобто воєнний стан діятиме на всій тери-
торії України до 21 листопада 2022 року.

 Відповідно до Конституції України та ч. 3 
Указу Президента України № 64/2022 на період 
дії правового режиму воєнного стану, можуть 
обмежуватися конституційні права і свободи 
людини і громадянина, передбачені статтями 
30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України 
[21], а саме: недоторканність житла; таємниця 
листування, телефонних розмов, телеграфної 
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та іншої кореспонденції; невтручання в осо-
бисте і сімейне життя; свобода пересування, 
вільний вибір місця проживання, право вільно 
залишати територію України; право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх погля-
дів і переконань; участь в управлінні держав-
ними справами, у всеукраїнському та місцевих 
референдумах, вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування; право збиратися мирно, 
без зброї і проводити збори, мітинги, походи 
і демонстрації; право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю, результа-
тами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 
право на підприємницьку діяльність, яка не 
заборонена законом; право на працю; право на 
страйк для захисту своїх економічних і соціаль-
них інтересів; право на освіту [10]. 

Надзвичайно актуальним у контексті дії пра-
вового режиму воєнного стану набуває питання 
забезпечення права на невтручання в особи-
сте життя у зв’язку із обробкою персональних 
даних та визначення і встановлення міри його 
обмеження.

Сучасний тлумачний словник україн-
ської мови слово «забезпечити» визначає 
як створення надійних умов для здійснення 
чого – небудь; гарантувати щось; захищати, 
охороняти кого -, що – небудь від небезпеки 
[22]. Е.Б. Червякова вважає, що: «під забез-
печенням основних прав необхідно розуміти, 
з одного боку, систему їх гарантій, а з другого – 
діяльність органів держави зі створення умов 
для реалізації прав громадян, їх охорони, захи-
сту і відновлення порушеного права [23].

Гарантії прав, свобод та обов’язків людини 
і громадянина – це система соціально – еко-
номічних, моральних, політичних умов, засобів 
і способів, які створюють умови для їх активної 
реалізації, охорони і надійного захисту [24].

Гарантії права на приватне життя, що охо-
плює обробку персональних даних визначено 
в Законі України «Про захист персональних 
даних». Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України 
«Про захист персональних даних», особисті 
немайнові права на персональні дані, які має 
кожна особа, є невід’ємними і непорушними 
[25]. Згідно із ч. 2 ст. 8 Закону України «Про 
захист персональних даних» до переліку цих 
прав входять: право знати джерела збирання, 
місцезнаходження своїх персональних даних, 
мету їх обробки, місцезнаходження або місце 
проживання (перебування) володільця чи 
розпорядника персональних даних або дати 

відповідне доручення щодо отримання цієї 
інформації уповноваженим ним особам; право 
отримувати інформацію про умови надання 
доступу до персональних даних, зокрема 
інформацію про третіх осіб, яким передаються 
його персональні дані; право на доступ до своїх 
персональних даних; право отримувати не 
пізніше як за тридцять календарних днів з дня 
надходження запиту, крім випадків, передбаче-
них законом, відповідь про те, чи обробляються 
його персональні дані, а також отримувати 
зміст таких персональних даних; право пред’яв-
ляти вмотивовану вимогу володільцю персо-
нальних даних із запереченням проти обробки 
своїх персональних даних; право пред’яв-
ляти вмотивовану вимогу щодо зміни або зни-
щення своїх персональних даних будь – яким 
володільцем та розпорядником персональних 
даних, якщо ці дані обробляються незаконно 
чи є недостовірними; право на захист своїх 
персональних даних від незаконної обробки 
та випадкової втрати, знищення, пошкодження 
у зв’язку з умисним приховуванням, ненадан-
ням чи несвоєчасним їх наданням, а також на 
захист від надання відомостей, що є недосто-
вірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 
репутацію фізичної особи; право звертатися зі 
скаргами на обробку своїх персональних даних 
до уповноваженого або до суду; застосовувати 
засоби правового захисту в разі порушення 
законодавства про захист персональних даних; 
право вносити застереження стосовно обме-
ження права на обробку своїх персональних 
даних під час надання згоди; право відкликати 
згоду на обробку персональних даних; право 
знати механізм автоматичної обробки персо-
нальних даних; право на захист від автомати-
зованого рішення, яке має для нього правові  
наслідки [25 ].

Гарантують та забезпечують процес дотри-
мання цих прав громадян підстави для обробки 
персональних даних, якими відповідно до 
ст. 11 Закону України «Про захист персональних 
даних» є: згода суб’єкта персональних даних 
на обробку його персональних даних; доз-
віл на обробку персональних даних, наданий 
володільцю персональних даних відповідно до 
закону виключно для здійснення його повнова-
жень; укладення та виконання правочину, сто-
роною якого є суб’єкт персональних даних або 
який укладено на користь суб’єкта персональ-
них даних чи для здійснення заходів, що пере-
дують укладенню правочину на вимогу суб’єкта 
персональних даних; захист життєво важливих 
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інтересів суб’єкта персональних даних; необ-
хідність виконання обов’язку володільця пер-
сональних даних, який передбачений законом; 
необхідність захисту законних інтересів воло-
дільця персональних даних або третьої особи, 
якій передаються персональні дані, крім випад-
ків, коли потреби захисту основоположних прав 
і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку 
з обробкою його даних переважають такі інте-
реси [25]. 

Основною підставою для обробки персо-
нальних даних є згода на таку обробку. Озна-
ками згоди на обробку персональних даних 
є добровільність (означає відсутність прямого 
або опосередкованого примусу при її наданні); 
поінформованість (означає, що громадянин 
повинен отримати достовірну інформацію про 
те, ким, з якою метою будуть оброблятися його 
персональні дані, кому будуть передаватися, 
які саме дані). Проте, відповідно до п. 2 – 6 
ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персо-
нальних даних», обробка персональних даних 
може здійснюватися без згоди суб’єкта пер-
сональних даних. В умовах дії режиму воєн-
ного стану основною правовою підставою для 
обробки персональних даних, яка не потребує 
згоди суб’єкта персональних даних або укла-
дення з ним чи в його інтересах будь – якого 
правочину, є «дозвіл на обробку персональ-
них даних, наданий володільцю персональ-
них даних відповідно до Закону виключно 
для здійснення його повноважень» (п. 2 ч. 1 
ст. 11 Закону України «Про захист персональ-
них даних»). Саме на цій правовій основі 
здійснюється обробка персональних даних 
військовим командуванням, військовими адмі-
ністраціями та органами місцевого самовряду-
вання з метою надання доступу до публічних 
послуг громадянам, розгляду звернень грома-
дян, надання доступу до публічної інформації, 
виконання військовими адміністраціями покла-
дених на них обов’язків стосовно громадян 
і військовослужбовців, які зареєстровані чи 
перебувають на їхній території.

У період дії правового режиму воєнного 
стану обробка персональних даних часто 
здійснюється на підставі п. 4 ч. 1 ст. 11 Закону 
України «Про захист персональних даних» 
з метою захисту життєво важливих інтересів 
суб’єкта персональних даних, а саме у випад-
ках: надання суб’єкту персональних даних 
медичної допомоги, захисту його життя, здо-
ров’я від протиправних посягань, проведення 
аварійно – рятувальних операцій щодо грома-

дян. Але, володілець персональних даних, який 
здійснив обробку персональних даних, коли це 
стане можливим, повинен отримати від суб’єкта 
персональних даних згоду на таку обробку, коли 
це стане можливим, або припинити дії з персо-
нальними даними у разі відмови від надання 
такої згоди [25]. 

Складовою процесу обробки персональних 
даних є процедура їх використання. Громадяни 
мають справу з процедурою використання пер-
сональних даних під час укладання цивільно – 
правових, трудових договорів, здійснення під-
приємницької діяльності, подання запиту на 
публічну інформацію, одержання комунальних 
послуг тощо. В умовах дії правового режиму 
воєнного стану, згідно до ч. 1 ст. 10 Закону «Про 
захист персональних даних» використання 
персональних даних передбачає будь – які дії 
володільця щодо обробки цих даних, дії щодо 
їх захисту, а також дії щодо надання часткового 
або повного права обробки персональних даних 
іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персо-
нальними даними, що здійснюються за згодою 
суб’єкта персональних даних чи відповідно до 
закону [25]. Тому, використання персональних 
даних передбачає кілька послідовних або одно-
часних дій із персональними даними. До того ж, 
такі дії повинні вчинятися з урахуванням мети 
обробки персональних даних, а також ґрунту-
ватися на підставі закону або згоди суб’єкта 
персональних даних. Важливо, щоб обробка 
персональних даних здійснювалася відкрито 
і прозоро із застосуванням засобів та у спо-
сіб, що відповідають визначеним цілям такої 
обробки. 

Використання персональних даних у період 
дії режиму воєнного стану повинно бути пра-
вомірним і відповідати таким критеріям: необ-
хідно інформувати суб’єкта персональних 
даних про використання інформації щодо 
нього, цілі та умови такого використання (абзац 
2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист пер-
сональних даних»); персональні дані мають 
бути точними, достовірними та оновлюватися 
в міру потреби, визначеної метою їх обробки 
(ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист персо-
нальних даних»); склад та зміст персональних 
даних мають бути відповідними, адекватними 
та не надмірними стосовно визначеної мети їх 
обробки (ч. 3 ст. 6 Закону України «про захист 
персональних даних»); для забезпечення пра-
вомірного використання персональних даних 
у період дії режиму воєнного стану важливо 
забезпечити одержання необхідних даних 
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безпосередньо з документів, виданих на ім’я 
конкретної фізичної особи, або публічних реє-
стрів, з використанням яких було оформлено 
відповідні документи, або в результаті безпосе-
редніх повідомлень інформації про себе, осо-
бами, які надають персональні дані у момент 
їх збирання (ч. 4 ст. 6 Закону України «Про 
захист персональних даних»); не допускається 
обробка даних про фізичну особу, які є кон-
фіденційною інформацією, без її згоди, крім 
випадків, визначених законом, і лише в інтере-
сах національної безпеки, економічного добро-
буту та прав людини (ч. 6 ст. 6 Закону Укра-
їни «Про захист персональних даних»); якщо 
обробка персональних даних є необхідною для 
захисту життєво важливих інтересів суб’єкта 
персональних даних, обробляти персональні 
данні без його згоди можна до часу, коли отри-
мання згоди стане можливим (ч. 7 ст. 6 Закону 
України «Про захист персональних даних»); 
персональні дані повинні оброблятися у формі, 
що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої 
вони стосуються, не довше, ніж це необхідно 
для законних цілей, у яких вони збиралися або 
надалі оброблялися (абзац 1 ч. 8 ст. 6 Зкону 
України «Про захист персональних данних»); 
подальша обробка персональних даних в істо-
ричних, статистичних чи наукових цілях може 
здійснюватися за умови забезпечення їх належ-
ного захисту (абзац 2 ч. 8 ст. 6 Закону України 
«Про захист персональних даних») [25]. 

Складовою процесу обробки персональних 
даних є також їх збирання. В умовах збройної 
агресії та повномасштабного вторгнення про-
цедури збирання персональних даних повинні 
відповідати таким вимогам: збиратися лише 
на підставі добровільної поінформованої згоди 
суб’єкта персональних даних, укладеного з ним 
правочину чи на інших підставах, визначених 
у ст. 11 Закону України «Про захист персональних 
даних»; збиратися лише з конкретною законною 
метою, про яку має бути повідомлений суб’єкт 
персональних даних до початку процедури 
збирання персональних даних; одержуватися 
лише з достовірних джерел, передусім із доку-
ментів, виданих на ім’я особи, чиї персональні 
дані збираються, офіційних публічних і приват-
них реєстрів; одержуватися не забороненим 
способами; персональні дані, які збираються, 
мають бути точними, не надмірними стосовно 
мети їхньої обробки; не використовувати персо-
нальні, у подальшому, для цілей протиправного 
втручання у приватне і сімейне життя особи, вчи-
нення будь – яких правопорушень, отримання чи 

розповсюдження будь – якої інформації (крім 
офіційної) про військовослужбовців, волонте-
рів, посадових осіб суб’єктів військових адміні-
страцій, інших посадових осіб суб’єктів владних 
повноважень, чия діяльність спрямована на 
забезпечення життєдіяльності громадян, юри-
дичних осіб, населених пунктів у період дії пра-
вового режиму воєнного стану [26, с. 28]. 

Також, відповідно до ст. 6 Конвенції про 
захист фізичних осіб у зв’язку з автоматизова-
ною обробкою персональних даних [27], існують 
певні категорії персональних даних, збирання 
та подальша обробка яких може становити особ-
ливий ризик для прав і свобод людини. Такими 
категоріями персональних даних можуть бути, 
наприклад, біометричні дані громадян і військо-
вослужбовців, зокрема їхні фото, сканкопії під-
писів, дані про політичні, релігійні переконання, 
відомості про геолокацію особи тощо. 

Невід’ємною частиною гарантування прав 
і свобод людини і громадянина є їх охорона 
і захист. О. Совгиря і Н. Шукліна, визнають 
гарантії прав і свобод людини і громадянина як 
передбачену Конституцією і законами України 
систему правових норм, організаційних засо-
бів і способів, умов і вимог, за допомогою яких 
здійснюється охорона і захист прав, свобод 
та законних інтересів людини і громадянина 
[28]. Правові норми щодо охорони обробки пер-
сональних даних містяться в Кодексі України 
про адміністративні правопорушення і в Кримі-
нальному Кодексі України. Так, стаття 188 – 39 
Кодексу про адміністративні правопорушення 
України передбачає, що неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини про обробку 
персональних даних або про зміну відомостей, 
які підлягають повідомленню згідно із законом, 
повідомлення неповних чи недостовірних відо-
мостей тягнуть з а собою накладання штрафу 
на громадян від 1 700 грн. до 3 400 грн. і на 
посадових осіб, громадян – суб’єктів підприєм-
ницької діяльності – від 3 400 грн до 6 800 грн. 
Невиконання законних вимог (приписів) Упов-
новаженого Верховної Ради з прав людини або 
визначених ним посадових осіб секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини щодо запобігання або усунення пору-
шень законодавства про захист персональних 
даних тягнуть за собою накладання штрафу на 
громадян від 3400 грн. до 5100 грн. і на посадо-
вих осіб, громадян – суб’єктів підприємницької 
діяльності – від 3400 грн до 17000грн. Повторне 
протягом року вчинення вищезазначених пору-
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шень, за яке особу вже було піддано адміні-
стративному стягненню, тягне за собою накла-
дання штрафу на громадян від 5100 грн. до  
8500 грн. і на посадових осіб, громадян – суб’єк-
тів підприємницької діяльності – від 8500 грн. до 
34000 грн.. Недодержання встановленого зако-
нодавством про захист персональних даних 
порядку захисту персональних даних, що при-
звело до незаконного доступу до них або пору-
шення прав суб’єкта персональних даних, тягне 
за собою накладення штрафу на громадян 
від 1700 грн. до 8500 грн. і на посадових осіб. 
Громадян – суб’єктів підприємницької діяльно-
сті – від 5100 грн. до 17000 грн. Вищезазначене 
порушення, вчинене повторно протягом року. За 
яке особу вже було піддано адміністративному 
стягненню. Тягне за собою накладання штрафу 
від 17000 грн. до 34000 грн. [29].

Відповідно до статті 182 Кримінального 
Кодексу України, незаконне збирання, збері-
гання, використання, знищення, поширення, 
конфеденційної інформації про особу або неза-
конна зміна такої інформації, крім випадків, 
передбачених іншими статтями цього Кодексу, 
караються штрафом від п’ятсот до однієї тисячі 
НМДГ або виправними роботами на строк до 
двох років, або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох 
років. Якщо ті самі дії вчинені повторно або 
якщо вони заподіяли істотну шкоду охороню-
ваним законом правам, свободам та інтересам 
особи, то вони караються арештом на строк від 
трьох до шести місяців або обмеженням волі на 
строк від трьох до п’яти років, або на той самий 
строк. Істотна шкода полягає у заподіянні мате-
ріальних збитків, вважається така шкода, яка 
в сто і більше разів перевищує неоподаткова-
ний мінімум доходів громадян [30]. 

В умовах агресії та широкомасштабного 
нападу російської федерації, з метою охо-
рони персональних даних органам держав-
ної влади надано можливість: розташовувати 
інформаційні ресурси, публічні реєстри та їхні 
резервні копії на хмарних ресурсах або в цен-
трах обробки даних, що знаходяться за межами 
України [31]. Крім того, у зв’язку зі зростаю-
чою загрозою цілісності даних, було прийнято 
рішення про обмеження або закриття доступу 
до більшості державних реєстрів [32]. До того 
ж, Національний банк України доручив банкам 
використовувати хмарні ресурси, розташовані 
за кордоном, серед іншого, для обробки персо-
нальних даних клієнтів згідно з постановою №2 
від 8 березня 2022 року [33].

В умовах дії режиму воєнного стану від-
булися зміни в національному законодавстві 
щодо обробки персональних даних та втру-
чання в приватне життя. Було внесено зміни 
в Кримінально – процесуальний кодекс України 
відповідно до прийнятих законів, а саме: Закону 
України № 2111 від 3 березня 2022 року – «Про 
внесення змін до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України та Закону України «Про 
попереднє ув’язнення» щодо додаткового регу-
лювання забезпечення діяльності правоохорон-
них органів в умовах воєнного стану [34]; Закону 
України № 2137 від 15 березня 2022 року – 
«Про внесення змін до Кримінального проце-
суального кодексу України та Закону України 
«Про електронні комунікації» щодо підвищення 
ефективності досудового розслідування «за 
гарячими слідами» та протидії кібератакам, [35] 
які запровадили зміни щодо процедур огляду 
місця події, обшуку, тимчасового доступу, які 
стосуються комп’ютерних систем та доступу до 
даних. 

Відповідно до цих нормативно – право-
вих актів відбулися зміни процедур огляду 
місця події, обшуку, тимчасового доступу, які 
торкаються комп’ютерних систем та доступу 
до даних. Ці закони запровадили також нову 
слідчу дію щодо копіювання записів із пристроїв 
спостереження. Зокрема, дозволено проводити 
огляд комп’ютерних даних. Процес і результати 
огляду, який проводиться прокурором/слідчим 
може бути зафіксований у будь – який зручний 
спосіб: фото – чи відеозйомкою, фото чи відео-
записом екрану, в паперовому вигляді. 

Зміни в процедурі обшуку передбачають 
значне розширення повноважень прокурорів 
та слідчих щодо доступу до даних під час прове-
дення обшуку. Вони отримали право без ухвали 
суду шукати, виявляти, та копіювати дані, що 
зберігаються на електронних пристроях за 
умови, коли є достатні підстави вважати, що ці 
дані мають значення для кримінального прова-
дження. Доповнені ці розширені повноваження 
прокурорів/слідчих також правом будь – якої 
особи, яка може знати про дані для доступу, 
повідомляти це прокурора, слідчого під час 
обшуку. До того ж, прокурор, слідчий мають 
право долати обмеження доступу, якщо особа, 
присутня при обшуку, відмовляється їх зняти чи 
обшук здійснюється за відсутності особи, яка 
володіє такими знаннями.

Погодимося з думкою старшого юриста 
Ю. Бруско, яка виділила низку проблемних 
питань, які виникли в сфері забезпечення права 
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не втручання в особисте життя у зв’язку із 
обробкою персональних даних після прийняття 
зазначених законів. На думку Ю. Бруско, над-
мірні повноваження, що надані прокурору/слід-
чому для доступу до даних не встановлюють 
ступінь, міру втручання в приватне життя, адже 
фіксування персональних даних чи приват-
ного спілкування в межах огляду комп’ютерних 
даних залишилося неврегульованим. Закон 
не визначає межі дискреції та не встановлює 
об’єктивних критеріїв доступу до даних на при-
строях, які не визначені в ухвалі суду. Також 
незрозуміло, який обсяг даних підлягає копію-
ванню, якщо прокурор/слідчий таки отримають 
доступ до електронного пристрою. Очевидно, 
що копіюватися мають саме ті дані, які потен-
ційно мають значення для кримінального прова-
дження. Проте нечіткість формулювання нових 
повноважень дає змогу прокурору/слідчому 
скопіювати абсолютно весь вміст пристрою. 
Адже під час обшуку не вбачається реальним 
достовірно визначити, які дані є справді потріб-
ними. За таких умов, особа може зазнавати 
невиправданого порушення прав щодо збере-
ження конфіденційності інформації про себе чи 
приватного спілкування. Це також ставить під 
сумнів передбачуваність досудового розсліду-
вання та кримінального процесу загалом. До 
всього є великі сумніви щодо можливості реалі-
зацій нових повноважень на практиці. Швидше 
за все, в прокурора чи слідчого не буде достат-
ньо спеціалізованих знань, аби самостійно 
обійти систему захисту пристрою. Звісно, у них 
є варіант залучити до цього спеціаліста. Проте 
ймовірність, що останньому вдасться зламати 
пристрій під час проведення обшуку, дуже 
низька. Тож чи не єдиним виходом з такої ситу-
ації може бути тимчасове вилучення чи арешт 
пристрою. 

Тимчасове вилучення чи арешт пристрою 
дозволяється, зокрема, коли доступ до нього 
обмежується його власником, володільцем 
або утримувачем чи пов’язаний із подоланням 
захисту. Тут треба наголосити, що тимчасове 
вилучення чи арешт можуть відбуватися лише 
за попередньою ухвалою суду. Тож, якщо під 
час обшуку прокурор/ слідчий захоче отримати 
доступ до даних, а власник чи володілець від-
мовлятиметься зняти обмеження доступу, то 
в них не буде іншої законної можливості отри-
мати такі дані саме під час обшуку, хіба що, 
звісно, прокурор чи слідчий спробують обійти 
систему захисту, що на практиці, не виглядає 
реалістичним [36]. 

Кримінально – процесуальний кодекс Укра-
їни передбачає особливі правила для прове-
дення досудового розслідування в умовах воєн-
ного стану. Згідно зі ст. 615 КПК, керівник органу 
прокуратури може надати дозвіл на проведення 
майже всіх слідчих дій. Такий дозвіл може нада-
ватися, якщо слідчий суддя об’єктивно не в змозі 
виконувати свої функції. Прокурор вищого рівня 
та суд невідкладно повідомляються про таке 
прийняте рішення.Тим не менше, потрібно 
звернути увагу, що керівник органу прокуратури 
самостійно приймає таке рішення. Тож, ця про-
цедура повністю усуває елемент незалежного 
судового нагляду, що може мати керівник нега-
тивний вплив на забезпечення права на приват-
ність щодо деяких слідчих дій [36].

Проте, нова слідча дія – зняття показань тех-
нічних приладів та технічних засобів, яка з’яви-
лася в Кримінально – процесуальному кодексі 
України є позитивним кроком у забезпеченні 
дотримання права на не втручання в приватне 
життя у зв’язку із обробкою персональних даних. 
Ця слідча дія має на меті забезпечити законність 
копіювання фото- або кінозйомки, відеозапису, 
зокрема, зроблених автоматично, коли вони 
необхідні для з’ясування обставин криміналь-
ного провадження. Нова слідча дія обмежується 
лише публічно доступними місцями; приватні 
помешкання виключено з її сфери. Викори-
стання матеріалів зйомки особи в публічних 
місцях з огляду на дотримання її права на при-
ватність можна вважати пропорційним. Адже, за 
загальним правилом, згода особи допускається, 
якщо відеозйомка проводиться, зокрема, на 
вулиці. Тому нова слідча дія є позитивним кро-
ком у напрямку визначеності процедури доступу 
до записів з камер спостереження [36].

Висновки. Ідея верховенства права перед-
бачає обмеження влади певними принципами, 
нормами. Сьогодні в Україні не існує єдиної 
правової ідентифікації принципу верховенства 
права, проте загальновизнаними його еле-
ментами є: законність, правова визначеність, 
справедливість судочинства, дотримання прав 
людини. При цьому дотримування прав людини 
відображає сутнісну складову принципу верхо-
венства права, є його головною формою вияву. 

У контексті дії правового режиму воєнного 
стану в Україні, актуальним є гарантування 
права на особисте життя в сфері обробки пер-
сональних даних як змістовної складової забез-
печення принципу верховенства права. Закон-
ність і правову визначеність гарантій права на 
приватне життя, що охоплює обробку персо-
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нальних даних забезпечено Законом України 
«Про захист персональних даних». Але в умо-
вах дії режиму воєнного стану відбулися зміни 
в законодавстві, зокрема в процедурі огляду 
місця події, обшуку, тимчасового доступу, які 
торкаються комп’ютерних систем та доступу до 
даних та було запроваджено нову слідчу дію 
щодо копіювання записів із пристроїв спосте-
реження, розширено повноваження прокуро-
рів і слідчих в зазначеній сфері. Це призвело 
до звуження права на особисте життя в сфері 
обробки персональних даних та виникненню 
можливостей щодо його порушення, адже над-
мірні повноваження, що надані прокурору/слід-
чому для доступу до даних не встановлюють 
ступінь, міру втручання в приватне життя, фіксу-
вання персональних даних чи приватного спіл-
кування в межах огляду комп’ютерних даних 
залишилося неврегульованим. Основними про-
блемами, які виникли щодо гарантування права 
на особисте життя в сфері обробки персональ-
них даних у наслідок прийнятих змін, є такі: 
Закон не визначає межі дискреції та не встанов-
лює об’єктивних критеріїв доступу до даних на 
пристроях, які не визначені в ухвалі суду; нез-
розумілим є обсяг даних, який підлягає копію-
ванню, якщо прокурор/слідчий таки отримають 
доступ до електронного пристрою. Нововве-
дення в Кримінально – процесуальний кодекс 
України передбачають особливі правила для 
проведення досудового розслідування в умовах 
воєнного стану. Згідно зі ст. 615 КПК, керівник 
органу прокуратури може надати дозвіл на про-
ведення майже всіх слідчих дій, при цьому він 
самостійно приймає таке рішення. Тож, ця про-
цедура повністю усуває елемент незалежного 
судового нагляду, що може мати негативний 
вплив на забезпечення права на приватність 
щодо деяких слідчих дій і відповідно порушує 
принцип верховенства права.
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Odyntsova I. M. Peculiarities of ensuring the rule of law in the field of personal data 
processing under the conditions of wartime regime in Ukraine

The article characterizes the evolution of ideas about the content of the concept of the rule of law. 
It is noted that currently two main approaches to understanding the principle of the rule of law have 
been formed in the scientific literature – formal and substantive, which determine modern trends in its 
interpretation. It is indicated that until today in Ukraine there has not been a single legal identification 
of the principle of the rule of law. It is emphasized that, in general, the elements of the principle 
of the rule of law are legality, legal certainty, justice of the judiciary, observance of human rights, 
while the concept of observance of human rights reflects the substantive component of the rule 
of law. It is emphasized that ensuring the legal rights and freedoms of citizens is one of the key duties 
of the state. It is indicated that there are situations when their limitations are unavoidable in certain 
circumstances, namely in the case of the introduction of martial law. It turns out that in the context 
of the legal regime of martial law in Ukraine, the issue of ensuring the right to non-interference in 
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personal life in connection with the processing of personal data and determining and establishing 
the degree of its limitation is gaining relevance.

It is established that ensuring the right to non-interference in personal life in connection with 
the processing of personal data represents the existence of a system of guarantees and the activity 
of state bodies to create conditions for the realization of the rights of citizens, their protection, 
protection and restoration. It is noted that the legality and legal certainty of guarantees of the right to 
privacy, covering the processing of personal data, is ensured by the Law of Ukraine "On the Protection 
of Personal Data". It is emphasized that there are certain categories of personal data, the collection 
and further processing of which may pose a particular risk to human rights and freedoms under 
martial law, namely biometric data of citizens and military personnel, their photos, scanned copies 
of signatures, data on political and religious beliefs, information on the person's geolocation.

It is established that in the conditions of aggression and large-scale attack of the Russian 
Federation, in order to protect personal data, state authorities are given the opportunity to: locate 
information resources, public registers and their backup copies on cloud resources or in data 
processing centers located outside Ukraine; a decision was made to limit or close access to most 
state registers.

It appears that under martial law there have been changes in the law, in particular in the procedure 
for inspection of the scene, search, temporary access, which affect computer systems and access 
to data, and a new investigative action has been introduced regarding the copying of records from 
surveillance devices, expanded powers of prosecutors and investigators in the specified area. It 
is proven that the changes in the legislation led to the narrowing of the right to privacy in the field 
of personal data processing and the emergence of opportunities for its violation, because the excessive 
powers granted to the prosecutor/investigator for access to data do not establish the degree, measure 
of interference in private life, the capture of personal data or private communication within the scope 
of computer data review remained unregulated.

Key words: rule of law; martial law; guarantees of human rights and freedoms; guarantees 
of the right to private life; protection of human and citizen rights and freedoms; protection of human 
and citizen rights and freedoms; processing of personal data.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ 
ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
У статті зроблені аналіз та характеристика понять «функції прокурора», «процесу-

альні функції прокурора», оскільки законодавчо даний термін не закріплено. У розрізі про-
веденого дослідження, проаналізовано декілька наукових підходів до визначення вказаного 
поняття та класифікації його ознак. Цей аналіз дав змогу автору визначитися із власним 
підходом до визначення функцій прокурора як суб’єкта кримінального провадження, а також 
визначити їх місце у його правовому статусі та співвідношення із повноваженнями проку-
рора. Наголошено, що функція як правова категорія не залежить ні від напрямку діяльності 
суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності, ні від її змісту, ні від завдань, що стоять 
перед цим суб’єктом. Суб’єкт наділяється функцією. Вона ж визначає мету його діяльності, 
завдання і роль, яку він виконує в кримінальному процесі. Суб’єкт – є виконавець відведеної 
йому (функції) ролі. Визначення функції прокурора не змінюється в залежності від стадії кри-
мінального процесу.

Автором зроблено висновок, що під процесуальною функцією учасника кримінального 
процесу розуміється роль, яку законодавець закріпив за таким учасником, і виконання якої 
необхідно для досягнення цілей кримінального процесу.

У статті наведено основні елементи (ознаки) функції прокурора і зазначено, що вона має 
складну структуру: 1) мета функції; 2) процесуальна дія, тобто об’єктивний зміст функції; 
3) спосіб здійснення дії; 4) умови її вчинення; 5) обсяг процесуальних повноважень (прав) на 
здійснення цих дій; 6) суб’єкт, тобто відповідальна особа, на яку законодавець поклав вико-
нання цієї дії. Також автором наведено механізм здійснення функції прокурора.

У статті проаналізовано положення Конституції України та виділено основні та пере-
хідні функції прокурора в умовах реформування органів прокуратури. Зроблено висновки про 
те, що внесенням змін до Основного Закону у 2016 році реформу прокуратури не завер-
шено, натомість необхідно констатувати наявність реформування, що триває, за умови 
початку принципової новелізації функцій і повноважень прокурора.

Ключові слова: прокуратура, прокурор, правовий статус прокурора, функції прокурора, 
функції прокуратури, процесуальні функції, повноваження прокурора.

Постановка проблеми. Функції прокурора, 
як і функції інших учасників кримінального про-
вадження, законодавчо до 20 листопада 2012 р. 
(день, відколи діє чинний КПК України) закрі-
плені не були. У КПК України 1960 р. термін 
«функція» не використовувався до 2001 р., коли 
до закону в процесі «малої» судової реформи 
КПК України було доповнено ст. 161, у ч. 2 
якої були врегульовані функції обвинувачення, 
захисту та вирішення справи [1]. Із зазначених 
трьох функцій прокурор виконував функцію 
обвинувачення. У тих випадках, коли прокурор 
закривав кримінальне провадження на досудо-
вих стадіях, вважалося, що він виконує функцію 
вирішення кримінальної справи.

Важливим етапом нормативно-правового 
закріплення функцій прокуратури стало при-
йняття Закону України «Про прокуратуру» від 
14 жовтня 2014 року. Водночас, скасування 
загального прокурорського нагляду стало клю-
човим моментом у визначені обсягу повнова-
жень прокурора. Таким чином Україна виконала 
свої зобов’язання перед європейською спіль-
нотою, взяті на себе за міжнародно-правовими 
актами.

У Висновку Парламентської асамблеї Ради 
Європи № 190 (1995) від 26 вересня 1995 року 
стосовно вступу України до Ради Європи зазна-
чено, що одне із зобов’язань, яке взяла на 
себе наша держава, полягає у тому, що роль 
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та функції Генеральної прокуратури будуть змі-
нені (особливо стосовно здійснення загального 
контролю за додержанням законності) шляхом 
перетворення цього інституту в орган, який від-
повідатиме принципам Ради Європи [2].

Слід зазначити, що в юридичній літературі 
поки не склалося однозначної думки про те, що 
являє собою функція. Слід зауважити, що кри-
мінально-процесуальні функції характеризують 
процесуальне положення суб’єктів криміналь-
ного процесу, дозволяють впорядкувати бага-
тосторонню процесуальну діяльність держав-
них органів, посадових та інших осіб, які беруть 
участь у кримінальному процесі.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню 
поняття функцій прокуратури, а також їх удо-
сконаленню в умовах реформування судо-
вої та правоохоронної системи присвячува-
лися праці таких науковців, як М. В. Косюти, 
М. М. Мичка, О. І. Скибенка, В. В. Сухоноса, 
В. П. Рябцева, М. П. Юрчишина, М. К. Якимчука 
та інших. Проте єдиного комплексного дослі-
дження процесуальних функцій прокурора, 
визначення їх місця у правовому статусі проку-
рора і досі зроблено не було.

Таким чином, метою дослідження в даній 
статті є визначення функцій прокурора як поса-
дової особи та учасника кримінального про-
цесу з метою визначення їх місця у правовому 
статусі прокурора, адміністративно-правових 
засад його участі у кримінальному процесі, 
а також аналіз співвідношення між собою функ-
цій та повноважень прокурора як елементів 
його правового статусу. 

Виклад основного матеріалу. У продов-
ження питання термінологічного визначення 
процесуального статусу прокурора у сфері кри-
мінального судочинства, цікаво буде відзначити, 
що у багатьох міжнародних актах прокурор при 
виконанні ним як функції нагляду за дотриман-
ням законів при здійсненні досудового розсліду-
вання, так і при реалізації функції підтримання 
державного обвинувачення іменуються термі-
ном «обвинувач», «державний обвинувач» або 
«публічний обвинувач». Зокрема, подібний під-
хід використовується у Керівних принципах ООН 
щодо ролі обвинувачів від 7 вересня 1990 р., 
Рекомендаціях ПАРЄ 1604 (2003) 11 «Про роль 
служби публічних обвинувачів у демократич-
ному суспільстві, заснованому на верховенстві 
права від 27 травня 2003 р., Рекомендаціях Rec 
(2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи «Про 
роль державного обвинувачення в системі кри-
мінального судочинства» від 6 жовтня 2000 р. 

та ін. Відмітимо, що й в історії українського зако-
нотворення були спроби використання подіб-
ного підходу, зокрема у програмних документах 
щодо реформування кримінальної юстиції [3].

Проте, на погляд науковців В. В. Колодчина 
та А. Р. Туманянца, зважаючи на реалії укра-
їнського законодавства в частині визначення 
функцій прокурора у сфері кримінальної юсти-
ції, подібний підхід є хибним. Оскільки вбача-
ється, що діяльність прокурора на стадії досу-
дового розслідування не може іменуватися 
державним обвинуваченням принаймні з двох 
(формального та сутнісного) мотивів. Формаль-
ний критерій полягає у тому, що відповідно до 
ч. 2 ст. 42 КПК України обвинуваченим є особа 
обвинувальний акт щодо якої переданий до 
суду. Відтак, про обвинувачення може йтися 
не раніше, ніж обвинувальний акт буде пере-
дано до суду. Що ж до сутнісного критерію, то 
слід відмітити, що діяльність прокурора на ста-
дії розслідування доволі часто має місце, коли 
особа правопорушника взагалі не встановлена, 
а відтак відсутній «об’єкт» для обвинувальної 
діяльності [4, с. 15].

Цікаво також відмітити, що серед термінів, 
визначення яких наведені у ст. 3 кримінального 
процесуального закону, надається лише дефі-
ніція узагальненого поняття «прокурор», але 
при цьому розшифровки його окремих статусів 
(як то процесуальний керівник або державний 
обвинувач) не наводяться.

З одного боку, доволі складно проігнорувати 
правозастосовну практику, яка йде шляхом 
найменування прокурора залежно від вико-
нуваної ним функції. Так, незважаючи на від-
сутність легального закріплення відповідних 
понять на рівні КПК, у практиці правозастосу-
вання доволі поширеним є позначення проку-
рора терміном «процесуальний керівник» якщо 
йдеться про стадію досудового розслідування 
[5], та «державний обвинувач» під час розгляду 
провадження у суді [6], хоча, ще раз наголо-
симо, закон зазначених словосполучень для 
позначення відповідних процесуальних статусів 
прокурора не вживає ані у ст. 3 серед офіційно 
дефініційованих понять, ані у подальшому тек-
сті (заради справедливості, слід відмітити вжи-
вання терміну «процесуальний керівник» на 
рівні відомчих актів Генеральної прокуратури 
України [7]).

З іншого боку, новим законодавством 
введено явище, що здобуло в науці назву 
«наскрізна участь прокурора у кримінальному 
провадженні». Так, відповідно до КПК, проку-
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рор здійснює повноваження прокурора у кримі-
нальному провадженні з його початку до завер-
шення. Здійснення повноважень прокурора 
в цьому самому кримінальному провадженні 
іншим прокурором можливе лише у виняткових, 
чітко окреслених законом випадках (ч. 2 ст. 37 
КПК України). Використання єдиного терміну 
«прокурор» незалежно від виконуваних функцій 
та стадії кримінального провадження, на наш 
погляд, є частиною системного підходу, для 
забезпечення максимально повного сприйняття 
правила щодо незмінності даного учасника про-
цесу. Запровадження ж на рівні закону поряд із 
категорією «прокурор» окремих понять «проце-
суальний керівник» та «державний обвинувач» 
внесе плутанину у формулювання та розуміння 
правила щодо незмінності прокурора, а також 
ускладнить практичне застосування понятій-
но-категоріального апарату.

На думку М. В. Юрчишина, сучасне україн-
ське кримінальне процесуальне законодавство 
й наразі не регулює окремо жодної криміналь-
ної процесуальної функції прокурора. У КПК 
України мова йде лише про функції окремих 
учасників кримінального провадження, а саме: 
«функції представника чи захисника» (п. 1 ч. 2 
ст. 65); «функції судового розпорядника» (ч. 4 
ст. 74); «функції державного експерта з питань 
таємниць відповідно до закону у сфері держав-
ної таємниці» (ч. 1 ст. 518) [8, с.36–37].

Розуміння кримінально-процесуальних функ-
цій учасника кримінального процесу ми можемо 
отримати, тільки склавши належне розуміння 
самого кримінального процесу: його призна-
чення, принципів, умов і механізму їх реаліза-
ції, учасників, їх ролей в процесі. Головним тут 
є питання про цілі та завдання кримінального 
процесу.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завдан-
нями кримінального провадження є захист 
особи, суспільства та держави від криміналь-
них правопорушень, охорона прав, свобод 
та законних інтересів учасників кримінального 
провадження, а також забезпечення швид-
кого, повного та неупередженого розсліду-
вання і судового розгляду з тим, щоб кожний, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї 
вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 
або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу 
і щоб до кожного учасника кримінального про-
вадження була застосована належна правова 
процедура [9].

Незважаючи на те, що поняття «криміналь-
но-процесуальна функція» використовується 
в юридичній літературі ще з кінця 19 століття, 
юристи поки не виробили єдиної думки щодо 
його змісту. Але суперечки ведуться не тільки 
з цього питання. На думку В. М. Савицького, 
проблема процесуальних функцій належить 
до числа центральних у науці про кримінальне 
судочинство: «Суперечки ведуться, зокрема, 
про саму природу, походження функцій, їх числі 
і класифікації, про функції окремих учасників 
процесу, про локальному або" наскрізному "дії 
тих чи інших функцій і т.д.» [10, с. 30].

Головними невирішеними питаннями в тео-
рії кримінально-процесуальної функції є нероз-
крита природа функції і труднощі її визначення. 
Отже, необхідно: 1) дати визначення криміналь-
но-процесуальної функції; 2) розкрити її зміст.

Отже, оскільки в юридичній літературі поки 
не склалося однозначної думки про те, що 
являє собою функція, слід зауважити, що кри-
мінально-процесуальні функції характеризують 
процесуальне положення суб’єктів криміналь-
ного процесу, дозволяють впорядкувати бага-
тосторонню процесуальну діяльність держав-
них органів, посадових та інших осіб, які беруть 
участь у кримінальному процесі.

Процесуальна функція суб’єктів криміналь-
ного процесу – це роль, яку законодавець закрі-
пив за цим учасником, і виконання якої необхідно 
для досягнення цілей кримінального процесу. 
Процесуальна функція має складну структуру, 
що включає такі елементи: 1) мета функції – те, 
що має бути досягнуто в ході судового процесу 
виконанням функції; 2) спосіб здійснення – 
характер дозволеної дії; 3) процесуальна дія – 
об’єктивний зміст функції; 4) умови вчинення 
цього діяння; 5) обсяг процесуальних повнова-
жень (прав) на здійснення дій; 6) суб’єкт – від-
повідальна особа, на яку законодавець поклав 
виконання цієї дії. Наявність вищезазначених 
елементів в діяльності суб’єктів кримінального 
процесу дає підставу вважати дану діяльність 
функцією і відокремити функцію від іншої дії 
або діяльності.

Вважаємо, що поняття «повноваження» 
як право на здійснення певних дій слід від-
різняти від поняття «функції» як обов’язку, 
що випливає із запропонованої законом ролі 
посадової особи, яку він зобов’язаний вико-
нати у кримінальному процесі. Повноваження 
(права) є засобом, що забезпечує виконання 
функції, а також складовою частиною функції 
і повинні надаватися в обсязі, необхідному для 
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виконання функції. Саме тому можна констату-
вати: 1) функції (обов’язки) прокурора в законо-
давчих актах повинні бути відділені від повно-
важень (прав); 2) досягнення цілей і вирішення 
задач здійснюється через виконання визначе-
них функцій (обов’язків); 3) виконавець повинен 
забезпечуватися повноваженнями (правами) 
в обсязі, необхідному для здійснення функцій 
(обов’язків).

Поняття «функції прокуратури» у науковій 
юридичній літературі найчастіше визначається 
як види діяльності прокуратури, що зумовлені 
соціальним призначенням прокуратури, харак-
теризуються певним предметом, спрямовані 
на вирішення відповідних завдань, і здійсню-
ються з використанням властивої їй компетен-
ції, відповідних повноважень і правових засо-
бів [11, c. 52; 12, c. 24; 13, c. 154]. Отже, кожна 
функція прокуратури має свій відносно відо-
кремлений предмет, самостійні повноваження 
і правові засоби їх реалізації.

Розмірковуючи про категорію «функції» 
у науці кримінального процесу, В. М. Бозров 
зауважує, що «різночитання тут не просто 
разючі, ступінь цих різночитань настільки гли-
бокий та парадоксальний, що важко піддається 
поясненню» [14, с.15].

О. Б. Чичканов зазначає, що функція проку-
рора у кримінальному процесі зумовлюється, 
з одного боку, державно-правовою функцією 
прокуратури загалом, з іншого боку, роллю 
і призначенням прокурора в кримінальному 
провадженні [15, с.8-9].

І. Л. Петрухін підкреслює, що прокурор не 
може претендувати на роль «четвертої» (наг-
лядової) влади. Він повинен бути органом 
публічного переслідування. Саме в цій ролі він 
повинен виступати не тільки в суді, але і при 
розслідуванні злочинів, не наглядати (обвину-
вач не може здійснювати нагляд), а пересліду-
вати за законом [16, с. 82].

Підходячи до питання визначення функцій 
прокурора, Г. А. Ніколайчук застосовує норма-
тивний підхід, вказуючи, що функції прокурора 
в кримінальному провадженні можна визна-
чити як встановлена Конституцією України, 
кримінальним процесуальним законодавством, 
Законом України «Про прокуратуру» та іншими 
законами України сукупність напрямів кримі-
нально-процесуальної діяльності прокурора, 
які здійснюються з метою забезпечення додер-
жання законів на всіх стадіях кримінального 
процесу і сприяння законності винесення судо-
вих рішень у кримінальних справах, та спрямо-

вана на досягнення виконання завдань кримі-
нального судочинства [17, с.23].

Варто зауважити, що кримінально-процесу-
альні функції і предмет відання прокурора пере-
бувають у тісній взаємозалежності. Прокурор 
тільки тоді може розпочати реалізацію покла-
дених на нього законом функцій, коли досудове 
розслідування є йому належним (за територією, 
за суб’єктом вчинення кримінального правопо-
рушення, за різновидом кримінального право-
порушення тощо). Уживане словосполучення «в 
межах компетенції», що стосується прокурора, 
в законі та у відомчих нормативно-правових 
актах уточнюється в конкретному досудовому 
розслідуванні через межі предмета відання, 
адже набір функцій і повноважень у всіх проку-
рорів одного рівня є однаковим, а предмет віда-
ння – різним.

Повноваження «допомагають» прокуророві 
забезпечити досягнення позитивного резуль-
тату за всіма напрямами (функціями) його про-
курорської діяльності в перебігу досудового 
провадження, а також наповнюють функції, що 
виконуються прокурором, реальним змістом. 
Будь-яке повноваження прокурора може бути 
використане ним для реалізації різних функцій. 
Тому віднесення повноважень прокурора до 
тих, що спрямовані на реалізацію певних функ-
цій, є дещо умовним. Водночас правильним 
є твердження про те, що окремі повноваження 
прокурора спрямовані переважно на реалізацію 
певної функції [18, с.127–128, 130].

Отже, законодавчо, чинною Конституцією 
у ст. 131-1 на прокуратуру покладено три базові 
функції: 1) підтримання публічного обвину-
вачення в суді; 2) організація і процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням, вирі-
шення відповідно до закону інших питань під 
час кримінального провадження, нагляд за 
негласними та іншими слідчими і розшуковими 
діями органів правопорядку; 3) представництво 
інтересів держави в суді у виключних випадках 
і в порядку, що визначені законом [19].

Дискусія про те, що являє собою процесу-
альна функція, і про зміст функцій процесуаль-
них учасників кримінального процесу триває 
і в даний час. У зв’язку з цим становить інтерес 
позиція Н. П. Кирилової, викладена в моногра-
фії «Процесуальні функції професійних учас-
ників змагального судового розгляду кримі-
нальних справ» [20, с. 55], де автор викладає 
свій погляд на поняття «процесуальні функції» 
і «процесуальні функції професійних учасни-
ків кримінального процесу», включаючи проку-
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рора. Звернемося, перш за все, до її уявлення 
про «процесуальної функції».

На її думку, видається доречним системний 
підхід до визначення поняття і змісту проце-
суальної функції, оскільки кримінально-про-
цесуальна діяльність є складним системним 
об’єктом. При визначенні поняття і змісту функ-
ції необхідно враховувати не тільки напрямки 
діяльності суб’єкта, але і її зміст, а також 
завдання, які стоять перед суб’єктом криміналь-
но-процесуальної діяльності. Має значення 
також і призначення стадій кримінального про-
цесу, на яких реалізується процесуальна діяль-
ність [20, с. 55]. При цьому, рекомендуючи, що 
слід враховувати при визначенні процесуальної 
функції, Н. П. Кирилова не пропонує самого її 
визначення.

Вчений В. В. Сухонос за змістом класифі-
кує функції прокуратури: наглядові, репре-
сивні, представницькі та координаційні функції. 
Зміст наглядових функцій складає діяльність 
стосовно здійснення нагляду за дотриманням 
законодавства у різних сферах суспільних 
відносин. Зміст репресивних функцій – діяль-
ність, пов’язана з кримінальним переслідуван-
ням осіб, що вчинили злочини. Представницькі 
функції передбачають діяльність з представ-
ництва в судах інтересів. І, нарешті, координа-
ційна функція полягає в здійсненні діяльності 
з координації діяльності різних державних орга-
нів у справі забезпечення законності в різних 
сферах суспільних відносин. Серед репресив-
них функцій (функцій кримінального пересліду-
вання) виокремлюють діяльність з порушення 
кримінальних справ, здійснення досудового 
слідства, а також підтримання державного обви-
нувачення в суді. До представницьких функцій 
належить представництво інтересів громадян 
або держави в цивільному, адміністративному 
чи господарському судочинстві [21, с. 142].

За сферою реалізації функції прокуратури, 
вищезазначений науковець, поділяє на зов-
нішні, які визначаються статусом прокуратури 
як державного органу, і внутрішні, зумовлені 
необхідністю організації функціонування про-
куратури як органу держави. До зовнішніх 
відносяться наглядові, репресивні, представ-
ницькі та координаційні функції. Зі свого боку 
до внутрішніх функцій прокуратури слід відне-
сти організаційно-управлінську, планування, 
матеріально-технічного забезпечення, кадро-
вого забезпечення, фінансового забезпечення, 
інформаційного забезпечення тощо. Оскільки 
внутрішні функції, крім організаційно-управлін-

ської, за змістом майже не відрізняються від 
аналогічних функцій інших державних органів, 
розглядати їх окремо недоцільно.

За ступенем значущості функції прокуратури 
поділяються також на основні, тобто спрямовані 
на реалізацію конституційних завдань прокура-
тури, та забезпечувальні, спрямовані на вну-
трішньо-організаційне забезпечення діяльності 
органів прокуратури [21, с. 142, 143].

Висновки. Провівши аналіз вище зазначе-
них думок науковців, ми можемо сміливо зау-
важити, що функція як правова категорія не 
залежить ні від напрямку діяльності суб’єкта 
кримінально-процесуальної діяльності, ні від 
її змісту, ні від завдань, що стоять перед цим 
суб’єктом. Суб’єкт наділяється функцією. Вона 
ж визначає мету його діяльності, завдання 
і роль, яку він виконує в кримінальному процесі. 
Суб’єкт – є виконавець відведеної йому (функ-
ції) ролі. Визначення функції, на нашу думку, не 
змінюється в залежності від стадії криміналь-
ного процесу.

Отже, під процесуальної функцією учасника 
кримінального процесу розуміється роль, яку 
законодавець закріпив за таким учасником, 
і виконання якої необхідно для досягнення 
цілей кримінального процесу.

Слід виділити, що процесуальна функція 
має складну структуру, яка включає наступні 
елементи (ознаки): 1) мета функції, тобто те, 
що має бути досягнуто в ході судового процесу 
виконанням функції; 2) процесуальна дія, тобто 
об’єктивний зміст функції; 3) спосіб здійснення, 
тобто характер дозволеної дії; 4) умови вчи-
нення цього діяння, тобто обставини виходячи 
зі змісту прийнятого рішення, попереднього дії, 
часу і т.д.; 5) обсяг процесуальних повноважень 
(прав) на здійснення цих дій; 6) суб’єкт, тобто 
відповідальна особа, на яку законодавець 
поклав виконання цієї дії.

Наявність сукупності таких елементів 
в діяльності учасника кримінального процесу 
(прокурора) дає підставу вважати дану діяль-
ність функцією і відокремити функцію від іншої 
дії або діяльності, яка не є такою.

Ми можемо запропонувати наступний меха-
нізм реалізації функцій в кримінальному процесі: 
цілі досягаються вирішенням певних завдань; 
рішення завдань здійснюється виконанням 
певних дій; сформований для виконавця набір 
певних цілеспрямованих дій утворює функцію 
виконавця. Цілі і завдання кримінального про-
цесу і функції виконавця формує законодавець. 
Функція визначає роль суб’єкта (виконавця 
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функції) в кримінальному процесі. В тому числі 
це стосується і прокурора.

Аналіз положень Конституції України наразі 
дає підстави виділити дві групи функцій про-
куратури, а саме: основні та перехідні. Основні 
функції передбачені ч. 1 ст. 131-1 Конститу-
ції України. Перехідні функції передбачені п. 9 
Перехідних положень Конституції України, до 
яких належать: 1) нагляд за додержанням зако-
нів при виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян; 
2) досудове слідство [19].

У Конституції зазначається, що прокуратура 
продовжує здійснювати «функцію нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, при застосу-
ванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян, – до набрання чинності законом 
про створення подвійної системи регулярних 
пенітенціарних інспекцій» [19]. При цьому 
прокуратура втратить свої функції з моменту 
набуття законом чинності, а не з моменту 
початку функціонування такої дворівневої сис-
теми.

Отже, внесенням змін до Основного Закону 
у 2016 році реформу прокуратури не завершено, 
натомість необхідно констатувати наявність 
реформування, що триває, за умови початку 
принципової новелізації функцій і повноважень 
прокурора. Елементами функціональної струк-
тури кримінальної процесуальної діяльності 
прокурора в досудовому провадженні є функції: 
обвинувачення; процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням; представництво 
інтересів держави у суді.

Кожна стадія кримінального процесу має 
свою мету і завдання. Прокурор виступає учас-
ником всіх стадій кримінального процесу, вико-
нує певну роль в досягненні цілей кожної стадії. 
Саме тому, кримінальна процесуальна функ-
ція – це роль учасника кримінального процесу 
в досягненні цілей певного етапу кримінального 
процесу, а функції прокуратури – це основні 
напрями реалізації покладених на прокуратуру 
обов’язків.
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Shaposhnyk A. S. The characteristics of procedural functions of the prosecutor in criminal 
proceedings

The article analyzes and characterizes the concepts of "prosecutor’s functions", "procedural 
functions of the prosecutor", as this term is not enshrined in the Ukrainian law. There are analyzed 
several scientific approaches of the definition of this concept and the classification of its features in 
the article. This analysis allowed to the author to determine his own approach to defining the functions 
of the prosecutor as a subject of criminal proceedings, as well as to determine their place in his legal 
status and relationship with the powers of the prosecutor. It is emphasized in the article that the function 
as a legal category does not depend on the direction of activity of the subject of criminal procedure, 
nor on its content, nor on the tasks facing this subject. The subject is endowed with a function. It also 
determines the purpose of his activities, tasks and the role he plays in the criminal process. Subject – 
is the executor of the role assigned to him (function). The definition of the prosecutor’s function does 
not change depending on the stage of the criminal process.

The author concluded that the procedural function of a participant in criminal proceedings means 
the role that the legislator has assigned to such a participant, and the implementation of which is 
necessary to achieve the objectives of the criminal process.

The article presented the main elements (features) of the prosecutor’s function and stated that 
it has a complex structure: 1) the purpose of the function; 2) procedural action, ie the objective 
content of the function; 3) the method of action; 4) the conditions of its commission; 5) the scope 
of procedural powers (rights) to carry out these actions; 6) the subject, ie the responsible person 
to whom the legislator has entrusted the implementation of this action. The author also provided 
a mechanism for exercising the function of a prosecutor.

The article analyzed the provisions of the Constitution of Ukraine and highlighted the main 
and transitional functions of the prosecutor in terms of reforming the prosecutor’s office. It is concluded 
that the amendments to the Basic Law in 2016 did not complete the reform of the prosecutor’s office, 
but it is necessary to state the ongoing reform, provided that the principle of updating the functions 
and powers of the prosecutor begins.

Key words: the prosecutor’s office, the prosecutor, the legal status of prosecutor, the functions 
of prosecutor, the functions of prosecutor’ s office, the procedural functions, the powers of prosecutor.
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У СФЕРІ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
В статті на виконання задач дослідження розкрито сутність найбільш ефективних 

форм публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури та запропоновано 
окремі пропозиції щодо механізмів їх удосконалення.

На підставі аналізу критеріїв поділу форм публічного адміністрування на основі їх сис-
тематизації та співставлення запропоновано виділити форми публічного адміністрування 
у сфері дорожньої інфраструктури та розкрито їх зміст, а саме : 1) видання норматив-
них актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури; 2) застосування 
нормативних приписів шляхом видання ненормативних актів публічного адміністрування 
у сфері дорожньої інфраструктури та здійснення матеріально-технічних операції; 3) укла-
дання адміністративних договорів у сфері дорожньої інфраструктури; 4) здійснення реє-
страційних, дозвільних та погоджувальних процедур у сфері дорожньої інфраструктури;  
5) здійснення контролю за дотриманням законодавства у цій сфері, виявлення, фіксація пору-
шень та застосування заходів юридичної відповідальності. З метою удосконалення системи 
заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері дорожньої 
інфраструктури доцільно виокремити в окрему частину норму статті 128-1 КУпАП – «пору-
шення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобіль-
них доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд» та встановити за його вчинення 
більш суворі заходи адміністративної відповідальності – значні штрафні санкції а за їх пов-
торне вчинення – позбавлення ліцензії у сфері будівництва та реконструкції доріг.

Ключові слова: публічне адміністрування, публічне адміністрування у сфері дорожньої 
інфраструктури, форми публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури, 
заходи реалізації.

Актуальність теми. Публічне адмініструван-
ням у сфері дорожньої інфраструктури в Укра-
їні являє регламентовану законами та іншими 
нормативно-правовими актами діяльність кола 
суб’єктів публічного адміністрування, яка спря-
мована на виконання законів та інших норма-
тивно-правових актів, у тому числі шляхом 
прийняття адміністративних рішень, надання 
встановлених законами адміністративних 
послуг щодо будівництва, ремонту, реконструк-
ції, а також експлуатаційного утриманням доріг 
та дорожньої інфраструктури, а також засто-
сування ефективних мір відповідальності за 
порушення у цій сфері. Ефективне публічне 

адмініструванням у сфері дорожньої інфра-
структури в Україні не можливе без з’ясування 
механізмів його реалізації, які систематизу-
ються у організаційні, процедурні форми адмі-
ністрування. 

Тому на виконання завдань дослідження, 
нижче доцільно розкрити сутність найбільш 
ефективних форм публічного адміністрування 
у сфері дорожньої інфраструктури та запро-
понувати окремі пропозиції щодо механізмів їх 
удосконалення.

Стан наукового дослідження проблеми. 
Сфера публічного адміністрування дорожньої 
інфраструктури є малодослідженою, в основ-
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ному вона піддавалась науковому аналізу 
з боку вчених економістів, в меншій мірі управ-
лінців та юристів в силу того що належний стан 
дорожньої інфраструктури в Україні є запору-
кою її євроатлантичного розвитку, що відповідно 
зумовлює беззаперечну актуальність теми 
дослідження. Дослідження особливостей реа-
лізації публічного адміністрування транспорт-
ною сферою стало предметом дослідження 
В.О. Галушко, Н.В. Кудрицької,  А.М. Новікова, 
Ю.Є. Пащенко, С. Пирожкова, Д.К. Прейгера, 
Я.В., І.Р. Юхновського. В той же час, аналіз 
вітчизняного наукового доробку у цій сфері вка-
зує на недостатню кількість наукових праць, 
в межах яких системно досліджувались про-
блеми публічного адміністрування в сфері 
дорожньої інфраструктури та пропонувались 
комплексні напрямки його удосконалення.

Виклад основних положень статті. Зазви-
чай в теорії адміністративного права під формою 
публічного адміністрування розуміють зовніш-
ньо виражену дію суб’єктів публічної адміністра-
ції, що здійснюється в рамках їх компетенції для 
виконання поставлених перед ними завдань 
та тягне за собою певні наслідки [83, с. 43–51.]. 
Кузьменко О.В. виокремлює такі ознаки форм 
публічного адміністрування: є способом зовніш-
нього вираження діяльності публічної адміні-
страції та її посадових осіб; залежать від змісту 
компетенції публічної адміністрації; обумовлені 
реалізацією завдань і функцій суб'єктів влад-
них повноважень (виконання адміністративних 
зобов’язань) в рамках їх компетенції; в біль-
шості випадків вимагають юридичної регла-
ментації; вибір форм діяльності обумовлений 
специфікою поставленої мети, зумовлює най-
більш ефективний варіант діяльності; тягнуть 
за собою певні наслідки [1]. В юридичній літе-
ратурі виокремлюються різні класифікації форм 
публічного адміністрування [2, с.192; 3, с. 44; 4, 
с.16; 5 с. 24], проте найбільш поширеними є дві 
класифікації: по-перше, за значенням наслід-
ків, які виникають у результаті використання тієї 
чи іншої форми (наявності правового ефекту); 
по-друге, за ступенем правової регламентації 
процесу їх застосування [6, с. 46].

За значенням наслідків, які виникають 
у результаті використання форм виділяють: 
а) правові форми публічного адміністрування; 
б) неправові форми публічного адміністру-
вання. До правових належать форми, викори-
стання яких спричиняє виникнення юридичних 
наслідків. Зокрема, видання правових актів, 
застосування примусових заходів тощо. Такі 

форми виступають як юридичні факти і можуть 
формувати адміністративно-правові відносини. 
До неправових належать форми, які безпо-
середньо юридичного значення не мають і не 
спричиняють виникнення адміністративно-пра-
вових відносин. Такі форми або передують 
правовим (проведення ревізії за результатами 
якої видається правового акт), або використо-
вуються за ними (нарада з приводу реалізації 
правового акта).

За ступенем правової регламентації про-
цесу використання виділяють такі форми 
публічного управління: 1) встановлення норм 
права (видання нормативних актів публіч-
ного адміністрування); 2) застосування норм 
права (видання ненормативних актів публіч-
ного адміністрування, актів застосування норм 
права); 3) укладання адміністративних догово-
рів; 4) здійснення реєстраційних та інших юри-
дичне значущих дій; 5) провадження організа-
ційних дій; 6) виконання матеріально-технічних 
операцій. Перші чотири форми є правовими, 
решта – неправовими. Саме такий поділ форм 
публічного адміністрування найбільш повно 
відображає діяльність публічної адміністрації, її 
широту та специфіку [7, с.158].

Розглянувши різні підходи щодо виокрем-
лення критеріїв поділу форм публічного 
адміністрування на основі їх систематизації 
та співставлення доцільно виділити такі форми 
публічного адміністрування у сфері дорожньої 
інфраструктури: 1) видання нормативних актів 
публічного адміністрування у сфері дорожньої 
інфраструктури; 2) застосування нормативних 
приписів шляхом видання ненормативних актів 
публічного адміністрування у сфері дорожньої 
інфраструктури та здійснення матеріально-тех-
нічних операції; 3) укладання адміністратив-
них договорів у сфері дорожньої інфраструк-
тури; 4) здійснення реєстраційних, дозвільних 
та погоджувальних процедур у сфері дорож-
ньої інфраструктури; 5) здійснення контролю 
за дотриманням законодавства у цій сфері, 
виявлення, фіксація порушень та застосування 
заходів юридичної відповідальності. Нижче 
більш детально розкриємо їх зміст.

Видання нормативних актів публічного 
адміністрування у сфері дорожньої інфра-
структури.

Ця форма пов’язана зі створенням правових 
норм, розробкою, обговоренням і прийняттям 
правових актів. У рамках правотворчої форми 
публічного адміністрування реалізується функ-
ція адміністративного правотворчості. Дана 
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форма діяльності публічної адміністрації від-
різняється достатньою складністю, оскільки 
вимагає тривалої процедури: розробки про-
екту адміністративного акту, обговорення, при-
йняття, опублікування та державної реєстрації. 
Вона характеризується також наявністю в сис-
темі публічного управління безлічі правотвор-
чих процедур, які використовуються самими 
органами для адміністративної правотворчості, 
конкретизують і уточнюють завдання і функ-
ції публічного адміністрування, встановлені 
у законах. При цьому правотворча діяльність 
публічної адміністрації завжди повинна бути 
заснованої на положеннях законів та інших нор-
мативних правових актів вищої юридичної сили

Соціальним призначення видання право-
вих актів є встановлення еталонів і стандартів 
поведінки у сфері дорожньої інфраструктури, 
що відповідають публічним інтересам. Це особ-
ливий різновид діяльності, якій властиві такі 
ознаки: вона здійснюється уповноваженими 
суб’єктами публічної адміністрації в процесі 
нормотворення; її результатом є прийняття нор-
мативно-правового акта;  має організуючий 
характер та мету; охороняється та гарантується 
державою.

Не вдаючись в детальний аналіз всіх етапів 
правотворчості, звернемо увагу та особливості 
видання нормативних актів публічного адміні-
стрування у сфері дорожньої інфраструктури. 
Всі нормативно-правові акти у сфері дорож-
ньої інфраструктури можна поділити на дві 
групи: 1) закони та підзаконні нормативно-пра-
вові акти у сфері дорожньої інфраструктури, 
закони – приймаються Верховною Радою 
України, підзаконні акти – Кабінетом Міністрів 
України; 2) регуляторні акти Міністерства інф-
раструктури України у сфері дорожньої інфра-
структури.

Серед законів та підзаконних норматив-
но-правових актів у сфері дорожньої інфра-
структури можна виділити: Закон України «Про 
автомобільний транспорт» [8]; Закон України 
«Про автомобільні дороги» [9]; Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 
«Про затвердження Єдиних правил ремонту 
і утримання автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, правил користування 
ними та охорони» [10]; Постанова Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2001 № 30 «Про 
проїзд великогабаритних та великовагових 
транспортних засобів автомобільними доро-
гами, вулицями та залізничними переїздами» 
[11] та ін. До регуляторних актів Міністерства 

інфраструктури України у сфері дорожньої 
інфраструктури можна віднести, наприклад, 
наказ Міністерства інфраструктури України 
від 07.10.2022 року № 753 «Про затвердження 
Методики визначення вартості дорожніх робіт 
та послуг щодо визначення вартості нового 
будівництва, реконструкції, ремонтів та екс-
плуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування» [12].

Застосування нормативних приписів шля-
хом видання ненормативних актів публічного 
адміністрування у сфері дорожньої інфра-
структури та здійснення матеріально-тех-
нічних операції.

Це є правозастосовча форма діяльно-
сті основного суб’єкта владних повноважень 
у сфері дорожньої інфраструктури – Укравто-
дору, пов’язана з виконанням законодавчих 
та інших нормативних правових актів з метою 
застосування норми права до конкретних жит-
тєвих обставин, тобто в рамках цієї форми від-
бувається розгляд і вирішення індивідуальних 
справ у сфері дорожньої інфраструктури

Ця форма діяльності включає: встановлення 
фактичних обставин справи; пошук спеціальної 
правової норми для застосування в конкрет-
ній ситуації і конкретному випадку, виявлення 
юридичної значимості та масштабу дій цієї пра-
вової норми, з'ясування її змісту, тлумачення 
норми права; прийняття рішення по справі, 
видання індивідуального акта публічного 
адміністрування; виконання правового акта 
та здійснення контролю за його виконанням. 
Прикладом ненормативного акту публічного 
адміністрування у сфері дорожньої інфраструк-
тури є наказ Державного агентства автомобіль-
них доріг України від 12.10.2012 року № 391 
«Про створення Фонду галузевих будівельних 
норм та нормативних документів» [12] .

Укладання адміністративних договорів 
у сфері дорожньої інфраструктури.

Адміністративний договір – це правочин між 
суб’єктом публічного адміністрування і приват-
ною особою або між суб’єктами публічного адмі-
ністрування, що вчиняється з метою реалізації 
їхніх публічних функцій [13]. На сьогодні єдине 
нормативне визначення поняття та сутності 
адміністративного договору дано в КАСУ, як 
спільний правовий акт суб’єктів владних повно-
важень або правовий акт за участю суб’єкта 
владних повноважень та іншої особи, що ґрун-
тується на їх волеузгодженні, має форму дого-
вору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, 
визначає взаємні права та обов’язки його учас-
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ників у публічно-правовій сфері й укладається 
на підставі закону: для розмежування компе-
тенції чи визначення порядку взаємодії між 
суб’єктами владних повноважень; для делегу-
вання публічно-владних управлінських функ-
цій; для перерозподілу або об’єднання бюджет-
них коштів у випадках, визначених законом; 
замість видання індивідуального акта; для вре-
гулювання питань надання адміністративних 
послуг. Однак попри спроби дослідити природу, 
сутність та види адміністративних договорів, 
у вітчизняній правовій системі, на відміну від 
європейської практики, є мало застосовува-
ним в той же час є перспективним з огляду на 
окремі сфери його застосування. Так з огляду 
на сутність та перспективне розуміння адміні-
стративного договору його різновидами у сфері 
публічного адміністрування дорожнього госпо-
дарства можуть бути: 1) концесійний договір – 
договір між концесіонером та концесієдавцем, 
який визначає порядок та умови реалізації про-
екту, що здійснюється на умовах концесії як 
форми здійснення державно-приватного парт-
нерства, що передбачає надання концесієдав-
цем концесіонеру права на створення та/або 
будівництво (нове будівництво, реконструкцію, 
реставрацію, капітальний ремонт та технічне 
переоснащення), та/або управління (користу-
вання, експлуатацію, технічне обслуговування) 
об’єктом дорожньої інфраструктури, та/або 
надання суспільно значущих послуг у порядку 
та на умовах, визначених концесійним догово-
ром, а також передбачає передачу концесіо-
неру переважної частини операційного ризику, 
що охоплює ризик попиту та/або ризик пропо-
зиції; 2) договір (контракт) про утримання авто-
мобільних доріг загального користування для 
вдосконалення ефективності використання 
бюджетних коштів при виконанні дорожніх 
робіт та підвищення якості робіт з експлуата-
ційного утримання автомобільних доріг загаль-
ного користування державного значення шля-
хом застосування довгострокових договорів 
за принципом забезпечення їх експлуатацій-
ного стану відповідно до нормативно-правових 
актів, норм та стандартів.

Здійснення дозвільних, погоджувальних 
та тендерних процедур у сфері дорожньої 
інфраструктури.

Відповідно до п. 9 ст. 7 Закону «Про ліцен-
зування видів господарської діяльності» ліцен-
зуванню підлягає господарська діяльність по 
будівництву об’єктів, що за класом наслід-
ків (відповідальності) належать до об’єктів 

з середніми та значними наслідками, з ураху-
ванням особливостей, визначених Законом 
України «Про архітектурну діяльність», до 
яких віднесено об’єкти дорожньої інфраструк-
тури [14]. Ліцензійними умовами провадження 
господарської діяльності з будівництва об’єк-
тів, що за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів із середніми та значними 
наслідками, затвердженими Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 
«Деякі питання ліцензування будівництва об’єк-
тів, що за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів із середніми та значними 
наслідками» визначено ряд вимог до ліцензі-
атів, які поділяються на загальні та вимоги по 
будівництву об'єктів транспортної інфраструк-
тури, кожен з яких містить: організаційні вимоги; 
кадрові вимоги; технологічні вимоги.

Будівництво, реконструкцію і ремонт автомо-
більних доріг, залізничних переїздів, комплексів 
дорожнього сервісу та інших споруд у межах 
відведення автомобільних доріг або червоних 
ліній міських вулиць і доріг можливо здійсню-
вати з урахуванням підготовки погоджувальної 
документації. Даний інструмент передбачений 
як Законом «Про автомобільні дороги», так 
і Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утри-
мання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, правил користування ними та охо-
рони» від 30.03.1994 № 198 (п.40)

Доступ на ринок будівництва, ремонту, рекон-
струкції та утримання дорожньої інфраструк-
тури суб’єктами господарювання здійснюється 
через тендерні процедури, порядок здійснення 
яких регламентований Законом України «Про 
публічні закупівлі» [15]. Цим законом встанов-
лено правові та економічні засади здійснення 
закупівель товарів, робіт і послуг для забезпе-
чення потреб держави, територіальних громад 
та об’єднаних територіальних громад. Забез-
печення ефективного та прозорого здійснення 
закупівель, створення конкурентного середо-
вища у сфері публічних закупівель, запобігання 
проявам корупції у цій сфері, розвиток добро-
совісної конкуренції. До сфери публічних робіт 
і послуг, які підпадають під процедуру закупі-
вель віднесено будівництво, ремонт, рекон-
струкцію та утримання дорожньої інфраструк-
тури; при цьому замовником цих робіт та послуг 
виступає Укравтодор, а переможець процедури 
закупівлі – учасник, тендерна пропозиція якого 
відповідає всім критеріям та умовам, що визна-
чені у тендерній документації, і визнана най-
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більш економічно вигідною, та якому замовник 
повідомив про намір укласти договір про заку-
півлю, або учасник, якому замовник повідо-
мив про намір укласти договір про закупівлю 
за результатами застосування переговорної 
процедури закупівлі. Якщо стисло описати тен-
дерну процедуру у сфері дорожньої інфраструк-
тури, то її механізм виглядає наступним чином: 
1) Укравтодором організовується тендер на 
будівництво або ремонт дороги через систему 
PROZORRO; 2) у тендері приймають участь 
переважно 2-3 українські компанії. Більше 50% 
ринку – п’ять компаній: чотири вітчизняні, і одна 
турецька – ОНУР; 3) переможець тендеру роз-
починає будівництво або ремонт певної ділянки 
дороги, переважно за власні кошти (умови 
оплати відрізняються у залежності від договору 
і можуть бути змінені додатковими угодами); 
4) після завершення робіт та проходження від-
повідного державного контролю оплата здійс-
нюється із Дорожнього фонду.

Окремі положення проведення цих тендер-
них процедур визначені в Методичних реко-
мендаціях щодо методології особливостей 
здійснення закупівель у сфері дорожнього 
господарства, затверджених Наказом Мініс-
терства розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України від 17.08.2020  
№ 1572 [16].

Останньою із форм публічного адміні-
стрування у сфері дорожньої інфраструктури 
є здійснення контролю за дотриманням зако-
нодавства у цій сфері, виявлення, фіксація 
порушень та застосування заходів юридичної 
відповідальності. Аналіз підстав та процедури 
як проведення контрольних перевірок діяльно-
сті суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
дорожньої інфраструктури так і застосування 
заходів адміністративної відповідальності за 
правопорушення в цій сфері потребує окремого 
дослідження.

В той же час, аналіз адміністративно-делік-
тного законодавства дає можливість встано-
вити, що до адміністративних правопорушень 
у сфері дорожньої інфраструктури можна від-
нести: 1) порушення правил дорожнього руху, 
що спричинило пошкодження транспортних 
засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, дорожніх споруд чи 
іншого майна (стаття 124 КУпАП); порушення 
або невиконання правил, норм та стандартів, 
що стосуються забезпечення безпеки дорож-
нього руху (стаття 128-1 КУпАП); порушення 
правил дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів та правил проїзду великогабаритних 
і великовагових транспортних засобів автомо-
більними дорогами, вулицями та залізничними 
переїздами (стаття 132-1 КУпАП); порушення 
Правил охорони магістральних трубопроводів 
(стаття 138 КУпАП); пошкодження автомобіль-
них доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізнич-
них переїздів і технічних засобів регулювання 
дорожнього руху, створення перешкод для 
руху та невжиття необхідних заходів щодо їх 
усунення (стаття 139 КУпАП); порушення пра-
вил, норм і стандартів при утриманні автомо-
більних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо 
своєчасної заборони або обмеження руху чи 
позначення на автомобільних дорогах і вулицях 
місць провадження робіт (стаття 140 КУпАП); 
порушення правил охорони смуги відводу авто-
мобільних шляхів (стаття 141 КУпАП); пору-
шення землекористувачами правил утримання 
ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів 
(стаття 142 КУпАП) [17].

Висновки. На підставі аналізу критеріїв 
поділу форм публічного адміністрування на 
основі їх систематизації та співставлення запро-
поновано виділити форми публічного адміні-
стрування у сфері дорожньої інфраструктури 
та розкрито їх зміст, а саме : 1) видання норма-
тивних актів публічного адміністрування у сфері 
дорожньої інфраструктури; 2) застосування 
нормативних приписів шляхом видання ненор-
мативних актів публічного адміністрування 
у сфері дорожньої інфраструктури та здійснення 
матеріально-технічних операції; 3) укладання 
адміністративних договорів у сфері дорож-
ньої інфраструктури; 4) здійснення реєстрацій-
них, дозвільних та погоджувальних процедур 
у сфері дорожньої інфраструктури; 5) здійснення 
контролю за дотриманням законодавства у цій 
сфері, виявлення, фіксація порушень та засто-
сування заходів юридичної відповідальності. 
З метою удосконалення системи заходів адмі-
ністративної відповідальності за вчинення пра-
вопорушень у сфері дорожньої інфраструктури 
доцільно виокремити в окрему частину норму 
статті 128-1 КУпАП – «порушення або невико-
нання правил, норм і стандартів, що стосуються 
забезпечення безпеки дорожнього руху під час 
будівництва, реконструкції, ремонту та утри-
мання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів і дорожніх споруд» та встановити за 
його вчинення більш суворі заходи адміністра-
тивної відповідальності – значні штрафні санкції 
а за їх повторне вчинення – позбавлення ліцензії 
у сфері будівництва та реконструкції доріг. 
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Yunin O. S., Sobakar A. O. Forms of public administration in the field of road infrastructure 
in Ukraine

In order to fulfill the tasks of the research, the article reveals the essence of the most effective 
forms of public administration in the field of road infrastructure and offers separate proposals for 
the mechanisms of their improvement.

On the basis of the analysis of the criteria for the division of forms of public administration based on 
their systematization and comparison, it is proposed to distinguish the forms of public administration 
in the field of road infrastructure and their content is revealed, namely: 1) issuance of normative 
acts of public administration in the field of road infrastructure; 2) application of regulations by issuing 
non-normative acts of public administration in the field of road infrastructure and implementation 
of material and technical operations; 3) conclusion of administrative contracts in the field of road 
infrastructure; 4) implementation of registration, permit and approval procedures in the field of road 
infrastructure; 5) monitoring compliance with legislation in this area, identifying and recording 
violations and applying measures of legal responsibility. In order to improve the system of measures 
of administrative responsibility for the commission of offenses in the field of road infrastructure, it is 
advisable to separate into a separate part the norm of Article 128-1 of the Code of Administrative 
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Offenses – "violation or failure to comply with rules, norms and standards related to ensuring road 
traffic safety during construction, reconstruction, repair and maintenance of highways, streets, 
railway crossings and road structures" and to establish more severe measures of administrative 
responsibility for its commission – significant fines, and for their repeated commission – deprivation 
of a license in the field of road construction and reconstruction.

Key words: public administration, public administration in the field of road infrastructure, forms 
of public administration in the field of road infrastructure, implementation measures.
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ПРО СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ 
ПОВНОВАЖЕННЯМИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Статтю присвячено аналізу стану дослідження теоретичних і практичних проблем кри-

мінальної відповідальності за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права. Оглядово досліджено корупційна складова зазначеної проблема-
тики та її особливості під час військового стану та дій окупаційних військ. Проілюстровано 
особливості відповідальності за зловживання повноваженнями службовою особою юридич-
ної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форм. Зроблено попередні 
висновки про напрямки дослідження зловживань повноваженнями службовою особою юридич-
ної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми за умов воєнного 
стану тощо.

У статті досліджено питання розслідування кримінальної відповідальності за зловживання 
владою службовою особою юридичної особи приватного права пов’язане з антикорупційною 
політикою держави, як одного з корупційних правопорушень у сфері приватного права, яке 
набуває особливих форм, зухвалості саме зараз, під час дії воєнного стану та ведення агре-
сивних бойових дій на території нашої держави, що може мати особливо тяжкі наслідки. 
Зазначається, що на сьогодні, незважаючи на агресивну війну, яку веде Російська Федерація 
проти України, фіксуються кримінальні правопорушення, вчинені вітчизняними посадовими 
особами. Також наведено низку практичних прикладів.

Досліджено низку праць науковців, які розглядали різні аспекти окресленої проблематики, 
але дійшли висновку, що жодна з них не була піддана ґрунтовному науково-правовому аналізу 
«Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права неза-
лежно від організаційно-правової форми за умов воєнного стану». В якому ставимо завдан-
нями вирішення таких питань: стан дослідження кримінальної відповідальності за зловжи-
вання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми; історію законодавчого регулювання кримінальної відпові-
дальності за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми; кримінальна відповідальність за зловжи-
вання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми в законодавстві зарубіжних країн; об'єкт складу кримінального 
правопорушення, пов’язаного зі зловживанням повноваженнями службовою особою юридич-
ної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми; об'єктивна сто-
рона складу кримінального правопорушення, пов’язаного зі зловживанням повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 
форми; суб'єкт складу кримінального правопорушення, пов’язаного зі зловживанням повно-
важеннями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організа-
ційно-правової форми; суб'єктивна сторона складу кримінального правопорушення, пов’яза-
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ного зі зловживанням повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми; кваліфікація та розподіл складів кримінальних 
правопорушень, пов’язаних зі зловживанням повноваженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми із суміжними складами; 
особливості визначення покарання за зловживання повноваженнями службовою особою юри-
дичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми в умовах воєн-
ного стану тощо.

Ключові слова: зловживання повноваженнями, зловживання правом, кримінальна відпо-
відальність, склад кримінального правопорушення, службова особа, умови воєнного стану, 
юридична особа.

Постановка проблеми. Розв’язання питань 
стану дослідження кримінальної відповідаль-
ності за зловживання повноваженнями служ-
бовою особою юридичної особи приватного 
права пов’язано з антикорупційною політикою 
держави, бо це одне з корупційних правопо-
рушень в сфері приватного права, які набува-
ють особливої форми, зухвалості зараз, під час 
перебігу військового стану та ведення агресив-
них бойових дій на території нашої держави, 
що може нести особливо тяжкі наслідки, з чи 
і пов’язана актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різні аспекти проблеми розглядали багато 
вчених та науковців, зокрема, Г. М. Анісімов, 
П. П. Андрушко, П. С. Берзін, В. І. Борисов, 
Л. П. Брич, В. М. Бурдін, Р. М. Гора, О. М. Гру-
дзур, О. О. Дудоров, О. П. Дячкін, З. А. Заги-
ней, К. П. Задоя, Г. М. Зеленов, В. М. Киричко, 
В. П. Коваленко, В. М. Куц, Р. Л. Максимович, 
М. І. Мельник, В. А. Мисливий, Д. Г. Михайленко, 
А. А. Музика, В. О. Навроцький, М. І. Панов, 
А. В. Савченко, Д. О. Сисоєв, Д. О. Сисоєв, 
Т. І. Слуцька, А. Стрижевська, М. С. Туркот, 
В. І. Тютюгін, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, Г. Хашев, 
А. В. Шнітенков, М.-М. С. Яциніна та ін., проте 
роботи зазначених авторів не вичерпують існу-
ючої проблематики, чимало її аспектів залиши-
лися не до кінця з’ясованими, а деякі й до тепер 
є дискусійними.

Метою статті є дослідження стану розро-
блення теоретичних і прикладних проблем 
кримінальної відповідальності за зловживання 
повноваженнями службовою особою юридич-
ної особи приватного права незалежно від орга-
нізаційно-правової форми.

Виклад основного матеріалу. Таким 
чином, у відповідності до ч. 2 ст. 19 Конституції 
України [1] органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України. Так кожен, у від-

повідності до ст. 68, зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та законів 
України, не посягати на права і свободи, честь 
і гідність інших людей. Ці конституційні приписи 
поширюються на всіх без винятку службових 
осіб, незалежно від того, чи є вони представ-
никами законодавчої, виконавчої або судової 
гілок влади, виконують свої службові обов’язки 
в державному апараті, в органах місцевого 
самоврядування або об’єднаннях громадян, 
здійснюють службову діяльність в юридичних 
особах публічного чи приватного права. Не має 
також значення службове становище особи, 
відомча чи галузева приналежність підприєм-
ства, організації чи установи, сфера їх діяль-
ності, організаційно-правова форма і форма 
власності, на підставі яких створені та функ-
ціонують ті чи інші юридичні особи. Повною 
мірою вимога діяти лише в межах наданих їм 
повноважень та у спосіб, передбачений законо-
давством, поширюється і на тих осіб, які хоча 
і не належать до службових, але сфера про-
фесійної діяльності яких пов’язана з наданням 
публічних послуг, оскільки надання таких послуг 
спрямоване на набуття, зміну чи припинення 
прав та/або обов’язків юридичних і фізичних 
осіб, а результатом їх надання є спричинення 
наслідків правового характеру. Отже, діяння, 
що вчинюються всупереч Конституції і законам 
України, є порушенням їх приписів і мають тяг-
нути юридичну відповідальність. Зловживання 
службовими особами своїм службовим стано-
вищем або вчинення ними дій, що виходять 
за межі їх повноважень, посягають на вста-
новлений порядок функціонування цих служ-
бових осіб, а також на нормальне функціону-
вання юридичних осіб, представниками яких 
вони є, їх авторитет. Вони можуть завдавати не 
тільки матеріальної, а й нематеріальної шкоди 
не тільки юридичним особам, а й посягати на 
права та законні інтереси інших осіб [2].

Статтею 22 Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом [3] сторони домови-
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лися спрямувати спільні зусилля на вирішення 
проблеми корупції як у приватному, так і у дер-
жавному секторі. Такий й же підхід задекларо-
вано Кримінальною Конвенцією Ради Європи 
Про боротьбу з корупцією [4] та Конвенції ООН 
проти корупції [5], що встановлюють самостійну 
кримінальну відповідальність за корупційні зло-
чини у приватному секторі.

Статтею 364-1 Кримінального кодексу Укра-
їни доповнено Законом України Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо відповідальності за корупційні право-
порушення № 3207-VІ від 7 квітня 2011 р.; із 
змінами, внесеними згідно із Законом України 
Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо гуманізації відповідально-
сті за правопорушення у сфері господарської 
діяльності№ 4025-VІ від 15 листопада 2011 р. 
[6; 7; 8]. Яким встановлено відповідальність за 
злочин із матеріальним складом, який визна-
ється закінченим з моменту настання наслід-
ків, зазначених у законі. Відсутність вказаних 
наслідків може свідчити про незакінчений зло-
чин за умови спрямованості діяння на досяг-
нення цих наслідків або про адміністративний 
чи дисциплінарний проступок. За частиною 2 
ст. 364-1 Кримінального кодексу України (далі 
КК) карається те саме діяння, якщо воно спри-
чинило тяжкі наслідки: обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони основного складу злочи-
нів останньої групи є такі суспільно небезпечні 
наслідки, які полягають у заподіяння істотної 
шкоди охоронюваним законом правам, свобо-
дам та інтересам окремих громадян, інтересам 
юридичних осіб, державним або громадським 
інтересам [9].

Наприклад, обіцянка, пропозиція, надання 
або одержання цінностей (благ) безоплатно 
отже, що за них не отримують будь-яку гро-
шову або іншу компенсацію їх вартості. Для 
встановлення заниженого вартісного визна-
чення цінностей (благ) потрібно використову-
вати поняття ціни, яка є нижчою за мінімальну 
ринкову. Така ціна має бути нижчою від ринко-
вої ціни, під якою у підп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14 
Податкового кодексу України мається на увазі 
ціна, коли товари (роботи, послуги) переда-
ються іншому власнику за умови, що продавець 
бажає передати такі товари (роботи, послуги), 
а покупець бажає їх отримати на добровільній 
підставі, за умов, що обидві сторони є взаємно 
незалежними юридично та фактично, володі-
ють достатньою інформацією про такі товари 
(роботи, послуги), а також про ціни, які скла-

лися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – 
однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних 
економічних (комерційних) умовах [10].

У статтях 368-2, 368-3, 368-4, 369-2 КК непра-
вомірна вигода є предметом передбачених 
цими статтями злочинів, а у статтях 364-1, 365-2 
КК це поняття застосовується з метою опису 
мети злочину. Крім того, поняття неправомір-
ної вигоди застосовується у ст. 370 Криміналь-
ного кодексу як характеристика окремих ознак 
провокації комерційного підкупу. Визначення 
неправомірної вигоди у примітці до ст. 364-1 КК 
не містить вказівки на ст. 370 КК, проте немає 
ніяких підстав вважати, що зміст цього поняття 
у зазначених нормах не збігається [6].

Відповідальність за злочини у сфері профе-
сійної діяльності, пов’язаної з наданням публіч-
них послуг, також можлива лише за умови, якщо 
діяння особи: було пов’язане з використанням 
повноважень, якими вона наділяється для 
надання таких послуг; вчинено всупереч тим 
цілям і завданням заради досягнення й вирі-
шення яких вона отримує повноваження нада-
вати такі послуги під час здійснення певної про-
фесійної діяльності.

У частині 1 ст. 366 КК, статтях 368, 368-2, 
368-3, 368-4, 369 і 370 КК передбачена відпові-
дальність за злочини з так званим формальним 
складом, які визнаються закінченими з моменту 
вчинення відповідного діяння, а у статтях 364, 
364-1, 365, 365-1, 365-2, 367 та ч. 2 ст. 366 
КК – із матеріальним, які визнаються закінче-
ними з моменту настання зазначених у законі 
наслідків, що повинні перебувати у причинному 
зв’язку із вчиненим особою діянням.

Треба зважати на те, що суттєва шкода як 
наслідок вчинення цих злочинів, може укла-
датися в спричинення: матеріальних збитків; 
нематеріальної шкоди; матеріальних збит-
ків у поєднанні з наслідками нематеріального 
характеру.

Згідно з п. 3 примітки до ст. 364 КК шкода, 
що полягає в заподіянні матеріальних збитків, 
визнається істотною, якщо вона в сто і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян. При цьому матеріальна 
шкода: може бути реальною і тоді полягає 
у зменшенні наявних фондів і заподіянні тим 
самим прямих майнових збитків (наприклад, 
коли транспортні засоби підприємства неза-
конно використовуються службовою особою 
в особистих цілях, що призводить до їх аморти-
зації та втрат пально-мастильних матеріалів); 
може полягати в так званій упущеній (втраченій) 
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вигоді – неодержаних доходах (наприклад, коли 
службова особа віддає незаконний наказ про 
скорочення випуску продукції, що призводить 
до зменшення прибутку підприємства); може 
складатися із суми реальних матеріальних 
збитків і упущеної вигоди (наприклад, коли той 
же незаконний наказ про скорочення випуску 
продукції супроводжується розпорядженням 
про розукомплектування цінного виробничого 
обладнання, на якому ця продукція виготовля-
лася). Проте в усіх випадках, коли шкода має 
матеріальний характер, загальний розмір збит-
ків завжди повинен у сто і більше разів пере-
вищувати неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, встановлений законодавством Укра-
їни на час вчинення злочину [6]. При визначенні 
розміру такого мінімуму належить керуватися 
положеннями підп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169; 
абз. 8 п. 1 розд. XIX та п. 5 підрозд. 1 розд. XX 
Податкового кодексу України, а також припи-
сами Закону України «Про Державний бюджет 
України на...» відповідний рік. Питання про те, 
чи є шкода істотною, якщо вона полягає у запо-
діянні наслідків нематеріального (морального, 
організаційного тощо) характеру, вирішується 
у кожному окремому випадку з урахуванням 
конкретних обставин справи, бо в таких випад-
ках істотна шкода – це категорія оціночна. При 
вирішенні цього питання потрібно враховувати 
ступінь негативного впливу протиправного 
діяння на нормальну діяльність органів влади 
та управління, роботу підприємств, установ 
та організацій, характер завданої нематеріаль-
ної шкоди, кількість потерпілих громадян, роз-
мір моральної шкоди тощо. Судова практика 
визнає істотною таку шкоду, яка, зокрема, поля-
гає у порушенні охоронюваних Конституцією чи 
іншими законами прав та свобод людини й гро-
мадянина (право на свободу й особисту недо-
торканність та недоторканність житла, виборчі, 
трудові, житлові права тощо), підрив авторитету 
та престижу органів державної влади чи місце-
вого самоврядування, порушення громадської 
безпеки та громадського порядку, створення 
обстановки й умов, що утруднюють виконання 
підприємствами, установами, організаціями 
своїх функцій тощо [9; 10]. Істотною визнається 
й така шкода, яка є наслідком використання 
суб’єктом злочину свого службового становища 
чи повноважень з надання публічних послуг 
для: сприяння чи потурання вчиненню злочину 
іншими особами; вчинення суб’єктом поряд зі 
злочином, передбаченим у розділі XVII Особли-
вої частини КК, іншого злочинного діяння; при-

ховування раніше вчиненого особою злочину. 
Шкода є істотною й тоді, коли через порушення 
особою своїх службових обов’язків або повно-
важень з надання публічних послуг злочин 
учиняється іншими особами (наприклад, через 
недбалість керівника підлеглі йому особи неза-
конно заволодівають майном підприємства чи 
внаслідок складання нотаріусом підробленого 
заповіту особа заволодіває майном законних 
спадкоємців тощо).

У разі заподіяння поряд із матеріальними 
збитками й шкоди нематеріального характеру, 
загальна шкода від злочину може визнаватися 
істотною навіть і тоді, коли матеріальні збитки 
самі по собі не перевищують ста неоподат-
ковуваний мінімум доходів громадян. Проте 
у цих випадках матеріальні збитки і супутні їм 
наслідки нематеріального характеру можуть 
оцінюватися як заподіяння істотної шкоди лише 
за умови, якщо вони враховуються в цілому, у їх 
нерозривній єдності, а не окремо (ізольовано) 
один від іншого. У таких ситуаціях дуже важливо 
обґрунтувати та умотивувати у вироку рішення 
про те, за якими саме ознаками і з урахуванням 
яких саме обставин суд дійшов висновку, що 
заподіяна злочином шкода є дійсно істотною. 
Слід також ураховувати, що заподіяння істотної 
шкоди є одним із критеріїв відмежування служ-
бового злочину чи злочину, пов’язаного з надан-
ням публічних послуг, від дисциплінарного чи 
адміністративного проступку [9].

У семи статтях (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 
ст. 365, ч. 2 ст. 365-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 
та ч. 2 ст. 367 КК) закон вказує на такий резуль-
тат вчинення цих злочинів, як спричинення тяж-
ких наслідків. При оцінці цих наслідків як тяжких 
треба виходити з того, що використані в законі 
поняття «істотна шкода» та «тяжкі наслідки» 
мають однакову юридичну природу, бо збіга-
ються за своїм змістом і характером. Проте вони 
відрізняються одне від одного за мірою тяж-
кості – обсягом заподіяної злочином шкоди. Тяжкі 
наслідки також можуть полягати у заподіянні як 
матеріальної, так і нематеріальної шкоди. Якщо 
вони виявляються у спричиненні матеріальних 
збитків (прямих (реальних) збитків чи упущеної 
(втраченої) вигоди), то згідно з п. 4 примітки до 
ст. 364 КК їх розмір повинен у двісті п’ятдесят 
і більше разів перевищувати неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, встановлений законо-
давством України на час вчинення злочину (п. 11 
Загальних положень) [6].

Тяжкими судова практика визнає і такі 
наслідки розглядуваних злочинів, як заподі-
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яння потерпілому тяжких тілесних ушкоджень 
або смерті, доведення особи до самогубства, 
масові отруєння людей, дезорганізація діяльно-
сті органів влади чи місцевого самоврядування, 
розвал діяльності підприємств, установ, орга-
нізацій, їх банкрутство, створення ситуацій, що 
призвели до масових заворушень чи аварійних 
ситуацій, які спричинили людські жертви, при-
ховування особою тяжких чи особливо тяжких 
злочинів тощо [9].

Треба зважати, що коли істотна шкода або 
тяжкі наслідки були спричинені при вчиненні 
злочинів, передбачених статтями 364-1, 365-1 
та 365-2 КК, і полягали у заподіянні смерті 
людині, нанесенні їй тілесних ушкоджень будь-
якого ступеня тяжкості, доведенні особи до 
самогубства, завданні побоїв або мордувань, 
катувань або полягали в незаконному позбав-
ленні особи волі, вчинене слід кваліфікувати 
за сукупністю злочинів, передбачених части-
нами 1 або 2 статей 364-1, 365-1 чи ч. 1 або ч. 3 
ст. 365-2 КК і відповідною статтею КК [6].

Для окремих службових злочинів, а також 
для злочинів у сфері професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, обов’яз-
ковою ознакою їх суб’єктивної сторони закон 
визнає відповідні мотиви (ст. 364, КК) та мету 
(статті 364-1, 365-2, 370 КК). Що стосується 
злочинів, передбачених статтями 368, 368-2, 
частинами 3 і 4 статей 368-3 і 368-4, частинами 
2 і 3 ст. 369-2 КК, не дивлячись на те, що закон 
й не вказує на мотиви і мету їх вчинення, проте 
всі вони мають корисливий характер, тобто вчи-
няються з бажання винного одержати внаслідок 
вчинення злочину матеріальні блага для себе 
чи інших осіб, одержати або зберегти певні 
майнові права, уникнути матеріальних витрат, 
досягти іншої матеріальної вигоди. Для квалі-
фікації злочинів, передбачених статтями 365, 
365-1, 366, частинами 1 і 2 статей 368-3 і 368-4, 
ч. 1 ст. 369-2 КК мотиви та мета не мають зна-
чення.

Не дивлячись на це, питання про відпові-
дальність службових осіб вирішується в законі 
диференційовано і суб’єктами злочинів, перед-
бачених: статтями 364, 365, 368, 368-2 КК, 
можуть бути службові особи лише юридичних 
осіб публічного права; статтями 364-1, 365-1, 
частинами 3 і 4 ст. 368-3 КК – службові особи 
лише юридичних осіб приватного права; стат-
тями 366, 367 і 370 КК – службові особи як 
публічного, так і приватного права.

Анонсоване дослідження є одним із перших 
в Україні науково-правових досліджень, яке при-

свячене особливостям зловживання повнова-
женнями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організацій-
но-правової форми під час воєнного стану [11] 
і спрямоване на розробку нових теоретичних 
положень, що стосуються загальнотеоретичних 
засад дослідження відповідальності за злов-
живання повноваженнями службовою особою 
юридичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми; юридичного 
аналізу складу зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приват-
ного права незалежно від організаційно-пра-
вової форми та особливостей застосування 
норми за зловживання повноваженнями служ-
бовою особою юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової 
форми в умовах воєнного стану, а також низки 
пропозицій, здатних удосконалити відповідні 
положення норми, передбачені статтею 364-1 
Кримінального кодексу України, вирішити від-
повідні прикладні задачі тощо [6]. До яких 
наслідків призводять дії кваліфіковані ст. 364-1 
КК України, наглядно проілюстровано на при-
кладі трагічної пригоди у м. Суми на початку 
2019 року: коли немовля було смертельно трав-
мовано несправним ліфтом [12]. Так, дії керів-
ника компанії "Міськсумліфт" (відповідальної 
за експлуатацію цього ліфта) кваліфіковано за 
ч. 2 ст. 364 КК України, потім перекваліфікували 
на ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпекою 
на виробництві або будь-якому підприємстві 
особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо 
воно спричинило загибель людей або інші тяжкі 
наслідки) КК України, а також за ч. 2 ст. 364-1 
(зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми, 
що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Сьогодні, не дивлячись на перебіг ведення 
агресивної війни Російською федерацією 
проти України, фіксуються кримінальні пра-
вопорушення, що вчиняються вітчизняними 
службовими особами. Наприклад, на Віннич-
чині заарештовано активи російської компанії 
(а саме олігарха, який володіє косметичною 
корпорацією в РФ та є членом політичної пар-
тії "Єдіная Расія"). Щодо складу злочину, то 
топ менеджмент цього підприємства нама-
гався приховати від націоналізації [13] готову 
продукцію й сировину зловживаючи при цьому 
повноваженнями службової особи юридичної 
особи приватного права та склади злочинів за 
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ч. 1 ст. 388 та ч. 1 ст. 445 КК України. Вза-
галі, на липень 2022 року за ініціативи СБУ 
заарештовано 2,1 млрд грн. активів україн-
ських компаній, які належать російським кор-
пораціям [14].

Подовження фіксації злочинності в цій 
сфері, зміни та доповнення в законодавстві, 
судова статистика та ситуація в країні, спону-
кають нас більш детально розглянути існуючі 
наукові доробки та продовжувати розробку 
науково-правових рекомендацій спрямованих 
на попередження та запобігання цим злочи-
нам. Окремої уваги на наш погляд заслуговує 
дисертація Сисоєва Д. О. "Зловживання пов-
новаженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від органі-
заційно-правової форми: кримінально-правова 
характеристика" (2015 року) [15, с. 23]. Проте, 
треба зважити на те, що з того терміну до КК 
України було внесено зміни у відповідності до 
Закону України "Про Національне антикоруп-
ційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року 
(що вступив у дію 25 січня 2015 року), і також 
стосується злочину, що карається ст. 364-1 КК 
України й ще багато аспектів цієї проблематики 
залишилися не до кінця з’ясованими, а деякі 
досі залишаються дискусійними (зокрема, 
питання додаткових об’єктів цього злочину, 
співвідношення зловживання повноваженнями 
та перевищення повноважень службовою осо-
бою юридичної особи приватного права, мож-
ливість вчинення цього злочину у формі без-
діяльності, розуміння істотної шкоди та тяжких 
наслідків як конститутивної ознаки складу цього 
злочину, характер та особливості причинного 
зв’язку тощо), тому вона не вичерпує потреб 
сучасної практики.

Ще одним із досліджень кримінальної від-
повідальності за зловживання повноважен-
нями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організацій-
но-правової форми можна відзначити працю  
Гора Р. М. (2019 рік) [16, с. 20], проте предметом 
дослідження були тільки питання кримінальної 
відповідальності за цей вид злочинів без вра-
хування реалій теперішнього часу і відповідної 
судової практики. Докладним було дослідження 
Яциніної М.-М. С. (2021 року) [17, с. 23], проте 
зловживання повноваженнями службовою осо-
бою юридичної особи приватного права неза-
лежно від організаційно-правової форми, було 
тільки одним з кримінальних правопорушень як 
предмет дослідження разом зі зловживанням 
владою або службовим становищем та зловжи-

вання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
низка вище перерахованих та інших вчених 
та науковців розглядали різні аспекти окрес-
леної проблематики, проте в жодній із них не 
було піддано ґрунтовному науково-правового 
аналізу "Зловживання повноваженнями служ-
бовою особою юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової 
форми за умов воєнного стану". В якій ми ста-
вимо своїми задачами вирішення наступних 
питань: стан дослідження кримінальної від-
повідальності за зловживання повноважен-
нями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організацій-
но-правової форми; історія законодавчого 
регулювання кримінальної відповідальності 
за зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми; 
кримінальна відповідальності за зловживання 
повноваженнями службовою особою юри-
дичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми в зако-
нодавстві зарубіжних країн; об’єкт складу 
кримінального правопорушення, повязанного 
зі зловживанням повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми; 
об’єктивна сторона складу кримінального 
правопорушення, повязанного зі зловживан-
ням повноваженнями службовою особою юри-
дичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми; суб’єкт складу 
кримінального правопорушення, повязанного 
зі зловживанням повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми; 
суб’єктивна сторона складу кримінального 
правопорушення, повязанного зі зловживан-
ням повноваженнями службовою особою юри-
дичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми; кваліфікація 
та розподіл складів кримінальних правопору-
шень, пов’язаних зі зловживанням повнова-
женнями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організацій-
но-правової форми із суміжними складами; 
особливості визначення покарання за злов-
живання повноваженнями службовою особою 
юридичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми в умовах 
воєнного стану тощо.
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Monin I. V. On the state of investigation of criminal liability for abuse of authority by an 
official of a legal entity under private law

The article is devoted to the analysis of the state of research of theoretical and practical problems 
of criminal liability for abuse of authority by an official of a legal entity under private law. The corruption 
component of the mentioned problem and its features during the state of war and the actions 
of the occupying forces were investigated in a general way. The features of responsibility for abuse 
of authority by an official of a legal entity under private law are illustrated, regardless of the organizational 
and legal forms. Preliminary conclusions have been made about the directions of investigation 
of abuse of authority by an official of a legal entity of private law, regardless of the organizational 
and legal form under conditions of martial law, etc.

The relevance of the research topic is related to the fact that the solution to the issues of the state 
of investigation of criminal liability for abuse of authority by an official of a legal entity of private law is 
connected with the anti-corruption policy of the state, because this is one of the corruption offenses 
in the field of private law that acquire a special forms, audacity now, during the course of martial law 
and the conduct of aggressive hostilities on the territory of our state, which can have particularly 
grave consequences. 

The purpose is to study the state of development of theoretical and applied problems of criminal 
liability for abuse of authority by an official of a legal entity of private law, regardless of the organizational 
and legal form.

It is indicated that today, regardless of the aggressive war waged by the Russian Federation 
against Ukraine, criminal offenses committed by domestic officials are recorded. A number of practical 
examples are presented.

We studied a number of works by scientists and scholars who considered various aspects 
of the outlined issues, but we came to the conclusion that none of them was subjected to a thorough 
scientific and legal analysis "Abuse of powers by an official of a legal entity of private law regardless 
of the organizational and legal form under conditions of military state". In which we set as our 
tasks the solution of the following questions: the state of investigation of criminal liability for abuse 
of authority by an official of a legal entity of private law, regardless of the organizational and legal 
form; the history of legislative regulation of criminal liability for abuse of authority by an official 
of a legal entity of private law, regardless of the organizational and legal form; criminal liability for 
abuse of authority by an official of a legal entity under private law, regardless of the organizational 
and legal form in the legislation of foreign countries; the object of the composition of a criminal 
offense related to the abuse of authority by an official of a legal entity of private law, regardless 
of the organizational and legal form; the objective side of the composition of a criminal offense related 
to the abuse of authority by an official of a legal entity of private law, regardless of the organizational 
and legal form; the subject of a criminal offense related to the abuse of authority by an official 
of a legal entity of private law, regardless of the organizational and legal form; the subjective side 
of the composition of a criminal offense related to the abuse of authority by an official of a legal entity 
of private law, regardless of the organizational and legal form; qualification and distribution of criminal 
offenses related to the abuse of authority by an official of a legal entity of private law, regardless 
of the organizational and legal form, with related departments; peculiarities of determining the penalty 
for abuse of authority by an official of a legal entity under private law, regardless of the organizational 
and legal form in the conditions of martial law, etc.

Key words: abuse of authority, abuse of right, criminal responsibility, the composition of the criminal 
offense, official employee, conditions of martial law, a legal entity.
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МЕХАНІЗМ ЗЛОЧИНУ В КОНТЕКСТІ МЕТОДИКИ 
РОЗСЛІДУВАННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ
У статті проаналізовано думки вчених-криміналістів щодо поняття, структури та зна-

чення механізму злочину. Визначено, що механізм масових заворушень – це процес організації 
масових заворушень або активна участь в них, що включає здійснення протиправних дій 
у певний проміжок часу і обстановці, який охоплює підготовку, вчинення та приховування 
злочину, використання знарядь і засобів, взаємодію із предметом посягання і потерпілою 
особою. Вивчення механізму злочину як процесу здійснення протиправних дій надає можли-
вість встановити закономірності вчинення злочинів певного виду, сприяє визначенню меха-
нізму слідоутворення та успішному виявленню і фіксації слідів злочину. 

Визначення структури механізму злочину є одним із дискусійних питань у криміналістиці. 
Науковці відносять до даного поняття такі елементи як суб’єкт злочину, спосіб вчинення 
злочину, обстановка, час і місце, знаряддя і засоби вчинення злочину, потерпіла особа, пред-
мет протиправного посягання, сліди, наслідки злочину та ін. До механізму масових завору-
шень доцільно віднести такі елементи: 1) спосіб вчинення масових заворушень; 2) особа 
злочинця; 3) обстановка, місце і час масових заворушень; 4) знаряддя вчинення протиправ-
них дій; 5) предмет посягання та потерпіла особа. Структура механізму злочину не має від-
повідати криміналістичній характеристиці або складу злочину, але своїм змістом повинна 
у повному обсязі розкривати сутність злочинної діяльності, зокрема характер протиправ-
них дій, які вчинені правопорушником і його взаємодію з навколишньою обстановкою.

Визначено взаємозв’язок та відмінності між механізмом злочину, криміналістичною 
характеристикою та складом злочину. Криміналістична характеристика є сукупністю 
узагальнених типових характеристик певного виду злочинів, а механізм злочину, у свою 
чергу, відтворює процес вчинення злочину та взаємодію його елементів. Механізм злочину 
відображається у матеріалах кримінальних проваджень, вивчення яких надає можливість 
відтворити процес кримінально-протиправної діяльності, визначити її характерні ознаки 
та в подальшому розробити криміналістичну характеристику певного виду злочинів.

Ключові слова: механізм злочину, масові заворушення, методика розслідування, злочин.

Постановка проблеми. Криміналістична 
методика розслідування вивчає складний 
об’єкт у який входять два протилежні, але 
пов’язані між собою види людської діяльності, 
а саме: 1) механізм учинення злочинів окремого 
виду; 2) розслідування злочинів окремого виду 
(діяльність слідчих, органів дізнання) [3, с. 5]. 
Виходячи з цього, розроблення практично орі-
єнтованих методичних рекомендацій щодо 

розслідування кримінальних правопорушень 
певного виду є неможливим без вивчення їх 
механізму. Так, механізм злочину відобража-
ється у матеріалах кримінальних проваджень, 
вивчення яких надає можливість відтворити 
процес кримінально-протиправної діяльності, 
визначити її характерні ознаки та в подальшому 
розробити криміналістичну характеристику пев-
ного виду злочинів.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Механізм злочину розглядався у наукових 
працях таких вчених як В.Д. Берназ, Р.С. Бєл-
кін, П.Д. Біленчук, О.М. Васильєв, А.Ф. Воло-
буєв, В.А. Журавель, З.І. Кірсанов, А.М. Кустов, 
О.Ф. Лубін, В.О. Образцов, М.В. Салтевський, 
В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков. 
Особливості криміналістичного вчення про 
механізм злочину викладено у монографії 
А.Ф. Волобуєва «Механізм злочину та його зв'я-
зок з концептуальними положеннями криміна-
лістики».

Виклад основного матеріалу. А.Ф. Воло-
буєв зазначає, що предметом криміналістики 
є закономірні зв’язки між елементами меха-
нізму злочину, а завданням криміналістики – 
встановлення цих зв’язків. Механізм злочину 
розглядається як процес взаємозв’язку та взає-
модії суб’єкта злочинної діяльності з предметом 
посягання, потерпілим, знаряддями й засобами 
вчинення злочину, часу, місця та обстановки 
його вчинення, а також наслідків (зокрема різно-
манітних слідів злочину) [6, с. 19]. Таким чином, 
механізм злочину розглядається як сукупність 
дій злочинця, вчинених у взаємодії з навколиш-
ньою обстановкою, місцем, потерпілою осо-
бою у певний проміжок часу, які призвели до 
настання суспільно небезпечних наслідків.

В.А. Журавель характеризує механізм зло-
чину як внутрішній, системний, складний, дина-
мічний порядок взаємодії криміналістично зна-
чущих елементів злочинної діяльності суб’єкта 
і факторів об’єктивної дійсності, що відобража-
ють зміст злочинної діяльності і обумовлюють 
виникнення криміналістично значущої інформа-
ції. Ця система включає: обстановку вчинення 
злочину; предмет злочинного посягання; комп-
лекс дій злочинця і пов’язаних із ним осіб з готу-
вання, вчинення та приховування злочинів; 
ставлення суб’єкта до злочину, власних дій і їх 
наслідків; поведінка потерпілого (жертви) і дії 
осіб, які опинилися випадковими учасниками 
події злочину; зв’язки між діями і злочинним 
результатом [2, с. 169]. Вивчення механізму зло-
чину як процесу здійснення протиправних дій 
надає можливість встановити закономірності 
вчинення злочинів певного виду, сприяє визна-
ченню механізму слідоутворення та успішному 
виявленню і фіксації слідів злочину.

Механізм учинення кримінального правопо-
рушення є динамічним процесом, що розгорта-
ється в певний проміжок часу та виражається 
у вигляді сукупності протиправних дій, учине-
них правопорушником для досягнення кримі-

нально-протиправного результату. Дослідження 
всіх елементів та взаємозв’язків механізму 
вчинення кримінального правопорушення дає 
можливість відтворити послідовну картину вчи-
нення кримінального правопорушення у часі, 
а саме: яким способом правопорушник здійс-
нював протиправні дії на стадіях підготовки, 
вчинення та приховування кримінального пра-
вопорушення, як взаємодіяв із навколишньою 
обстановкою та особою потерпілого, які зна-
ряддя та засоби використовував для досяг-
нення кримінально-протиправного результату 
та яка слідова картина наявна на місці вчинення 
кримінального правопорушення [5, с. 24-25]. 

Деякими науковцями зауважено на подіб-
ності механізму злочину та криміналістичної 
характеристики, що може збігатися як за сут-
ністю, так і за змістом. А.Ф. Волобуєв зазна-
чає, що механізм злочину як наукова категорія 
тісно пов'язаний із поняттям криміналістичної 
характеристики. Механізм злочину – це об’єкт 
пізнання (реальна дійсність), а криміналістична 
характеристика виступає сукупністю знань 
про цей об’єкт (частина змісту криміналістики) 
[6, с. 66-70]. Не можемо не погодитись із дум-
кою науковця, так як криміналістична харак-
теристика складається на підставі вивчення 
слідчої та судової практики, а механізм злочину 
знаходиться своє відображення у матеріалах 
кримінального провадження.

Доцільно зауважити, що механізм злочину 
більш широке поняття, ніж спосіб злочину, 
який охоплює дії з підготовки, вчинення і при-
ховування злочину та використані при цьому 
знаряддя і засоби, проте більш вузьке, ніж 
криміналістична характеристика, яка містить 
опис, аналіз таких елементів злочинної діяль-
ності як типова особа злочинця, особа потер-
пілого, обстановка, предмети і наслідки пося-
гань. Таким чином, механізм злочину дає 
адекватну уяву про структурно-функціональну, 
змістовно-хронологічну сторону злочинної 
події та вказує на відповідні зв’язки між її еле-
ментами (обставинами), а криміналістична 
характеристика включає в себе опис всіх 
елементів злочинної діяльності певного виду, 
в тому числі її механізму, та аналіз їх зв’язків 
і залежностей [8, с. 146]. Доцільно зауважити, 
що механізм злочину і криміналістична харак-
теристика хоч і є пов’язаними між собою, так 
як характеризують злочин певного виду, але 
криміналістична характеристика є сукупністю 
узагальнених типових характеристик певного 
виду злочинів, а механізм злочину відтворює 
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процес вчинення злочину та взаємодії його 
елементів. 

В.А. Журавель аналізуючи поняття криміна-
лістичної характеристики та механізму злочину, 
говорить, що криміналістична характеристика 
злочинів – це наукова абстрактна категорія, 
у якій відображена якісно-кількісна інформація 
ретроспективної спрямованості як результат 
пізнання механізму певних різновидів злочинів, 
тобто механізм злочину – це об’єкт, що відобра-
жується, а криміналістична характеристика – це 
форма його відображення. Механізм злочину як 
внутрішньо замкнута динамічна система проце-
сів і станів розслідуваної події, що виникають 
у ході взаємодіючих у злочині осіб, матеріаль-
них об’єктів, генерує виникнення джерел кримі-
налістично значущої інформації, тобто механізм 
злочину лише обумовлює виникнення слідів. 
У свою чергу, сліди як наслідки і як результат 
відображуваного процесу виходять за межі 
внутрішньої структури побудови механізму зло-
чину [2, с. 169]. На нашу думку, сліди злочину 
не доцільно розглядати в структурі механізму 
масових заворушень, так як вони є результа-
том або наслідком вчинення протиправних дій 
та хоч і пов’язані з елементами механізму зло-
чину, проте не відображають процес вчинення 
масових заворушень. 

Р.С. Бєлкін механізм злочину розуміє як 
складну динамічну систему, що складається не 
тільки з поведінкових актів та зумовлених ними 
явищ. На думку науковця, елементами цієї сис-
теми є:

1) суб'єкт злочину;
2) відносини суб'єкта злочину до своїх дій, їх 

наслідків, до співучасників;
3) предмет посягання;
4) спосіб злочину як система детермінованих 

дій;
5) злочинний результат;
6) місце, час та інші обставини, які стосу-

ються обстановки злочину;
7) обставини, що сприяють або перешкоджа-

ють вчиненню злочину;
8) поведінка та дії осіб, які виявилися випад-

ковими учасниками (активними та пасивними) 
події;

9) зв'язки та відносини між діями (способом 
злочину) та злочинним результатом, між учас-
никами події, між діями та обстановкою, суб'єк-
том злочину та предметом посягання тощо.

Виходячи з викладеного, механізм зло-
чину – поняття ширше, ніж склад злочину, який, 
як відомо, характеризується чотирма елемен-

тами. Як і будь-яка система, механізм злочину 
формується і функціонує під впливом певних 
закономірностей [1, с. 123-125].

Визначення структури механізму злочину 
є одним із дискусійних питань у криміналіс-
тиці. А.Ф. Волобуєв підкреслює, що меха-
нізм злочину розглядається як функціональна 
динамічна система, у якій взаємодіють певні 
елементи злочину, між якими проявляються 
характерні зв’язки та залежності, які можуть 
бути використані при розслідуванні злочи-
нів для встановлення обставин, що входять 
в предмет доказування. Ці зв’язки та залежно-
сті, будучи суттєвими для розслідування й пов-
торюваними, мають характер закономірностей 
та вивчаються криміналістикою. Тому важли-
вим завданням криміналістики є визначення 
цих елементів, характеру їх взаємозалежнос-
тей та зв’язків [6, с. 21]. У криміналістиці існує 
декілька думок щодо структури механізму зло-
чину, відповідно до яких механізм злочину може 
охоплювати певні елементи складу злочину або 
криміналістичної характеристики, чи включає 
в себе стадії та способи вчинення злочину. 

Механізм кримінального правопорушення 
об’єднує такі елементи: 1) дії з підготовки 
такого правопорушення; 2) дії з його вчинення; 
3) дії з його приховування; 4) знаряддя, засоби 
і навички їх використання; 5) зміст взаємодії спі-
вучасників; 6) послідовність і характер взаємодії 
злочинців з різними об’єктами і особами: потер-
пілими, іншими учасниками кримінального про-
вадження, обстановкою події, предметом пося-
гання [8, с. 145-146]. А.Ф. Волобуєв відносить 
до механізму злочину такі структурні елементи: 
1) суб’єкт злочину; 2) предмет посягання і жер-
тва злочину; 3) обстановка злочину; 4) спосіб 
злочину; 5) сліди злочину. На думку науковця, 
орієнтиром у визначенні кількості елементів 
механізму злочину мають служити елементи 
складу злочину (кримінально-правовий аспект), 
але це повинні бути такі елементи, знання про 
які можна використати для встановлення обста-
вин злочину, які входять у предмет доказування 
[6, с. 21-22]. В.А. Журавель зауважує, що меха-
нізм злочину включає: 1) обстановку вчинення 
злочину; 2) предмет злочинного посягання; 
3) комплекс дій злочинця і пов’язаних із ним 
осіб із готування, вчинення та приховування 
злочину; 4) ставлення суб’єкта до злочину, 
власних дій і наслідків; 5) поведінка потерпі-
лого (жертви) і дії осіб, які опинилися випадко-
вими учасниками події злочину; 6) зв’язки між 
діями і злочинним результатом [2, с. 169]. На 
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думку В.О. Образцова, в найбільш розгорну-
тому вигляді система механізму злочину скла-
дається з трьох частин, кожна з якої може бути 
розглянута як самостійна закінчена діяльність: 
1) підготовка до вчинення злочину; 2) вчинення 
злочину (безпосередня реалізація криміналь-
но-протиправного діяння); 3) діяльність після 
вчинення злочину [4, с. 42]. Таким чином, струк-
тура механізму злочину не відповідає криміна-
лістичній характеристиці або складу злочину, 
але своїм змістом має у повному обсязі роз-
кривати сутність злочинної діяльності, зокрема 
характер протиправних дій, які вчинені право-
порушником і його взаємодію з навколишньою 
обстановкою.

Отже, вивчивши думки вчених-криміналістів 
щодо поняття та змісту механізму злочину, слід 
визначити, що механізм масових заворушень – 
це процес організації масових заворушень або 
активна участь в них, що включає здійснення 
протиправних дій у певний проміжок часу 
та в певному місці і обстановці, який охоплює 
підготовку, вчинення та приховування злочину, 
використання знарядь і засобів, взаємодію із 
предметом посягання і потерпілою особою. До 
механізму масових заворушень, на нашу думку, 
доцільно віднести такі елементи: 

1) спосіб вчинення масових заворушень;
2) особа злочинця;
3) обстановка, місце і час масових завору-

шень;
4) знаряддя вчинення протиправних дій;
5) предмет посягання та потерпіла особа.
Особа злочинця або суб’єкт злочину є цен-

тральним елементом його механізму, оскільки 
саме суб’єкт приймає рішення щодо своєї про-
типравної поведінки, обирає предмет посягання 
і жертву злочину, місце, час та обстановку його 
вчинення, а також спосіб своїх дій і знаряддя 
[6, с. 22]. Відповідно до ст. 294 КК України осо-
бою злочинця є особа, яка приймала активну 
участь у вчиненні масових заворушень (пошко-
дження або захоплення споруд і будівель, 
насильство над особою, здійснення підпалів 
і погромів та ін.) або здійснювала організацію 
масових заворушень, що виражалося у підшу-
куванні учасників, розповсюдженні неправдивої 
інформації, здійснення закликів та підбурю-
вання учасників та ін.

Спосіб злочину у сучасній криміналістиці 
розглядається як детермінована особистістю 
суб’єкта, предметом посягання (зокрема жер-
твою) і зовнішньою обстановкою система дій 
суб’єкта, спрямована на досягнення злочинної 

мети. Криміналістична значущість способу зло-
чину полягає в тому, що він закономірно пов'я-
заний з особою злочинця та є не тільки проявом 
його інтересів і прагнень, але й може вказувати 
на наявність певних навичок, які були прояв-
лені при вчиненні злочинних дій [6, с. 28-29]. 
Спосіб вчинення масових заворушень, охоплює 
комплекс дій організаторів та активних учас-
ників масових заворушень щодо підготовки, 
вчинення і приховування масових заворушень, 
а саме: організація масових заворушень (пошук 
учасників, поширення неправдивої інформації, 
заклики і підбурювання, розроблення сцена-
рію та ролей здійснення масових заворушень), 
активна участь у масових заворушеннях (під-
пали, погроми, захоплення будівель, пере-
шкоджання або опір представникам влади, 
насильство над особою) здійснення протидії 
розслідуванню (надання неправдивих показань 
або знищення доказів) та ін.

Обстановка розглядається як комплекс зов-
нішніх умов, що оточують суб’єкта і впливають 
на його дії та їх наслідки. У криміналістичному 
розумінні обстановка поєднує в собі час і місце 
злочину разом з об’єктами, які там перебува-
ють, що характеризує просторово-часові пара-
метри злочинних дій. Місце злочину (ділянка 
місцевості, приміщення) є певною територією, 
на якій розташовані об’єкти, що певним чином 
впливають на процес вчинення злочину й тому 
можуть бути використані в кримінальному про-
вадженні [6, с. 26-27]. Часом вчинення злочину 
вказує не тільки точний час вчинення злочину, 
або проміжок часу, але й певні умови, а саме 
є певний час доби (ніч, ранок, день, вечір), пора 
року (зима, весна, літо, осінь), сезон, що вказує 
на механізм слідоутворення, можливих свідків, 
обставини, що сприяли або заважали вчиненню 
злочину.

Знаряддя вчинення протиправних дій визна-
чаються як будь-які об’єкти матеріального світу, 
які суб’єкт використовує як інструмент для 
посилення певних або придбання нових мож-
ливостей здійснення впливу на якийсь предмет 
(руйнування або пошкодження для усунення 
перешкоди) або жертву для досягнення злочин-
ної мети [6, с. 29]. Знаряддя вчинення масових 
заворушень – це спеціально виготовлені або 
пристосовані предмети оточуючого середо-
вища, зброя тощо, за допомогою яких реалізу-
ється обраний учасниками масових заворушень 
спосіб їх вчинення [7, с. 16]. До таких знарядь 
можна віднести вогнепальну та холодну зброю, 
небезпечні речовини, газові балончики, шокери, 
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гумові кийки, бити, палиці, каміння, металеві 
прути тощо. 

Предметом посягання є предмет, на який зло-
чинець впливає, здійснюючи щодо нього певні 
дії для задоволення своєї потреби. Тобто, це не 
будь-який елемент навколишньої обстановки, 
який піддавався впливу суб’єкта, а предмет, 
з яким пов’язане настання шкідливих наслідків, 
передбачених кримінальним законом. Поряд 
з предметом посягання суттєву роль у меха-
нізмі злочину відіграє особистість потерпілого 
або жертва, якою є фізична особа, яка безпо-
середньо піддавалася впливу з боку злочинця. 
У цьому разі вона може бути прирівняна до 
предмета посягання, впливаючи на який, зло-
чинець має намір задовольнити наявні в нього 
потреби (реалізація мотиву) [7, с. 24-25]. Пред-
метом посягання масових заворушень зазвичай 
є життя і здоров’я особи, громадський порядок 
та безпека, власність.

Висновки. Таким чином, механізм масових 
заворушень – це процес організації масових 
заворушень або активна участь в них, що вклю-
чає здійснення протиправних дій у певний про-
міжок часу, в певному місці і обстановці, який 
охоплює підготовку, вчинення та приховування 
злочину, використання знарядь і засобів, вза-
ємодію із предметом посягання і потерпілою 
особою. До механізму масових заворушень, на 
нашу думку, доцільно віднести такі елементи: 

1) спосіб вчинення масових заворушень;
2) особа злочинця;
3) обстановка, місце і час масових завору-

шень;

4) знаряддя вчинення протиправних дій;
5) предмет посягання та потерпіла особа.
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Mishustin V. V. Concept and structure of forensic characterization of mass riots
The article analyzes the opinions of forensic scientists regarding the concept, structure 

and meaning of the crime mechanism. It was determined that the mechanism of mass riots is 
the process of organizing mass riots or active participation in them, which includes the implementation 
of illegal actions in a certain period of time and in a certain place and environment, which includes 
the preparation, commission and concealment of a crime, the use of tools and means, interaction 
with object of encroachment and injured person. The study of the mechanism of crime as 
a process of illegal actions provides an opportunity to establish the regularities of the commission 
of crimes of a certain type, contributes to the determination of the mechanism of trace formation 
and the successful detection and fixation of traces of crime.

Determining the structure of the crime mechanism is one of the debatable issues in criminology. 
Scientists attribute to this concept such elements as the subject of the crime, the method of committing 
the crime, the setting, time and place, the tools and means of committing the crime, the victim, 
the object of the illegal encroachment, traces, consequences of the crime, etc. The mechanism 
of mass riots should include the following elements: 1) the method of committing mass riots;  
2) the identity of the criminal; 3) situation, place and time of mass riots; 4) tools for committing illegal 
acts; 5) object of encroachment and injured person. The structure of the mechanism of the crime 
should not correspond to the forensic characteristics or composition of the crime, but its content 
should fully reveal the essence of the criminal activity, in particular, the nature of the illegal actions 
committed by the offender and his interaction with the surrounding environment.



Серія: Право, 2022 р., № 4 (78)

93

The relationship and differences between the crime mechanism, forensic characteristics 
and composition of the crime are determined. Forensic characteristics are a set of generalized typical 
characteristics of a certain type of crime, and the crime mechanism, in turn, reproduces the process 
of committing a crime and the interaction of its elements. The mechanism of the crime is reflected 
in the materials of criminal proceedings, the study of which provides an opportunity to reproduce 
the process of criminal and illegal activity, to determine its characteristic features, and subsequently 
to develop a forensic characterization of a certain type of crime.

Key words: forensic characteristics, mass riots, investigation method, crime.



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

94

УДК 343.138 + 343.139
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2022.4.13

С. Р. Рафальонт
https://orcid.org/0000-0003-2874-7205

асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка

ДОРУЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ)  
ДІЙ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
Стаття присвячена дослідженню судових доручень органу досудового розслідування про-

вести слідчі (розшукові) дії. У ній, на основі аналізу норм КПК України, розкрито підстави, 
умови і порядок давання таких доручення, запропонована дефініція судового доручення 
органу досудового розслідування провести слідчі (розшукові) дії.

Аргументовано, що судове доручення органу досудового розслідування провести слідчі 
(розшукові) дії дає змогу подолати формальну заборону виконання окремих процесуаль-
них дій упродовж судового розгляду шляхом делегування повноважень у цій частині іншому 
суб’єкту кримінального провадження, що діє за інших процесуальних умов. Це нормативно 
встановлений інструмент збирання і перевірки доказів поряд з іншими визначеними кримі-
нальним процесуальними законом засобами доказування у стадії судового розгляду. Утім 
норми цього підінституту можуть бути застосовані судом як виняток. Про це свідчать 
визначені підстави та умови для доручення органу досудового розслідування провести слідчі 
(розшукові) дії.

Зазначено, що у змісті ч. 3 ст. 333 КПК України закріплені дві фактичні підстави для ухва-
лення судового рішення доручити органу досудового розслідування провести слідчі (розшу-
кові) дії: 1) необхідність у встановленні обставин, які мають істотне значення для кримі-
нального провадження; 2) необхідність у перевірці обставин, які мають істотне значення 
для кримінального провадження. При цьому обидві підстави пов’язані єдиною умовою – такі 
обставини не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом.

Зроблено висновок, що перша фактична підстава зумовлює збирання, а друга ‒ перевірку 
доказів у стадії судового розгляду. Проте в обох випадках матиме місце відступ від вимоги 
про безпосереднє дослідження показань, речей і документів судом (ст. 23 КПК України). Це 
пояснюється тим, що слідчі (розшукові) дії проводитиме орган досудового розслідування, 
а не суд спільно з учасниками судового провадження. Останні під час судового розгляду 
мають можливість лише дослідити протокол уже проведеної процесуальної дії з додатками. 

Умова для давання судового доручення ‒ обставини не можуть бути встановлені або 
перевірені іншим шляхом, означає, що ті засоби доказування, які є у розпорядженні суду 
та учасників судового провадження, не здатні забезпечити з’ясування наявності або від-
сутності та глибини обставин, що підлягають доказуванню. Звідси випливає, що, завдяки 
ширшій системі процесуальних дій, у стадії досудового розслідування закріплені значно 
більші пізнавальні можливості, ніж для судового розгляду.

Суд має доручити органу досудового розслідування провести лише ті процесуальні дії, 
що не можуть бути здійснені під час судового розгляду.

Обґрунтовано, що судове доручення органу досудового розслідування провести слідчі 
(розшукові) дії – це вимога суду, який проводить судовий розгляд кримінального провадження, 
прийнята з ініціативи сторін кримінального провадження, адресована органу досудового 
розслідування, провести окремі процесуальні дії, які формально неможливо виконати під 
час судового розгляду, з метою одержання та (або) перевірки відомостей про обставини, 
що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які досліджуватимуться судом 
та учасниками судового провадження.

Ключові слова: кримінальне провадження, судовий розгляд, загальні положення судового 
розгляду, судові доручення, слідчі (розшукові) дії.
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Постановка проблеми. Виконання завдань 
кримінального провадження загалом та завдань 
судового розгляду зокрема, до певної міри, 
зумовлене елементами кримінальної процесу-
альної діяльності, що визначені для централь-
ної стадії кримінального судочинства. Одними 
з таких елементів є процесуальні дії пізнаваль-
ної спрямованості, що проводять під час судо-
вого розгляду. 

Нерідко впродовж з’ясування обставин кри-
мінального провадження та перевірки їх дока-
зами виявляються ознаки неповноти досу-
дового розслідування, що може вплинути на 
правосудність судового рішення. Аби запобігти 
ухваленню неправосудного судового рішення 
виникає потреба у встановленні окремих еле-
ментів предмета доказування або у дослідженні 
цих елементів з належною глибиною. Проте піз-
навальні можливості досудового розслідування 
і судового розгляду відрізняються. Низка обста-
вин кримінального провадження, що підляга-
ють доказуванню, можуть бути з’ясовані лише 
з використанням тих засобів доказування, що 
встановлені для досудового провадження. 
Звідси учасникам судового провадження 
та суду доводиться вдаватися до використання 
такого процесуального інструменту як дору-
чення органу досудового розслідування прове-
сти ті процесуальні дії, які неможливо виконати 
під час судового розгляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З моменту вступу у дію чинного КПК України 
вкрай мало доктринальних досліджень, при-
свячених задекларованій проблематиці. Окремі 
питання доручень проведення слідчих (роз-
шукових) дій під час судового розгляду висвіт-
лені у роботах В.Т. Маляренка, О.В. Литвина, 
В.М. Фігурського, В.П. Шибіка та інших прав-
ників. Водночас досі фрагментарно розглянуті 
фактичні підстави та умови для судового дору-
чення органу досудового розслідування про-
вести слідчі (розшукові) дії, відсутня загально-
прийнята дефініція цього поняття. 

Метою статті є дослідження правового 
регулювання та практики судового доручення 
органу досудового розслідування провести 
слідчі (розшукові) дії.

Виклад основного матеріалу. Дору-
чення органу досудового розслідування про-
вести слідчі (розшукові) дії для вітчизняного 
кримінального процесуального регулювання 
не є новим. Воно було запроваджене ще 
у 2001 р. за результатами «малої» судової 
реформи у ст. 3151 «Судові доручення» КПК 

України 1960 р. У новій кодифікації криміналь-
ного процесуального права цей елемент був 
збережений з розширенням обсягу та змісту 
його нормативної регламентації.

Важливо зазначити, що доручення, у порядку 
чч. 3-6 ст. 333 КПК України, органу досудового 
розслідування провести слідчі (розшукові) дії 
є компонентом інституту судових доручень 
у кримінальному провадженні, його підінсти-
тутом. Ще однією складовою цього інституту 
є давання судом, що розглядає кримінальне 
провадження, доручення суду, на території 
юрисдикції якого перебуває учасник судового 
провадження, здійснити процесуальні дії, пов’я-
зані із проведення дистанційного судового про-
вадження (ч. 5 ст. 336 КПК України).

Судове доручення органу досудового роз-
слідування провести слідчі (розшукові) дії дає 
змогу подолати формальну заборону виконання 
окремих процесуальних дій упродовж судового 
розгляду шляхом делегування повноважень 
у цій частині іншому суб’єкту кримінального 
провадження, що діє за інших процесуальних 
умов. Це нормативно встановлений інструмент 
збирання і перевірки доказів поряд з іншими 
визначеними кримінальним процесуальними 
законом засобами доказування у стадії судо-
вого розгляду. Утім норми цього підінституту 
можуть бути застосовані судом як виняток. Про 
це свідчать визначені підстави та умови для 
доручення органу досудового розслідування 
провести слідчі (розшукові) дії.

Відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК України, у разі, 
якщо під час судового розгляду виникне необ-
хідність у встановленні обставин або перевірці 
обставин, які мають істотне значення для кри-
мінального провадження, і вони не можуть бути 
встановлені або перевірені іншим шляхом, суд 
за клопотанням сторони кримінального прова-
дження має право доручити органу досудового 
розслідування провести певні слідчі (розшукові) 
дії. У разі прийняття такого рішення суд відкла-
дає судовий розгляд на строк, достатній для 
проведення слідчої (розшукової) дії та озна-
йомлення учасників судового провадження з її 
результатами.

У доктрині вітчизняного кримінального про-
цесу обґрунтовано стверджується, що наведені 
«норми не відзначаються ґрунтовністю і кон-
кретністю. Їх логіка та узгодженість з іншими 
нормами КПК України викликають певні сум-
ніви» [1, с. 155].

У змісті ч. 3 ст. 333 КПК України закріплені 
дві фактичні підстави для ухвалення судового 
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рішення доручити органу досудового розсліду-
вання провести слідчі (розшукові) дії: 1) необ-
хідність у встановленні обставин, які мають 
істотне значення для кримінального прова-
дження; 2) необхідність у перевірці обставин, 
які мають істотне значення для кримінального 
провадження. При цьому обидві підстави пов’я-
зані єдиною умовою – такі обставини не можуть 
бути встановлені або перевірені іншим шляхом.

Перша підстава зумовлена ситуацією, за 
якої під час судового розгляду виявилось, що 
деякі елементи предмету доказування впро-
довж досудового розслідування не були з’ясо-
вані взагалі чи з’ясовані поверхнево. А це впли-
ває на ухвалення законного, обґрунтованого 
і справедливого судового рішення. 

Дослідники справедливо стверджують про 
допущення слідчим, керівником органу досудо-
вого розслідування, прокурором в аналізованій 
ситуації неповноти чи неправильності досудо-
вого розслідування [1, с. 155].

Доречно зауважити, що законодавець у ч. 3 
ст. 333 КПК України оперує словосполученням 
«обставини, які мають істотне значення для кри-
мінального провадження», тоді як у ч. 1 ст. 84 
КПК України ‒ використовує терміни «обста-
вини, що мають значення для кримінального 
провадження» та «обставини, які підлягають 
доказуванню». Уявляється, що обставини, які 
мають істотне значення для кримінального про-
вадження, власне, є тими, перелік яких викла-
дений у ч. 1 ст. 91, ст.ст. 485, 505 КПК України. 
Це відповідає доктринальному підходу про 
охоплення предметом пізнання (обставини, 
які мають значення для кримінального прова-
дження) предмету доказування (обставини, що 
підлягають доказуванню). Тож у ч. 3 ст. 333 КПК 
України вираз «обставини, які мають істотне 
значення для кримінального провадження» 
доцільно замінити на «обставини, які підляга-
ють доказуванню».

Привертає увагу некоректність вживання 
у формулюванні другої з наведених фактич-
них підстав та означеної умови мовної одиниці 
«перевірка». Її використання не узгоджується 
з низкою положень кримінального процесуаль-
ного закону, що регламентують процес доказу-
вання. Так, у ч. 1 ст. 84, ч. 2 ст. 91 КПК України 
йдеться про встановлення обставин, що мають 
значення для кримінального провадження 
та підлягають доказуванню, у ст. 85 КПК Укра-
їни – про підтвердження існування чи відсут-
ності цих обставин, у ч. 1 ст. 98 та ч. 1 ст. 99 КПК 
України – про обставини, що встановлюються 

під час кримінального провадження, у ст.ст. 485 
та 505 КПК України – про обставини, що підля-
гають встановленню. Із семантичного аспекту 
навряд чи можливо перевірити обставини, про 
які йдеться у ч. 3 ст. 333 КПК України, однак 
є змога переконатися у наявності чи відсутності 
цих обставин. Тому в аналізованому положенні 
коректніше зазначити про «необхідність у з’ясу-
ванні правдивості встановлення обставин, які 
підлягають доказуванню». 

До слова, у попередній кодифікації кримі-
нального процесуального права законодавець 
відповідальніше поставився до формулювання 
фактичних підстав для давання судового дору-
чення – з метою перевірки і уточнення фак-
тичних даних, одержаних у ході судового слід-
ства (ч. 1 ст. 3151 КПК України 1960 р.). У теорії 
кримінального процесу під фактичними даними 
прийнято вважати відомості про факти, тобто 
докази. Тож, обґрунтовано йшлося про пере-
вірку доказів, а не обставин кримінального про-
вадження. 

Перша фактична підстава зумовлює зби-
рання, а друга ‒ перевірку доказів у стадії судо-
вого розгляду. Проте в обох випадках матиме 
місце відступ від вимоги про безпосереднє 
дослідження показань, речей і документів судом 
(ст. 23 КПК України). Це пояснюється тим, що 
слідчі (розшукові) дії проводитиме орган досу-
дового розслідування, а не суд спільно з учас-
никами судового провадження. Останні під час 
судового розгляду мають можливість лише 
дослідити протокол уже проведеної процесу-
альної дії з додатками. 

Орган досудового розслідування, якому 
судом доручено виконати певні слідчі (розшу-
кові) дії, зберігає незалежність у своїй проце-
суальній діяльності, пов’язаної з виконанням 
судового доручення.

У більшості випадків суди дають доручення 
органу досудового розслідування з метою 
встановлення фактичного місця проживання 
чи перебування обвинуваченого, потерпі-
лого та свідків, хоча з’ясування цих питань не 
належить до обставин, що підлягають доказу-
ванню у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 91, 
ст.ст. 485, 505 КПК України) [2; 3; 4].

В одному з кримінальних проваджень суд 
дав доручення встановити працівників слід-
чо-оперативної групи [5], хоча відомості про 
осіб, які брали участь у проведенні слідчої 
(розшукові) дії, відповідно до ч. 3 ст. 104 КПК 
України мають бути викладені у протоколі цієї 
процесуальної дії.
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Умова для давання судового доручення ‒ 
обставини не можуть бути встановлені або 
перевірені іншим шляхом, означає, що ті 
засоби доказування, які є у розпорядженні суду 
та учасників судового провадження, не здатні 
забезпечити з’ясування наявності або відсут-
ності та глибини обставин, що підлягають дока-
зуванню. Звідси випливає, що, завдяки ширшій 
системі процесуальних дій, у стадії досудового 
розслідування закріплені значно більші пізна-
вальні можливості, ніж для судового розгляду.

З огляду на це, важливо дати відповідь на 
запитання, які саме слідчі (розшукові) дії нада-
ють додаткові гносеологічні спроможності? 
Адже у ч. 3 ст. 333 КПК України зазначено, що 
суд доручає органу досудового розслідування 
провести «певні слідчі (розшукові) дії».

Системний аналіз глави 28 КПК України дає 
підстави констатувати про можливість здійс-
нення під час судового розгляду за клопотанням 
сторін кримінального провадження, потерпі-
лого, представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, а у деяких випад-
ках й за власною ініціативою суду, таких проце-
суальних дій: 1) допиту обвинуваченого, свід-
ків, потерпілого, експерта; 2) пред’явлення осіб 
та предметів для впізнання; 3) судового огляду; 
4) оголошення документів; 5) відтворення 
звуко- і відеозаписів; 6) одержання консульта-
цій та роз’яснень спеціаліста; 7) проведення 
експертизи. Звідси випливає, що законодавець 
не передбачив можливості самостійного вико-
нання вищезазначеними суб’єктами криміналь-
ного провадження у межах з’ясування обставин 
кримінального провадження та перевірки їх 
доказами обшуку, освідування та слідчого екс-
перименту [6, c. 22].

Суд має доручити органу досудового розслі-
дування провести лише ті процесуальні дії, що 
не можуть бути здійснені під час судового роз-
гляду.

Вищенаведене дає змогу дійти висновку, що 
суд повинен вдаватися до доручення органу 
досудового розслідування провести слідчі (роз-
шукові) дії як виняток.

Серед процесуальних дій, що не можуть 
бути виконані під час судового розгляду, та про 
доручення проведення яких заявляють кло-
потання сторони кримінального провадження 
чільне місце належить слідчому експерименту.

З іншого боку, у судовій практиці розповсю-
дженими є доручення про проведення тих про-
цесуальних дій, виконання яких можливе під час 
судового розгляду кримінального провадження. 

Найпоширенішою процесуальною дією, яку 
суди доручають провести органу досудового 
розслідування, є допит [7; 8; 9]. Виконання цієї 
процесуальної дії під час з’ясування обставин 
кримінального провадження та перевірки їх 
доказами має процесуальні особливості, що 
відрізняються від здійснення допиту в ході досу-
дового розслідування. Понад те, відповідно до 
п. 5 ч. 2 ст. 87 КПК України порушення права на 
перехресний допит спричиняє визнання судом 
доказів недопустимими. Тому проведення судо-
вого допиту не припустимо доручати іншому 
суб’єкту доказування.

Крім того, суди доручають органу досудового 
розслідування провести інші процесуальні дії, 
передбачені КПК України.

Зокрема, на розгляді Білгород-Дністров-
ського міськрайонного суду Одеської області 
знаходилося кримінальне провадження за 
обвинуваченням ОСОБА_1 у вчинені кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 162, ч. 2 ст. 152 КК України. В судовому засі-
данні прокурор заявив клопотання, в порядку 
ч. 3 ст. 333 КПК України, про надання дору-
чення органу досудового розслідування прове-
сти слідчі (розшукові) дії, які полягають у надані 
суду довідки про звільнення обвинуваченого 
ОСОБА_1 з місць позбавлення волі. Обвинува-
чений ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_3 не 
заперечували проти задоволення клопотання 
прокурора. Потерпіла ОСОБА_4 також не запе-
речувала проти задоволення цього клопотання. 
Місцевий суд вважав за необхідне задоволь-
нити клопотання прокурора і доручив слідчому 
СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одесь-
кій області провести слідчі (розшукові) дії, які 
полягають у надані суду довідки про звільнення 
обвинуваченого ОСОБА_1 з місць позбавлення 
волі, оскільки така довідка має істотне значення 
для кримінального провадження [10].

Означені вище відомості могли бути витре-
бувані судом за клопотанням прокурора.

Нерідко суди дають доручення органу досу-
дового розслідування провести не лише слідчі, 
але й розшукові дії [2; 11].

Трапляються судові доручення, в яких перед 
органом досудового розслідування поставлене 
завдання одержати відомості про факти опера-
тивним шляхом.

Для прикладу, Київський районний суд 
м. Одеси розглядав кримінальне провадження 
за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. 
Відповідно до ч. 2 ст. 349 КПК України судом 
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визначено обсяг доказів, які будуть досліджу-
ватися під час судового розгляду зазначеного 
кримінального провадження та встановлено 
обов’язковий допит свідків під час судового роз-
гляду. Під час судового розгляду встановлено, 
що свідок ОСОБА_3 за адресою, вказаною 
слідчим у реєстрі матеріалів досудового розслі-
дування, не проживає. З огляду на це, суд пер-
шої інстанції з власної ініціативи, за відсутності 
клопотань сторін кримінального провадження, 
доручив начальнику слідчого відділу Київського 
ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області вста-
новити оперативним шляхом фактичне місце 
знаходження свідка у справі з метою виклику 
у судове засідання [12]. 

Доцільно зауважити, що помилково ототож-
нювати слідчі (розшукові) дії з розшуковими 
діями та оперативно-розшуковими заходами.

Керуючись засадою змагальності, законо-
давець визначив можливість давання судо-
вого доручення лише за клопотанням сторони 
кримінального провадження. Суд позбавлений 
повноважень ухвалювати це рішення з власної 
ініціативи. Це можна пояснити тим, що, відмо-
вившись у кодифікації кримінального процесу-
ального права 2012 р. від інституту повернення 
кримінальної справи на додаткове розсліду-
вання, законодавець, водночас, поставив за 
мету унеможливити і будь-які його прояви. Ана-
лізоване унормування також є виразом засади 
диспозитивності ‒ суд у кримінальному про-
вадженні вирішує лише ті питання, що винесені 
на його розгляд сторонами та віднесені до його 
повноважень (ч. 3 ст. 26 КПК України). 

Частини 3-6 ст. 333 КПК України конкретизу-
ють зміст ст. 93 цього ж кодексу з особливостями, 
зумовленими доказуванням у стадії судового 
розгляду, основними напрямами кримінальної 
процесуальної діяльності сторін криміналь-
ного провадження. Так, на відміну від досудо-
вого розслідування, сторона обвинувачення під 
час судового розгляду не уповноважена зби-
рати і перевіряти докази шляхом проведення 
слідчих (розшукових) дій. У центральній стадії 
кримінального провадження прокурор нарівні 
зі стороною захисту повинен ініціювати перед 
судом доручення на проведення слідчих (роз-
шукових) дій за наявності для цього фактичних 
підстав та з дотриманням встановленої умови.

Серед суб’єктів, які можуть заявити клопо-
тання про доручення органу досудового роз-
слідування провести слідчі (розшукові) дії з під-
став, визначених у ч. 3 ст. 333 КПК України, 
невиправдано відсутні потерпілий, його пред-

ставник та законний представник, представ-
ник юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження. Безсумніву, таке правове регулю-
вання не сприяє захисту прав і законних інтере-
сів вказаних учасників судового провадження.

Ухвалення рішення про доручення органу 
досудового розслідування провести слідчі (роз-
шукові) дії належить до дискреційних повнова-
жень суду. На це вказує словосполучення «має 
право». Тож для суду клопотання сторони кри-
мінального провадження про давання судового 
доручення не є обов’язковим.

У ч. 3 ст. 333 КПК України не зазначено, 
якому саме органу досудового розслідування 
належить дати доручення провести слідчі 
(розшукові) дії. Очевидно, що таким органом 
є той, що здійснював у цьому кримінальному 
провадженні досудове розслідування. Такий 
підхід має низку переваг. Насамперед, цьому 
органу досудового розслідування підслідне 
кримінальне провадження, що знаходиться на 
розгляді в суді. Слідчий чи група слідчих, що 
проводив (проводили) у ньому досудове роз-
слідування, знає (знають) його обставини. Тому 
організувати та виконати, визначену у дорученні 
суду слідчу (розшукову) дію, для нього (них) не 
повинно становити проблеми.

В ухвалі, з урахуванням вимог засади розум-
ності строків кримінального провадження, суд 
установлює конкретний період часу, який охо-
плює як строк проведення окресленої слідчої 
(розшукової) дії, так і тривалість ознайомлення 
учасників судового провадження з її результа-
тами.

Строки для виконання доручень суду про 
проведення органом досудового розслідування 
слідчих (розшукових) дій є диференційованими 
‒ від 8 днів до 1 місяця. Проте трапляються 
випадки встановлення надмірно тривалого 
строку, всупереч вимогам ст. 28 та ч. 1 ст. 318 
КПК України.

Так, на розгляді Врадіївського районного 
суду Миколаївської області знаходилося кри-
мінальне провадження за обвинуваченням 
ОСОБА_1 у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК 
України. Прокурор звернулася до суду з кло-
потанням, в якому, в порядку ч. 3 ст. 333 КПК 
України, просила доручити органу досудового 
розслідування ‒ Слідчому управлінню Голов-
ного управління Національної поліції в Мико-
лаївській області провести слідчі (розшукові) 
дії для з’ясування актуальних відомостей про 
місце перебування ОСОБА_3 та ОСОБА_4 



Серія: Право, 2022 р., № 4 (78)

99

з метою забезпечення їх виклику до суду для 
допиту як свідків у кримінальному провадженні. 
Крім того, у клопотанні прокурор просила вста-
новити органу досудового розслідування строк, 
який буде достатнім для виконання доручення, 
а також для забезпечення виконання вимог 
ч. 6 ст. 333 КПК України, ‒ 60 днів. Клопотання 
обґрунтовано тим, що під час судового розгляду 
кримінального провадження виникла необ-
хідність допитати як свідків ОСОБА_3, який 
був очевидцем дорожньо-транспортної події, 
та ОСОБА_4, який був понятим під час огляду 
місця дорожньо-транспортної події. Судом пер-
шої інстанції за вказаними в обвинувальному 
акті адресами скеровані повістки про виклик 
останніх до Врадіївського районного суду Мико-
лаївської області для участі у судовому роз-
гляді. Однак повістки повернуті до суду з відміт-
ками про відсутність ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за 
місцем проживання. Тож у суду відсутня акту-
альна інформація про місце знаходження свід-
ків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що унеможливлює 
їх участь у судовому розгляді для проведення 
допиту. Потерпіла ОСОБА_2, її представник, 
обвинувачений ОСОБА_1 та його захисник 
у судове засідання не з’явилися, при цьому 
звернулися до суду з телефонограми, в яких 
клопотали про відкладення розгляду справи 
з огляду на неявку в судове засідання свідків. 
За таких умов суд вважав можливим розглянути 
клопотання прокурора без участі вищевказа-
них учасників судового розгляду, оскільки вка-
зане клопотання спрямоване на забезпечення 
з’явлення свідків до суду. З огляду на вищеви-
кладене та з урахуванням того, що обставини, 
які зазначені в обґрунтування клопотання, під-
тверджуються матеріалами справи, та оскільки 
питання щодо встановлення актуальних відо-
мостей про місце перебування свідків постало 
лише під час судового розгляду кримінального 
провадження, суд вважав, що клопотання про 
проведення слідчих (розшукових) дій є обґрун-
тованим та в цій частині підлягає задоволенню. 
Водночас, з огляду на складність та суть прове-
дення слідчих (розшукових) дій щодо встанов-
лення місця знаходження свідків, суд вважав 
за необхідне встановити строк виконання дору-
чення 58 днів [13].

Аби дотримати приписів такого загального 
положення судового розгляду як безперервність, 
у разі ухвалення рішення про судове доручення, 
в останньому реченні ч. 3 ст. 333 КПК України 
закріплений обов’язок суду відкласти судовий 
розгляд на встановлений ним строк.

Згідно з ч. 4 ст. 333 КПК України під час 
розгляду клопотання суд враховує значення 
обставин, про встановлення або перевірку яких 
просить особа, яка звернулася з ним, можли-
вість їх встановлення або перевірки шляхом 
проведення слідчих (розшукових) дій та при-
чини, з яких не були здійснені належні дії для їх 
встановлення чи перевірки на стадії досудового 
розслідування. Суд відмовляє в задоволенні 
клопотання прокурора, якщо він не доведе, що 
слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він 
просить, не могли бути проведені під час досу-
дового розслідування через те, що не були і не 
могли бути відомі обставини, які свідчать про 
необхідність їх проведення.

Показовим у цьому є таке провадження.
На розгляді Київського районного суду м. Хар-

кова перебувало кримінальне провадження за 
обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. У цьому 
кримінальному провадженні судом задоволено 
клопотання прокурора щодо виклику в судове 
засідання для допиту як свідків обвинувачення 
ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Упродовж восьми міся-
ців прокурор забезпечити явку свідків у судове 
засідання не зміг. Згідно з рапортом та пояс-
нень, наданих суду на виконання ухвали суду 
про привід вказаних свідків, їх місцезнахо-
дження не відоме, за вказаними прокурором 
адресами вони не проживають. Прокурором 
у судовому засіданні заявлено клопотання про 
давання судом доручення, в поряду ч. 3 ст. 333 
КПК України, для встановлення органом досу-
дового розслідування місцезнаходження свід-
ків. Захисник та обвинувачений проти задово-
лення клопотання заперечували, зазначаючи, 
що це не передбаченого положеннями КПК 
України. Виходячи із системного аналізу наве-
деного положення закону, суд доручає органу 
досудового розслідування провести певні слідчі 
(розшукові) дії, які передбачені главою 20 та 21 
КПК України, якщо вони не можуть бути вста-
новлені або перевірені іншим шляхом. Глава 21 
КПК України, передбачає проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій, які можуть бути 
проведені за ухвалою судді Апеляційного суду, 
тобто доручення негласних слідчих дій до 
повноважень суду першої інстанції не відно-
сяться. Ті дії, які просить прокурор доручити 
провести органу досудового розслідування до 
переліку слідчих (розшукових) дій, які перед-
бачені главою 20 КПК України, не входять. При 
цьому, у судовому засіданні прокурор назвати 
положення закону, яке передбачає проведення 
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слідчих (розшукових) дій, як-то встановлення 
місцезнаходження свідків назвати суду не зміг. 
Тобто, заявляючи таке клопотання, прокурор 
фактично перекладає свій обов’язок по забез-
печенню з’явлення свідків, передбачений ст. 23 
КПК України, на суд [14].

Необхідно повністю погодитися з наведеною 
вище правовою позицією суду першої інстанції, 
яка є обґрунтованою і відповідає вимогам кри-
мінального процесуального закону.

Суди також відмовляють у задоволенні кло-
потання, якщо у ньому не зазначено, яку конкре-
тну слідчу (розшукову) дію необхідно доручити 
провести органу досудового розслідування, 
в порядку ст. 333 КПК України [15], якщо сто-
рона кримінального провадження просить пов-
торно провести слідчу (розшукову) дію, яка вже 
була проведена під час досудового розсліду-
вання [16], якщо у клопотанні йдеться про про-
ведення процесуальної дії, що може бути вико-
нана впродовж судового розгляду [17], якщо 
учасник судового провадження не пояснив, яке 
значення для кримінального провадження має 
встановлення обставин, доручення з’ясування 
яких він просить дати суд [18].

У ч. 4 ст. 333 КПК України регламентована 
оцінна діяльність суду, що передує ухваленню 
рішення за наслідками розгляду клопотання 
про давання судового доручення.

Зміст ч. 4 ст. 333 КПК України мав би логічно 
випливати з ч. 3 цієї ж статті. Однак аналіз нор-
мативних положень не дає підстав про це ствер-
джувати. По-перше, законодавець покладає на 
суд обов’язок врахування значення обставин, 
про встановлення або перевірку яких просить 
особа, яка звернулася з ним. У такий спосіб 
виникла неузгодженість названих частин ст. 333 
КПК України, оскільки важливість цих обставин 
уже презюмована у ч. 3 аналізованої статті – 
обставини повинні мати істотне значення для 
кримінального провадження. По-друге, викли-
кає застереження і припис ч. 4 ст. 333 КПК Укра-
їни про можливість встановлення або перевірки 
цих обставин шляхом проведення слідчих (роз-
шукових) дій. Будучи основними способами 
збирання та перевірки доказів, слідчі (розшу-
кові) дії забезпечують максимальні можливості 
пізнання обставин кримінального провадження. 
У контексті ч. 3 ст. 333 КПК України коректніше 
вести мову про можливість з’ясування судом 
та учасниками судового провадження обста-
вин, які підлягають доказуванню, процесуаль-
ними діями пізнавальної спрямованості, що 
здійснюються під час судового розгляду. Якщо 

суд дійде висновку про таку можливість, то 
у даванні доручення органу досудового розслі-
дування потреби немає. 

Належні дії, про які йдеться у ч. 4 ст. 333 КПК 
України, – необхідні, відповідні слідчі (розшукові) 
дії, проведення яких забезпечує встановлення 
наявності чи відсутності та глибини з’ясування 
конкретних елементів предмету доказування 
у цьому кримінальному провадженні.

Аналіз змісту зазначеної частини ст. 333 
КПК України дав змогу акцентувати увагу на ще 
два положення. Так, суд повинен одержати від 
сторони, яка заявила клопотання про давання 
судового доручення, пояснення причин, з яких 
не були здійснені належні дії для встанов-
лення чи перевірки правильності встановлення 
обставин, що підлягають доказуванню у стадії 
досудового розслідування. Адресатом такого 
з’ясування є, насамперед, публічний обвину-
вач (прокурор) як представник сторони, яка 
здійснювала досудове розслідування. Це поло-
ження покликане унеможливити прокурору 
зловживати його процесуальними правами для 
заповнення прогалин у доказовому матеріалі 
та виправлення помилок, допущених у ході 
досудового розслідування. Упущення в процесі 
доказування та недотримання вимог криміналь-
ного процесуального закону під час досудового 
провадження, про які йдеться, стали відомі 
в результаті судового розгляду.

Своєю чергою, причини, з яких не були здійс-
нені необхідні процесуальні дії, викладені самим 
законодавцем в останньому реченні ч. 4 ст. 333 
КПК України – «не були і не могли бути відомі 
обставини, які свідчать про необхідність їх про-
ведення». Таке унормування викликає застере-
ження. Обставини, які підлягають доказуванню, 
визначені у кримінальному та кримінальному про-
цесуальному законах. Тож вони заздалегідь відомі 
суб’єкту доказування. Обставини, про які йдеться, 
визначають напрям доказової діяльності органу 
досудового розслідування, алгоритм слідчих (роз-
шукових) дій, спрямованих на їх встановлення. 

У ч. 5 ст. 333 КПК України зазначено, що 
в ухвалі суду про доручення проведення слідчої 
(розшукової) дії зазначається, для з’ясування 
або перевірки яких обставин і які саме слідчі 
(розшукові) дії необхідно провести, та встанов-
люється строк виконання доручення. 

Наведені відомості наповнюють резолю-
тивну частину ухвали. Понад те, у резолютив-
ній частині ухвали суду потрібно відобразити 
й конкретний орган досудового розслідування, 
якому суд доручає виконання слідчих (розшуко-
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вих) дій. Однак не менш важливою є і її мотиву-
вальна частина. У ній необхідно зазначити, який 
саме учасник судового провадження звернувся 
до суду з клопотанням, фактичні підстави для 
давання доручення органу досудового розслі-
дування, аргументи щодо неможливості вста-
новлення наявності чи відсутності та глибини 
з’ясування відповідних обставин кримінального 
провадження в ході судового розгляду, доводи 
стосовно встановлення преклюзивного строку 
для виконання судового доручення. 

Ухвала про задоволення клопотання щодо 
доручення органу досудового розслідування 
провести слідчі (розшукові) дії або про відмову 
в цьому не підлягає окремому апеляційному 
оскарженню.

Слідчі (розшукові) дії, що проводяться 
на виконання доручення суду, здійснюються 
в порядку, передбаченому главами 20 та 21 КПК 
України (ч. 5 ст. 333 КПК України). 

Доречно звернути увагу на те, що хоча кри-
мінальне провадження перебуває у стадії судо-
вого розгляду, проте слідчі (розшукові) дії, які 
доручено провести, здійснюватимуться за пра-
вилами, встановленими у розділі ІІІ «Досудове 
розслідування» КПК України. Таке унормування 
зумовлене тим, що, по-перше, суд та учасники 
судового провадження не є суб’єктами вико-
нання цих слідчих (розшукових) дій, а, по-друге, 
йдеться про такі процесуальні дії, що не перед-
бачені § 3 глави 28 КПК України.

З огляду на зазначене, важко погодитися 
з позицією розглядати інститут судових дору-
чень як форму відновлення досудового прова-
дження судом [19, с. 149]. Адже кримінальне 
провадження не повертається у стадію досу-
дового розслідування, натомість перед орга-
ном досудового розслідування ставиться 
лише окреме завдання у вигляді виконання 
конкретної слідчої (розшукової) дії. До того ж, 
при судовому дорученні процесуальний статус 
обвинуваченого не змінюється. Він не тран-
сформується у підозрюваного. Так само проку-
рор залишається публічним обвинувачем, а не 
перетворюється у процесуального керівника.

Водночас, процесуальні умови, в яких відбу-
вається судовий розгляд не здатні забезпечити 
дотримання режиму секретності ініціювання 
та ухвалення рішення про проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій. За таких обста-
вин ефективність їх проведення буде вкрай 
низькою. Понад те, згідно зі ст. 247 КПК України 
розгляд клопотань про проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, за загальним прави-

лом, віднесено до повноважень слідчого судді 
рівня апеляційного суду. Тому встановлена 
можливість доручення органу досудового роз-
слідування провести негласні слідчі (розшукові) 
дії є дискусійною.

Частина 6 ст. 333 КПК України зобов’язує про-
курора надати доступ до матеріалів, отриманих 
внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій 
за дорученням суду, учасникам судового прова-
дження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК 
України, та надати їх суду у встановлений строк.

Зазначені норми є конкретизацією припису 
ч. 11 ст. 290 КПК України про те, що сторони 
кримінального провадження зобов’язані здійс-
нювати відкриття одна одній додаткових мате-
ріалів, отриманих до або під час судового роз-
гляду. Після відкриття прокурором протоколів 
з додатками за результатами проведення дору-
чених судом слідчих (розшукових) дій, він пови-
нен їх передати суду для дослідження в умовах 
судового розгляду.

Здійснений аналіз нормативного регулю-
вання судового доручення органу досудового 
розслідування провести слідчі (розшукові) дії 
дає можливість виокремити такі його ознаки: 
1) дається судом, який проводить судовий 
розгляд кримінального провадження, у формі 
ухвали; 2) ініціаторами цього рішення є сторони 
кримінального провадження; 3) зміст доручення 
становить вимога, адресована органу досудо-
вого розслідування, провести окремі процесу-
альні дії, які формально неможливо виконати 
під час судового розгляду; 4) метою доручення 
є одержання та (або) перевірка відомостей про 
обставини, що підлягають доказуванню у кримі-
нальному провадженні; 5) результати проведе-
них процесуальних дій підлягають дослідженню 
в умовах судового розгляду.

 Тож судове доручення органу досудового 
розслідування провести слідчі (розшукові) дії – 
це вимога суду, який проводить судовий роз-
гляд кримінального провадження, прийнята 
з ініціативи сторін кримінального провадження, 
адресована органу досудового розслідування, 
провести окремі процесуальні дії, які фор-
мально неможливо виконати під час судового 
розгляду, з метою одержання та (або) пере-
вірки відомостей про обставини, що підлягають 
доказуванню у кримінальному провадженні, які 
досліджуватимуться судом та учасниками судо-
вого провадження.

Висновки з дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у цьому напрямі. Положення, 
що унормовують інститут судового доручення 
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органу досудового розслідування провести слідчі 
(розшукові) дії (чч. 3-5 ст. 333 КПК України) сфор-
мульовані з порушенням правил законодавчої 
техніки. Зокрема, є застереження до коректності 
визначення фактичних підстав для давання судо-
вого доручення про проведення слідчих (роз-
шукових) дій. Відсутня їх узгодженість з іншими 
нормами КПК України. Потребує удосконалення 
й регламентація оцінної діяльності суду по роз-
гляду клопотань сторін кримінального прова-
дження щодо доручення органу досудового роз-
слідування. З моменту запровадження у 2001 р. 
інституту доручення органу досудового розсліду-
вання провести слідчі дії правозастосовна ситу-
ація не змінилася. Усі зауваження дослідників 
щодо застосування судами положень ст. 3151 
«Судові доручення» КПК України 1960 р. збері-
гають актуальність і нині. Причиною такого стану 
правозастосування є недоліки законодавчої тех-
ніки, неправильне тлумачення судом та учасни-
ками судового провадження змісту чч. 3-5 ст. 333 
КПК України, відсутність правових позицій судів 
вищого рівня з цих питань.
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Rafalont S. R. The court mandate to conduct investigative (search) actions during the trial 
in criminal proceedings

The article is devoted to the research of court mandates for the pre-trial investigation body to 
conduct investigative (search) actions. In it, based on the analysis of the norms of the Criminal 
Code of Ukraine, the grounds, conditions and procedure for giving these mandates are revealed, 
and a definition of a court mandate for a pre-trial investigation body to conduct investigative (search) 
actions is proposed.

It is argued that the court mandate for the pre-trial investigation body to conduct investigative 
(search) actions makes it possible to overcome the formal ban on the performance of certain 
procedural actions during the trial by delegating powers in this part to another subject of criminal 
proceedings acting under different procedural conditions. It is a normatively established tool for 
collecting and verifying evidence along with other means of proof defined by the criminal procedural 
law at the stage of the trial. However, the norms of this sub-institute may be applied by the court as 
an exception. This is evidenced by the specified grounds and conditions for instructing the pre-trial 
investigation body to conduct investigative (search) actions.

It is noted that in the content of Part 3 of Art. 333 of the Criminal Procedure Code of Ukraine 
establishes two factual grounds for passing a court decision instructing a pre-trial investigation body 
to conduct investigative (search) actions: 1) the need to establish circumstances that are of significant 
importance for criminal proceedings; 2) the need to verify circumstances that are of significant 
importance for criminal proceedings. At the same time, both grounds are connected by a single 
condition – such circumstances cannot be established or verified in any other way.

It was concluded that the first factual basis presupposes the collection, and the second – 
the verification of evidence at the stage of the trial. However, in both cases, there will be a derogation 
from the requirement for direct examination of testimony, things and documents by the court  
(Art. 23 of the Criminal Procedure Code of Ukraine). This is explained by the fact that investigative 
(search) actions will be carried out by the pre-trial investigation body, and not by the court together 
with the participants in the court proceedings. During the trial, they only have the opportunity to 
examine the protocol of the already conducted procedural action with attachments.

The condition for issuing a court mandate – the circumstances cannot be established or verified in 
another way, means that the means of proof available to the court and the participants in the trial are 
not capable of providing clarification of the presence or absence and depth of the circumstances to 
be proven. It follows from this that, thanks to a wider system of procedural actions, the stage of pre-
trial investigation has significantly greater cognitive capabilities than a trial.

It is substantiated that the court mandate for the pre-trial investigation body to conduct investigative 
(search) actions is a requirement of the court conducting the trial in the criminal proceedings, adopted 
at the initiative of the parties of criminal proceedings, addressed to the pre-trial investigation body, 
to conduct separate procedural actions that are formally impossible to perform during the trial, with 
the aim of obtaining and (or) verifying information about the circumstances to be proven in criminal 
proceedings, which will be investigated by the court and the participants in the trial.

Key words: criminal proceedings, trial, general provisions of trial, court mandate, investigative 
(search) actions.
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РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ТА СУДОВИХ ОРГАНІВ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ
У статтi розглядаються поняття та види суб’єктiв правоохоронних органiв, їх повнова-

ження у сферi охорони правопорядку та законностi. Особливої уваги придiляється органам 
прокуратури, особливостям органiзацiйної та виконавчої дiяльностi шляхом здiйснення над-
зору за дотриманням законностi. 

В умовах Української держави як морської, значне мiсце присвячено проблемi дотримання 
норм митного права, а також норм, якi передбачають контрабанду (ст. ст. 201, 305 КК 
України), їх реалiзацiїї з дотриманням законностi. 

На верхiвцi питань дотримання законностi i правопорядку знаходяться органи внутрiш-
нiх справ, зокрема Нацiональна полiцiя України. У статтi розглядається дiяльнiсть цього 
органу щодо забезпечення таких функцiй як: участь у забезпеченнi оборонної функцiї дер-
жави; охорона державних кордонiв України; участь у забезпеченнi державної безпеки; охо-
рона громадського порядку; протидiя антисуспiльним проявам; охорона всiх форм власно-
стi; запобiгання кримiнальних та адмiнiстративних правопорушень.

У складний для України теперешнiй час є особливо значною дiяльнiсть Служби безпеки 
України, а саме: попередження, виявлення, припинення та розкриття кримiнальних право-
порушень проти миру, безпеки людства та мiжнародного правопорядку, колаборацiонiзму, 
тероризму, корупцiї, органiзованої злочинностi, iнших протиправних дiй, якi створюють 
загрозу життєво важливим iнтересам України.

Правозахисну дiяльнiсть щодо дотримання законностi та правопорядку здiйснюють 
омбудсмени, а також iншi органи: адвокатура, нотарiат. Дiяльнiсть омбудсмена безпосе-
редньо спрямована на охорону прав i свобод людини, на iнформування громадян про пору-
шення їх прав органами влади, службовими особами, при цьому поєднуються риси iнсти-
туту держави та iнституту громадянського суспiльства.

Кiнцеве рiшення щодо реалiзацiї норм права з дотриманням законностi приймають судовi 
органи: Конституцiйний Суд України та суди загальної юрисдикцiї. Така дiяльнiсть засно-
вана на мiжнародно-правових нормах, а також на нормах законодавства України, виражаючи 
волю народу України.

Ключовi слова: законнiсть, правопорядок, правоохороннi органи, судовi органи, правоза-
хиснi органи, державна правоохоронна полiтика.
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Постановка проблеми. Визначення сфери 
органiв державної влади та управлiння, про-
куратури i суду, а також правозахисних органiза-
цiй при дотриманнi законностi та правопорядку.

Стан опрацювання. Дослiдженням питань 
проблеми займались наступнi вiтчизнянi вченi, 
а саме: Аверьянов В.Б., Бiла Л.Р., Додiн Є. В., 
Кiвалов С.В., Осадчий В., Стрельцов Є.Л. 

Метою дослiдження є визначення дiяльностi 
суб’єктiв щодо дотримання законностi та пра-
вопорядку, що надає дослiдженню практичну 
спрямованiсть та значимiсть.

Виклад основного матерiалу. Здiйснення 
вимог органiв державної влади у сферi забезпе-
чення законностi та правопорядку виконується 
правоохоронними органами та судом. Особливе 
мiсце серед цих органiв займає прокуратура. 
У системi iнституцiйно-органiзацiйних гарантiй 
прав i свобод громадян їй належить провiдна роль. 
Головним чином, органи прокуратури здiйснюють 
нагляд за дiяльнiстю органiв внутрiшнiх справ. 

Нагляд за законнiстю, зокрема Митної 
служби України, дозволяє змiцнювати її дiяль-
нiсть, яка пов’язана з необхiднiстю отримання 
iнформацiї про безпеку державного кордону, 
про осiб, якi перетинають державний кордон 
України, про перемiщуванi певнi предмети.

Специфiка нагляду за дiяльнiстю митних 
органiв вимагає рiзних форм i засобiв, здiйс-
нення прокурорського нагляду, обов’язкової 
участi прокурорiв в розглядi судами адмiнiстра-
тивних справ про порушення митних правил. 
Специфiка прокурорського нагляду за закон-
нiстю у провадженнях про порушення митних 
правил викладена в Наказi Генерального проку-
рора України «Про органiзацiю прокурорського 
нагляду за дотриманням законiв Службою без-
пеки органами охорони державного кордону i 
митного кордону України». [1] 

Прокурорський нагляд за законнiстю дiяльностi 
митних органiв має своїм завданням сприяти:

– розкриттю кримiнальних правопорушень, 
зокрема контрабанди (ст. ст. 201, 305 КК України); 

– захисту особи, її прав, свобод i законних 
iнтересiв;

– захисту прав пiдприємств, установ, органi-
зацiй вiд протиправних посягань;

– виконанню принципу про невiдворотнiсть 
вiдповiдальностi за вчинене правопорушення;

– запобiганню незаконному притягненню 
особи до кримiнальної вiдповiдальностi;

– здiйсненню заходiв щодо запобiгання пра-
вопорушень, усуненню причин та умов, що 
сприяють їх вчиненню. [2, с.74]

Гарантiєю правопорядку i законностi є правоохо-
ронна дiяльнiсть держави, яка здiйснюється також 
через систему органiв внутрiшнiх справ, отже, 
реалiзується правоохоронна дiяльнiсть держави. [3]

Органи внутрiшнiх справ забезпечують фор-
мування та реалiзацiю державної полiтики 
у сферi захисту прав та свобод громадян, iнте-
ресiв суспiльства i держави вiд протиправних 
посягань, органiзовують та координують дiяль-
нiсть у протидiї злочинностi, з охорони громад-
ського порядку та забезпечення громадської 
безпеки, безпеки дорожнього руху та експлу-
атацiї транспорту, пожежної безпеки, охорони 
та оборони найважливих об’єктiв.

Найвагомiшою складовою органiв внутрiш-
нiх справ є Нацiональна полiцiя України. Вiд-
повiдно Закону України «Про Нацiональну 
полiцiю»: «Полiцiя – це державний озброєний 
орган виконавчої влади, який захищає життя, 
здоров’я, права i свободи громадян, природне 
середовище, iнтереси суспiльства i держави вiд 
протиправних посягань». [4]

Нацiональна полiцiя України виконує 
наступнi завдання:

1) участь у забезпеченнi оборонної функцiї 
держави;

2) охорона державних кордонiв України;
3) участь у забезпеченнi державної безпеки;
4) охорона громадського порядку;
5) протидiя антисуспiльним проявам;
6) охорона всiх форм власностi;
7) запобiгання кримiнальних та адмiнiстра-

тивних правопорушень. [4]
Державним правоохоронним органом 

спецiального призначення, який забезпечує 
державну безпеку України, є Служба безпеки 
України. У вiдповiдностi з Законом України 
«Про Службу безпеки України»: «На неї покла-
дено захист державного суверенiтету, кон-
ституцiйного ладу, територiальної цiлiсностi, 
законних iнтересiв держави та прав громадян 
вiд розвiдувально-пiдривної дiяльностi iнозем-
них спецiальних служб, посягань з боку окре-
мих органiзацiй, груп, осiб». [5]

Завданнями Служби безпеки є виявлення 
та припинення колаборацiонiзму, тероризму, 
корупцiї, контрабанди, органiзованої злочин-
ностi, незаконного переправлення осiб через 
державний кордон України, контрабанди нар-
котичних засобiв, кримiнальних правопорушень 
проти миру, безпеки людства та мiжнародного 
правопорядку. Дiяльнiсть Служби безпеки 
здiйснюється на основi дотримання прав i сво-
бод людини та громадянина. 
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Серед правозахисних органiв вагоме зна-
чення має iнститут Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. В перекладi зi 
шведської ombudsman – представник. 

Вiдповiдно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини»: «Його дiяльнiсть доповнює наявнi 
засоби захисту конституцiйних прав i свобод 
людини та громадянина, не вiдмiняє їх i не 
зволiкає з переглядом компетенцiї державних 
органiв, якi забезпечують захист i поновлення 
порушених прав i свобод». [6]

Вiдповiдно ст. 3 Закону України «Про Упов-
новаженого Верховної Ради з прав людини»: 
«Дiяльнiсть омбудсмена спрямована на захист 
прав i свобод людини та громадянина, прого-
лошених Конституцiєю та Законами України, 
а також мiжнародними договорами; запобiгання 
порушенням прав i свобод людини та громадя-
нина або сприяння їх поновленню; дотримання 
та повагу до прав i свобод людини та громадя-
нина суб’єктами», зазначеними в Законi Укра-
їни «Про Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини». [6]

Повноваження уповноваженого передбаченi 
Роздiлом IV вказаного Закону. Згiдно статтi 13, 
«Уповноважений має право: вносити в уста-
новленому порядку пропозицiї щодо вдоскона-
лення законодавства України у сферi захисту 
прав i свобод людини i громадянина; вимагати 
вiд посадових i службових осiб органiв держав-
ної влади, органiв мiсцевого самоврядування, 
пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно 
вiд форми власностi сприяння проведенню 
перевiрок дiяльностi пiдконтрольних i пiдпоряд-
кованих їм пiдприємств, установ, органiзацiй, 
видiлення спецiалiстiв для участi у проведеннi 
перевiрок, експертиз i надання вiдповiдних 
висновкiв; запрошувати посадових i службо-
вих осiб, громадян України, iноземцiв та осiб 
без громадянства для отримання вiд них усних 
або письмових пояснень щодо обставин, якi 
перевiряються по справi; вiдвiдувати без попе-
реднього повiдомлення про час i мету вiдвiду-
вання такi мiсця: мiсця, в яких особи примусово 
тримаються за судовим рiшенням або рiшенням 
адмiнiстративного органу вiдповiдно до закону, 
в тому числi iзолятори тимчасового тримання, 
кiмнати для затриманих та доставлених черго-
вих частин органiв Нацiональної полiцiї, пункти 
тимчасового перебування iноземцiв та осiб 
без громадянства, якi незаконно перебувають 
в Українi, кiмнати для перебування тимчасово 
затриманих вiйськовослужбовцiв, слiдчi iзо-

лятори, арештнi доми, кримiнально-виконавчi 
установи, приймальники-розподiльники для 
дiтей, загальноосвiтнi школи та професiйнi учи-
лища соцiальної реабiлiтацiї, центри медико-со-
цiальної реабiлiтацiї дiтей, спецiальнi виховнi 
установи, вiйськовi частини, гауптвахти, дисци-
плiнарнi батальйони, спецiальнi приймальники 
для тримання осiб, пiдданих адмiнiстративному 
арешту, мiськi, районнi управлiння та вiддiли, 
лiнiйнi управлiння, вiддiли, вiддiлення, пункти 
органiв Нацiональної полiцiї, спецiалiзованi 
автомобiлi (у тому числi спецiалiзованi автомо-
бiлi з конвоєм), примiщення (кiмнати) для три-
мання пiдсудних (засуджених) у судах, заклади 
примусового лiкування; психiатричнi заклади; 
пункти тимчасового розмiщення бiженцiв; примi-
щення для транзитних пасажирiв у пунктах про-
пуску через державний кордон; будинки дитини, 
загальноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-сирiт 
i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, 
центри соцiальної реабiлiтацiї дiтей з iнвалiд-
нiстю, центри соцiально-психологiчної реабiлi-
тацiї дiтей; психоневрологiчнi iнтернати; будин-
ки-iнтернати для громадян похилого вiку та осiб 
з iнвалiднiстю; пансiонати для ветеранiв вiйни i 
працi; соцiально-реабiлiтацiйнi центри; з метою 
захисту прав i свобод людини i громадянина 
особисто або через свого представника в уста-
новленому законом порядку: звертатися до суду 
про захист прав i свобод осiб, якi через фiзич-
ний стан, недосягнення повнолiття, похилий 
вiк, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть 
неспроможнi самостiйно захистити свої права 
i свободи; направляти у вiдповiднi органи акти 
реагування Уповноваженого у разi виявлення 
порушень прав i свобод людини i громадянина 
для вжиття цими органами заходiв; перевiряти 
стан додержання встановлених прав i свобод 
людини i громадянина вiдповiдними державними 
органами, в тому числi тими, що здiйснюють опе-
ративно-розшукову дiяльнiсть, здiйснюють вико-
нання судових рiшень, вносити в установленому 
порядку пропозицiї щодо полiпшення дiяльностi 
таких органiв у цiй сферi; здiйснювати контроль 
за забезпеченням рiвних прав та можливостей 
жiнок i чоловiкiв». [6].

Здiйснення вимог органiв державної влади 
у сферi забезпечення законностi та правопо-
рядку виконується i iншими правоохоронними 
органами, а саме:

– органами охорони державного кордону;
– Антимонопольним комiтетом України;
– органами державної лiсової охорони;
– органами рибоохорони;
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– органами виконання кримiнальних покарань;
– Державною фiскальною службою України;
– iнспекцiйними органами, якi здiйснюють 

правозастосувальнi дiї (органи захисту прав 
споживача, Iнспекцiя державного архiтектур-
но-будiвельного контролю, Державна еколо-
гiчна iнспекцiя, Санiтарно-епiдемiологiчна 
служба та iн.).

Особливiстю цих органiв є поєднання пра-
воохоронної функцiї з органiзацiйно-управлiн-
ськими, контрольно-перевiрковими та право-
роз’яснювальними функцiями. «Їх керiвнi органи 
належать до органiв центральної виконав-
чої влади з так званим спецiальним стату-
сом – органи, якi мають, визначенi Конституцiєю 
та законодавством України, особливi завдання 
та повноваження». [7, с. 99]

Застосування норм про захист вiд пося-
гань на державну безпеку стала визначаль-
ною функцiєю держави. Вiдповiдно до Наказу 
вiд 29.08.2016 р. про Затвердження порядку 
дiй посадових осiб органiв охорони держав-
ного кордону, Державної прикордонної служби 
України щодо встановлення режиму в пунктах 
пропуску через державний кордон України, 
«здiйснення контролю за його недоторканнiстю, 
а також органiзацiї i забезпечення взаємодiї 
та координацiї контрольних органiв i служб, 
що здiйснюють рiзнi види контролю або беруть 
участь у забезпеченнi режиму в пунктах про-
пуску через державний кордон». [8]

Правоохоронна функцiя держави здiйсню-
ється також органами суду. 

Згiдно з Законом України «Про судоустрiй i 
статус суддiв», «Суд, здiйснюючи правосуддя, 
на засадах верховенства права, забезпечує 
захист, гарантованих Конституцiєю України 
та iншими законами, прав i свобод людини i гро-
мадянина, прав i законних iнтересiв юридичних 
осiб, iнтересiв суспiльства i держави». [9] 

Суд покликаний здiйснювати державний 
захист прав i свобод людини, забезпечувати вiд-
новлення порушених прав громадян i юридич-
них осiб; захист найважливiших прав людини 
є змiстом цивiльного судочинства. 

Отже, судочинство здiйснюється Консти-
туцiйним Судом України та судами загальної 
юрисдикцiї. Тiльки в судовiй постановi може 
бути дана оцiнка законностi засудження за пра-
вопорушення рiзних видiв. 

Вiдповiдно Конституцiї, судова система 
забезпечує доступнiсть правосуддя кожнiй 
особi. Суди є заключною iнстанцiєю у системi 
структур, якi шляхом застосування заходiв дер-

жавного впливу здiйснюють свої повноваження 
у протидiї будь-яким правопорушенням. 

Суди виступають як органи кримiнальної 
та адмiнiстративної юрисдикцiї, що обумов-
лює необхiднiсть керуватись iснуючою судовою 
практикою усiм адмiнiстративно-юрисдикцiй-
ним органам.

Правосуддя в Українi здiйснюється на заса-
дах рiвностi всiх учасникiв судового процесу 
перед законом i судом. У перспективi кримiналь-
ний закон України повнiстю передбачає без-
посередню участь у вiдправленнi правосуддя 
дiяльнiсть народних засiдателiв i присяжних.

Висновки. Важливим напрямом у сферi 
захисту прав людини i громадянина є забез-
печення громадського порядку та громадської 
безпеки, що гарантується правоохоронними, 
судовими органами та правозахисними органi-
зацiями. 

Є доцiльним нормативне закрiплення ролi 
кожного правоохоронного та судового органу 
у забезпеченнi законностi та правопорядку; 
розробка довiдникiв, а саме: словникiв, є також 
необхiдним у якостi каталога звернень за фак-
тами конкретного забезпечення та поновлення 
прав i свобод людини i громадянина. Наукове 
тлумачення законодавства у сучасних умовах 
в сферi дотримання законностi та правопорядку 
неможна вважати завершеним, оскiльки воно 
вимагає уяснення кола повноважень представ-
никiв державних органiв влади у вiдповiдностi 
з сучасними вимогами розвитку суспiльства. 
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Zagorodnyuk S. O., Medentsev A. M., Dopilka V. O. The role of law enforcement and judicial 
authorities in ensuring law and law order

The article examines the concepts and types of subjects of law enforcement agencies, their 
powers in the sphere of law enforcement and legality. Particular attention is paid to the bodies 
of the prosecutor’s office, the peculiarities of organizational and executive activities are revealed 
through the supervision of compliance with the law. In the conditions of the Ukrainian state as 
a maritime state, a significant place in the article is devoted to the problem of compliance with the norms 
of customs law, in particular, the norms that provide for smuggling (Articles 201, 305 of the Criminal 
Code of Ukraine), their implementation in compliance with the law.

Internal affairs bodies, in particular the National Police of Ukraine, are at the forefront of law 
enforcement issues. The article examines the activities of this body in ensuring such functions as: 
participation in ensuring the defense function of the state; protection of state borders of Ukraine; 
participation in ensuring state security; protection of public order; countering antisocial manifestations; 
protection of all forms of ownership; prevention of criminal and administrative offenses.

In the current difficult time for Ukraine, the activities of the Security Service of Ukraine are 
especially significant, namely: prevention, detection, termination and disclosure of criminal offenses 
against peace, human security and international legal order, collaborationism, terrorism, corruption, 
organized crime, other illegal actions that directly pose a threat to the vital interests of Ukraine.

Human rights protection activities regarding the observance of legality and law and order are 
carried out by ombudsmen, as well as other bodies: advocacy, notary. The activities of the ombudsman 
are directly aimed at protecting human rights and freedoms, at informing citizens about the violation 
of their rights by authorities and officials, while combining the features of the institution of the state 
and the institution of civil society.

The final decision on the implementation of legal norms is made by judicial bodies: the Constitutional 
Court of Ukraine and courts of general jurisdiction. Such activity is based on international legal 
norms, as well as on the norms of Ukrainian legislation, expressing the will of the people of Ukraine.

Key words: legality, law and order, law enforcement bodies, judicial bodies, human rights 
protection bodies, state law enforcement policy.
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ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ПРИКОРДОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ
У статті висвітлюються питання сутності «цінностей», відмінних рис «прикордон-

ної діяльності», особливостей «державного кордону», значення «правового порядку», що 
є одними із найбільш актуальних аспектів юридичної науки, особливо в реаліях сьогодення. 

Проаналізовано поняття цінності, під яким прийнято розуміти «стійке переконання 
в тому, що певний спосіб поведінки чи кінцева мета існування має потенційне значення 
з особистого погляду, на відміну від протилежного чи зворотного способу поведінки або 
кінцевої мети існування».

Встановлено, що базовою цінністю в військовий час для прикордонної діяльності сучас-
ної держави є мир, який стає підґрунтям для відновлення порушених або формування нових 
суспільних цінностей у змінах світових порядків.

Продемонстровано, що важливим об’єктом охорони та захисту прикордонної діяльності 
виступає державний кордон. Саме феномен державного кордону, його призначення є соці-
альною цінністю, що актуалізується у конкретно-історичних умовах та сприймається 
тим головним детермінуючим фактором, який визначає характер, завдання, мету форми 
і методи прикордонної діяльності, а, відповідно, і параметри її правового регулювання. 

Визначено, що категорія «державного кордону» є системоутворюючою для цілого зміс-
товно-значущого блоку понять (державна територія, прикордонна територія, закордонна 
територія, перетин кордону, порушення кордону, «межа», порубіжжя, прикордонна зона, 
прикордонний регіон, транскордонна територія, окраїна тощо), етимологічне наповнення 
яких пов’язане з нею та ілюструють багатогранність досліджуваної предметної сфери.

Підкреслюється, що у сфері прикордонної діяльності держави головними цінностями 
є кордон та прикордонна безпека, що виконують інструментальне призначення щодо 
забезпечення умов життєдіяльності, властивих державноорганізованому суспільству. Так, 
вказані феномени самі по собі є цінностями, які слугують засобами (своєрідними інстру-
ментами) задля підтримання безпеки і нормального функціонування суспільства і держави. 
А тому, прикордонна безпека як цінність є похідною від природи державноорганізованого 
суспільства і історично усталених форм його життєдіяльності, а також, є кінцевою метою 
ефективної прикордонної діяльності держави. 

Стверджується, що аксіологічні властивості державного кордону виявляються у тому, 
що державний кордон є цінністю для суспільства, і задля належного упорядкування поведінки 
великої маси людей на кордоні вимагає правового опосередкування, тобто регулювання за 
допомогою встановлюваних державою правових норм і приписів. 

Зазначається, що формування соціально-ціннісних орієнтирів суб’єктів прикордонної 
діяльності здійснюється системою правового регулювання і практикою реалізації діючого 
законодавства, що у результаті визначають рівень якісного стану службовців на держав-
ному кордоні. Мова йде про домінуючий тип особистості прикордонника-професіонала.

Акцентується увага на тому, що ціннісні орієнтири прикордонної діяльності мають 
сприяти остаточному подоланню пострадянської парадигми функціонування державного 
кордону і остаточної перемоги.

Ключові слова: цінності права, ціннісні орієнтири, державні кордони, прикордонна діяль-
ність, цінність правопорядку, правова цінність державного кордону, прикордонна безпека, 
соціальна цінність правопорядку, аксіологія кордону.
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Постановка проблеми. В умовах сучасних 
реалій, які постали перед суспільством, еконо-
мікою та державою, з початком безпрецедент-
ної збройної агресії, яку здійснює російська 
федерація щодо незалежної України, набу-
ває особливого значення єдність суспільства 
у готовності до боротьби за свою свободу і Кра-
їну. Постають і потребують негайного особи-
стого вирішення споконвічні сакральні питання 
про те, що ми цінуємо найбільше і чим готові 
пожертвувати. Це – нескасовні ціннісні імпера-
тиви, які є підґрунтям для вирішення всіх інших 
питань суспільної організації – воєнних і цивіль-
них, економічних і соціальних, нагальних і пер-
спективних, громадських, національних і навіть 
індивідуальних. 

З огляду на це, проблематика наукового 
дискурсу щодо ціннісних орієнтирів у сучас-
ному світі та, зокрема, в українському суспіль-
стві є надзвичайно актуальною. Теоретичний 
аналіз ціннісних аспектів прикордонної діяль-
ності та вивчення й узагальнення практичного 
досвіду в цій царині є важливим завданням як 
для наукової спільноти, так і для публічного 
управління в умовах війни та повоєнного від-
новлення. Адже мир завжди виступав базовою 
цінністю, якій віддавали перевагу після негараз-
дів війни. Він ставав основою розвитку і процві-
тання після зміни світових порядків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти формування ціннісних орієнта-
цій представників прикордонних структур були 
предметом наукового пошуку таких дослід-
ників, як В.Алещенко, Е.Афонін, О. Басараб, 
В.Березенко, М.Варій, Ю.Горбенко, І.Грязнов, 
О.Діденко, М.Кабачинський, С.Крук, Р.Ляшук, 
В.Мартинюк, О.Марусенко, Б.Моця, І.При-
ступа, О.Сафонова, С.Філіппов, О.Цевельов 
та інші. Однак попри значний обсяг теоретичної 
та практичної розробки цієї проблеми (велика 
активність спостерігається після війни на Дон-
басі і анексії Криму) на сьогодні залишаються 
недостатньо вивченими питання зміни цінніс-
них аспектів прикордонної діяльності в сучас-
них умовах розвитку суспільства. 

Отже, метою дослідження є з’ясування 
специфіки ціннісних аспектів прикордонної 
діяльності 

Виклад основного матеріалу. В залежності 
від мети дослідження в літературі використову-
ються різні визначення цінностей. В контексті 
аналізу миру як цінності добре працює визна-
чення, запропоноване американським вченим 
польського походження Мілтоном Рокичем, 

який визначає цінності, як «стійке переконання 
в тому, що певний спосіб поведінки чи кінцева 
мета існування має потенційне значення з осо-
бистого погляду, на відміну від протилежного 
чи зворотного способу поведінки або кінцевої 
мети існування» [1]. Мир стає актуальною цінні-
стю у відношенні до війни і проти неї. Як базова 
цінність він стає підґрунтям для відновлення 
порушених або формування нових суспільних 
цінностей у змінах світових порядків.

Важливою передумовою ефективного пра-
вового регулювання прикордонної діяльності 
виступає з’ясування сутності природи і при-
значення кордону. Саме феномен державного 
кордону, його призначення, суспільна цінність 
і сприйняття у конкретно-історичних умовах 
є тим головним детермінуючим фактором, 
який визначає характер, завдання, мету форми 
і методи прикордонної діяльності, а, відтак, 
і параметри її правового регулювання. 

Категорія «державний кордон» є систе-
моутворюючою для цілого змістовносмис-
лового блоку понять (державна територія, 
прикордоння, закордоння, перетин кордону, 
порушення кордону, «межа», пограниччя, при-
граниччя, порубіжжя, прикордонна зона, при-
кордонний регіон, транскордонна територія, 
окраїна та б.і.), етимологічне наповнення яких 
пов’язане з нею. І хоча кожне з цих понять 
має власну індивідуалізовану конотацію, зміст 
слова «кордон» пов’язує їх спільними етимо-
логічними витоками, утворюючи цілий спектр 
смислів, які ілюструють багатогранність даної 
предметної сфери [2].

Очевидно, що спеціальний аксіологічний 
дискурс сфери прикордонної безпеки спромо-
жеться розгорнути складну архітектоніку наяв-
ної тут системи цінностей, їх місце у ієрархії 
суспільних цінностей і власну ієрархічність 
тощо. Проте, попередньо виникає уявлення, 
що прикордонна безпека як цінність є похідною 
від природи державноорганізованого суспіль-
ства і історично усталених форм його життєді-
яльності. У цьому сенсі усі цінності, які мають 
місце у даній сфері (кордон, прикордонна без-
пека, прикордонна діяльність та ін.), виконують 
інструментальне призначення щодо забезпе-
чення умов життєдіяльності, властивих держав-
ноорганізованому суспільству. Так, зазначені 
феномени самі по собі також є цінностями, але 
вони слугують засобами (інструментами) задля 
підтримання безпеки і нормального функціо-
нування суспільства і держави. Без територі-
ального поділу площі нашої планети між дер-
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жавами, поширення на ці території державного 
суверенітету державні кордони і уся прикор-
донна інфраструктура позбавляються сенсу 
і власної цінності. 

 У самому загальному баченні, аксіологічні 
властивості державного кордону виявляються 
у тому, що він є цінністю для суспільства, і задля 
належного упорядкування поведінки великої 
маси людей на кордоні вимагає правового опо-
середкування, тобто регулювання за допомо-
гою встановлюваних державою правових норм 
і приписів. 

Як зауважує відомий теоретик лімології, 
«значення кордону в житті людей неможливо 
зрозуміти без аналізу його ролі в суспільній 
свідомості, самоідентифікації людини з тери-
торіями різного рангу (країною, регіоном, міс-
цевістю)» [3]. Таким чином, суспільна цінність 
державного кордону трансформується у його 
цінність для права (правову цінність). 

Відтак, правова цінність державного кордону 
розгортається у взаємозв’язках з цінностями 
суспільства і особи, і слугує основою для фор-
мування образу кордону у суспільній свідомо-
сті, мотивації суб’єктів прикордонної діяльності 
щодо підтримання належного іміджу національ-
ного державного кордону. Формування соціаль-
но-ціннісних орієнтирів суб’єктів прикордонної 
діяльності здійснюється і системою правового 
її регулювання, і практикою реалізації діючого 
законодавства, і у результаті визначають рівень 
якісного стану службовців на державному кор-
доні, домінуючий тут тип особистості прикор-
донника-професіонала. 

Актуальність аксіологічної проблематики 
державного кордону детермінується потребами 
осмислення сучасних тенденцій, які характери-
зують роль і значення кордонів у трансформа-
ціях оточуючого світу, а також України, як цінної 
для кожного з нас частини світового співтова-
риства. Для нашої країни аксіолого-правового 
осягнення державного кордону буде слугувати 
виробленню чіткої і стійкої стратегії забезпе-
чення національної безпеки на кордонах, спря-
мування на виконання цього завдання наявних 
сил і ресурсів. Також нові ціннісні орієнтири 
мають сприяти остаточному подоланню постра-
дянської парадигми функціонування держав-
ного кордону і остаточної перемоги проєвро-
пейських практик у цій сфері. 

Загальновідомо, що державний кордон як 
юридична категорія – це умовна лінія, яка від-
діляє територія однієї держави від інших, які 
є суміжними з нею. У якості більш конкрети-

зованого можливо скористатися визначенням 
відомого фахівця-міжнародника І.І.Лукашука, 
який визначає державний кордон як юридично 
обґрунтовану, яка визначає межі державної 
території та підкреслює, що державний кордон 
встановлює межі як поверхні землі, так і надр 
та повітряного простору [4]. 

Цікаві сутнісні акценти розставляє А.І. Дми-
трієв, який вбачає головне призначення дер-
жавних кордонів у тому, що вони встановлюють 
межі державної території з усіма її ресурсами, 
що є матеріальною умовою існування суспіль-
ства [5, с. 305]. Це визначення важливим у тому 
сенсі, що воно акцентує всезагальний характер 
державного кордону. 

На думкку Н.В. Пронюка, державні кордони 
— це фактичні чи уявні лінії на сухопутному, 
водному, повітряному просторі та в надрах, які 
визначають межі дії державного суверенітету, 
поширення територіального верховенства дер-
жави» [6, с. 99]. Логічним продовженням цього 
визначення може бути думка М.О.Баймуратова 
щодо того, що ці фактичні чи уявні лінії (дер-
жавний кордон) визначають і межі дії державної 
влади [7, с. 422–423]. 

Втім, всеооплюючого визначення дер-
жавного кордону вітчизняна правнича наука 
поки-що не виробила, і це, на думку В.М.Шка-
баро, зумовлено недостатньою теоретичною 
розробкою цієї проблематики, що у свою чергу, 
«…призвело до ситуації, коли чинне законодав-
ство про державний кордон України ще далеке 
від того стану, у якому б воно було здатне ство-
рювати необхідні умови для здійснення ефек-
тивного правового регулювання державного 
кордону, забезпечення надійної його охорони 
й реалізації державної прикордонної політики 
України. Невирішеність цієї проблеми в під-
сумку призводить до послаблення авторитету 
України в Європі та світі» [8, с. 69].

Офіційне нормативно-правове визначення 
державного кордону в Україні, як зазначається 
у відповідних законах, ґрунтується на поло-
женнях діючої Конституції України. Звичайно 
ж, навіть враховуючи важливість цієї категорії, 
Конституція не містить окремого визначення 
кордону, проте ціляй ряд її норм мають до цього 
питання певну дотичність. Так, стаття 1 встанов-
лює, що Україна є суверенною й незалежною, 
демократичною, соціальною, правовою дер-
жавою [9], а, відтак ці засади є конституційно 
значущими для усієї території. Саме тому наша 
країна має право вимагати від режимів анексо-
ваних територій Криму і Донбасу виконання цих 
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конституційних стандартів, відповідальності за 
порушення прав і свобод людини, які там повсе-
людно спостерігаються. 

Згідно з вимогою ч.1 статті 2 Конституції, 
суверенітет України поширюється на всю її 
територію, а ч. 2 та ч. 3 ст. 2 Конституції вста-
новлюють, що Україна є унітарною державою, 
а її територія в межах існуючого кордону є ціліс-
ною й недоторканною [9]. 

Законодавче нормативно-правове визна-
чення державного кордону міститься у Законі 
України «Про державний кордон України» від 
04.11.1991 р.: «Державний кордон України 
є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по 
цій лінії, які визначають межі території України 
- суші, вод, надр, повітряного простору» [10]. 
До речі, хоча це не тільки доволі лаконічне, але 
й досить рідкісне свого роду явище, оскільки 
законодавчої дефініції державного кордону 
немає у законодавстві інших країн. Це має як 
позитивні сторони, так і недоліки. Позитивом 
є сама наявність такого визначення, яке є офі-
ційним, і може слугувати основою і «точкою від-
ліку» для доктринальних розвідок і подальшого 
вдосконалення цієї дефініції у законодавстві. 
З іншого, якісь недоліки у такого роду визначен-
нях негативно впливають на відповідну сферу 
практики, у тому числі і на прикордонну діяль-
ність. Наприклад, дослідники цієї проблематики 
вказують на те, що у зазначеній законодавчій 
дефініції серед складових території України від-
сутній підводний простір. 

Варто також відмітити й атрибути державних 
кордонів (об’єктивно-знакові споруди, державна 
геральдична атрибутика тощо), що певною 
мірою відноситься до прикордонної діяльно-
сті, завданням якої є утримання цих атрибутів 
у належному стані. Тому у цьому дослідженні 
ми будемо використовувати саме це визна-
чення державного кордону у якості основного, 
і такого, яке корелюється як із авторським 
баченням цього феномена, так і з предметом 
та завданнями даної дисертаційної праці. 

Кордон і правовий порядок, як і інші одне 
до одного дотичні явища, взаємодіють у діало-
гічному режимі, тобто здійснюють обопільний 
вплив одне на одного. Ю.Б. Курилюк позначив 
питання ролі і значення кордону для право-
вого порядку, присвятивши у своїй докторській 
дисертації цій проблемі окремий підрозділ, так 
і назвавши його: «Значення державного кор-
дону для забезпечення правопорядку». Учений 
справедливо зазначає, що державний кордон 
і правопорядок - взаємозалежні категорії. Дер-

жавний кордон є першоосновою та цінністю 
правопорядку будь-якої держави, адже без 
існування чітко окреслених і нормативно-вре-
гульованих меж свого суверенітету держава, як 
основний суб’єкт забезпечення правопорядку, 
не спроможна окреслити і межі того простору, 
в якому діятимуть установлені нею правові 
норми й уповноважені державні органи охорони 
правопорядку[11, c. 39].

Слід зазначити, що проблематика цінності 
самого правового порядку ускладнюється його 
традиційним трактуванням з позицій інструмен-
талізму. Так, К. В. Макаров стверджує, що пра-
вовий порядок є цінністю в силу того, що від-
биває настанови на стабільність, однорідність, 
максимальну формальність правових відносин, 
на функціональність [12, с. 69]. До інструмен-
тального трактування власної цінності право-
вого порядку тяжіє також А.Ф. Крижановський, 
стверджуючи, що «соціальна цінність право-
порядку визначається і тим, що хоча потреби 
суспільства до впорядкованості та організова-
ності задовольняються різноманітними засо-
бами у різних нормативних та індивідуальних 
формах (моральних, релігійних, традиційних, 
корпоративних, правових тощо), але правовий 
порядок як легалізований, офіційно підтриму-
ваний і примусово забезпечуваний спектр впо-
рядкованості найбільш соціально значущих 
сфер суспільних відносин, які стосуються прав 
і свобод особистості, функціонування грома-
дянського суспільства і держави, має потужний 
потенціал «несучої конструкції» забезпечення 
стану впорядкованості всієї суспільної життєді-
яльності» [12, с. 103].

Висновок. Таким чином, суспільна цінність 
державного кордону трансформується у його 
цінність для права (правову цінність). Відтак, 
правова цінність державного кордону розгор-
тається у взаємозв’язках з цінностями суспіль-
ства і особи, і слугує основою для формування 
образу кордону у суспільній свідомості, моти-
вації суб’єктів прикордонної діяльності щодо 
підтримання належного іміджу національного 
державного кордону. Формування соціаль-
но-ціннісних орієнтирів суб’єктів прикордонної 
діяльності здійснюється і системою правового 
її регулювання, і практикою реалізації діючого 
законодавства, і у результаті визначають рівень 
якісного стану службовців на державному кор-
доні, домінуючий тут тип особистості прикор-
донника-професіонала. 

Актуальність ціннісного аспекту прикор-
донної діяльності детермінується потребами 
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осмислення сучасних тенденцій, які характери-
зують роль і значення кордонів у трансформа-
ціях оточуючого світу, а також України, як цінної 
для кожного з нас частини світового співтова-
риства. Для нашої країни аксіолого-правового 
осягнення державного кордону буде слугувати 
виробленню чіткої і стійкої стратегії забезпе-
чення національної безпеки на кордонах, спря-
мування на виконання цього завдання наявних 
сил і ресурсів. Також нові ціннісні орієнтири 
мають сприяти остаточному подоланню постра-
дянської парадигми функціонування держав-
ного кордону і остаточної перемоги проєвро-
пейських практик у цій сфері. 
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Arabadzhy N. B. Valuable aspect of border activity in the modern state
The article highlights the issues of the essence of “values”, distinctive features of “border activities”, 

features of the “state border”, the meaning of “legal order”, which are some of the most relevant 
aspects of legal science, especially in today’s realities.

The concept of value is analyzed, which is understood as “a persistent belief that a certain way 
of behavior or the ultimate goal of existence has potential value from a personal point of view, in 
contrast to the opposite or opposite way of behavior or the ultimate goal of existence.”

It has been established that the basic value in wartime for the border activities of a modern state 
is peace, which becomes the basis for the restoration of broken or the formation of new social values   
in the changing world order.

The concept of value is analyzed, which is understood as “a persistent belief that a certain way 
of behavior or the ultimate goal of existence has potential value from a personal point of view, in 
contrast to the opposite or opposite way of behavior or the ultimate goal of existence.”

It has been established that the basic value in wartime for the border activities of a modern state 
is peace, which becomes the basis for the restoration of broken or the formation of new social values   
in the changing world order.

It was determined that the category of “state border” is system-forming for a whole meaningful 
and significant block of concepts (state territory, border territory, foreign territory, border crossing, 
border violation, “border”, border, border zone, border region, cross-border territory, outskirts, etc. 
), the etymological content of which is related to it and illustrate the multifacetedness of the studied 
subject area.

It is emphasized that the border and border security are the main values   in the sphere of the state’s 
border activities, which fulfill an instrumental purpose of ensuring the conditions of life characteristic 
of a state-organized society. Yes, the indicated phenomena are values   in themselves that serve as 
means (a kind of tools) to maintain security and normal functioning of society and the state. And 
therefore, border security as a value is derived from the nature of state-organized society and historically 
established forms of its life activity, and is also the ultimate goal of effective border activity of the state.

It is argued that the axiological properties of the state border are revealed in the fact that the state 
border is a value for society, and in order to properly regulate the behavior of a large mass of people 
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on the border, it requires legal mediation, that is, regulation by means of legal norms and prescriptions 
established by the state.

It is emphasized that the formation of socio-value orientations of subjects of border activity is 
carried out by the system of legal regulation and the practice of implementing the current legislation, 
which ultimately determine the level of quality of employees at the state border. We are talking about 
the dominant personality type of a professional border guard.

Attention is focused on the fact that the value orientations of border activities should contribute to 
the final overcoming of the post-Soviet paradigm of the functioning of the state border and the final victory.

Key words: legal values, value orientations, state borders, border activity, value of law and order, 
legal value of the state border, border security, social value of law and order, border axiology.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В ОРГАНАХ 
ТА УСТАНОВАХ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ
У статті розглядається зарубіжний досвід кримінально-правового захисту автоматизо-

ваних систем в органах та установах системи правосуддя. Зазначено, що аналіз державної 
статистики та судової практики дозволив підсумувати, що в останні роки все більш акту-
альними стають кримінальні правопорушення проти правосуддя, що зумовлено прагненням 
суб’єктів реалізувати протиправний умисел на порушення нормального процесу досудового 
розслідування та судового розгляду, що може мати наслідком ще більшу інтенсифікацію 
криміногенних загроз. Вказано, що підхід до судової системи в окремих країнах більш схожий 
на певний бізнес-проєкт, оскільки творці системи занадто орієнтовані на удосконалення 
зовнішньої взаємодії громадян та електронного суду. Ймовірно, саме у зв’язку із цим не при-
ділено зосередженої уваги її нормативно-правовому, в особливості – кримінально-правовому 
захисту. Автори звертають увагу на те, що кримінальне законодавство Естонії не перед-
бачає спеціальної норми, котра встановлювала би відповідальність за посягання на елек-
тронні судові системи. Не дивлячись на достатньо розгалужене програмне забезпечення, 
а також на наявні ризики, пов’язані із широким доступом до електронних даних, законода-
вець лише побічно захистив інформацію за рахунок інших норм.

Підсумовано, що законодавець не надає кримінальному правопорушенню, котре полягає 
у порушенні нормальної роботи автоматизованих систем в органах та установах системи 
правосуддя особливого значення. У жодному з розглянутих Кримінальних кодексів автори не 
знайшли хоча б схожої норми у розділі, присвяченому кримінальним правопорушенням проти 
правосуддя. Це дозволило констатувати, що Україна більш серйозно оцінює це суспільно 
небезпечне діяння, розуміючи, що останнє здатне дестабілізувати судову систему, а також 
негативно вплинути на загальну кримінологічну ситуацію України.

Ключові слова: автоматизовані системи, органи та установи системи правосуддя, 
кримінальне правопорушення, несанкціоноване втручання, кримінальне законодавство, 
зарубіжні країни, позитивний досвід.

Постановка проблеми. Сучасне суспіль-
ство характеризується перманентним зрос-
танням кількісного показника кримінально 
протиправної діяльності, що свідчить про руди-
ментарність національного кримінального зако-

нодавства та його неспроможність повноцінно 
реалізовувати покладене на нього завдання, 
яке полягає у захисті суспільства та держави 
від протиправних посягань, а також запобігання 
кримінальним правопорушенням. Аналіз дер-
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жавної статистики та судової практики дозволив 
підсумувати, що в останні роки все більш акту-
альними стають кримінальні правопорушення 
проти правосуддя, що зумовлено прагненням 
суб’єктів реалізувати протиправний умисел на 
порушення нормального процесу досудового 
розслідування та судового розгляду, що може 
мати наслідком ще більшу інтенсифікацію кри-
міногенних загроз. Одним із способів протидії 
досудовому розслідуванню та судовому роз-
гляду кримінальних проваджень є незаконне 
втручання в роботу автоматизованих систем 
в органах та установах системи правосуддя, 
кримінальна відповідальність за вчинення якого 
передбачена ст. 376-1 КК України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості кримінально–правового та кримі-
нологічного захисту системи правосуддя вза-
галі та незаконне втручання в роботу авто-
матизованих систем в органах та установах 
системи правосуддя зокрема є предметом 
дослідження низки національних учених, серед 
яких необхідно виділити праці О. М. Бандурки, 
Є. О. Гладкової, О. О. Дудорова, М.В. Карчев-
ського, О. О. Кваши, О. О. Книженко, Л.М. Палюх, 
М. І. Хавронюка, В. Б. Харченка та інших. Однак 
низка важливих для науки кримінального права 
питань залишається відкритими, що свідчить 
про доцільність звернення до позитивного дос-
віду та практики зарубіжних країн, а отже обу-
мовлює актуальність обраної теми статті. 

Метою статті є дослідження досвіду окре-
мих зарубіжних країн в частині криміналь-
но-правового захисту автоматизованих систем 
в органах та установах системи правосуддя, 
а також виокремлення позитивних рішень для 
імплементації у національну кримінально–пра-
вову та кримінологічну політику.

Викладення основного матеріалу. Відтак, 
відповідно до Закону про судову владу, Судова 
інформаційна система (СІС) Латвії є держав-
ною інформаційною системою, розробленою 
урядом Латвії (Міністерством юстиції). Завдан-
ням системи є забезпечення автоматизованого 
діловодства в рамках судового провадження 
з можливістю реєстрації справи, обробки 
та збереження даних, оперативного контролю 
за станом справи, ефективного обміну інфор-
мацією (даними) між судами та іншими уста-
новами, а також автоматичною підготовкою 
статистичних звітів. У Латвії існує єдина центра-
лізована СІС, яка була розроблена в 1998 році 
і запроваджена в 1999 році (у судах по всій 
країні в 2003 році). Система підтримується 

та розробляється Судовою адміністрацією 
Латвії і наразі перенесена на нову платформу 
в рамках проекту E-case (Електронна справа). 
Інформаційна система суду в Естонії (KIS) – 
це сучасна система управління інформацією 
в естонських судах 1-ї та 2-ї інстанцій та у Вер-
ховного Суду, яка є єдиною інформаційною сис-
темою для всіх видів судових проваджень. KIS 
дозволяє реєструвати судові справи, засідання 
та судові рішення, забезпечує автоматичний 
розподіл справ між суддями, створення пові-
сток, публікацію судових рішень на офіційному 
сайті та збір метаданих. Інформаційна система 
також має інструмент пошуку для судових доку-
ментів, судових рішень, засідань та справ. Кон-
фіденційні дані та справи може бачити лише 
суддя у справі та співробітники суду, пов’язані 
зі справою» [1]. Таким чином, як ми бачимо, 
країни самі намагаються захистити свої судові 
інформаційні системи шляхом встановлення 
певних заборон для окремих працівників. Саме 
тому, ймовірно, кримінально-правовий захист 
відходить на другий план. 

 Вчені вірно вказують, що аналіз криміналь-
них правопорушень проти правосуддя, які вста-
новлені законами про кримінальну відповідаль-
ність різних країн, указує на їх різну кількість 
та зміст. Необхідно зазначити, що встановлення 
злочинів проти правосуддя є типовим для 
законодавця різних країн. Це може вказати на 
суспільну небезпечність злочинів у сфері право-
суддя та необхідність протидіяти їм криміналь-
но-правовими засобами. Утім законодавець 
у різних країнах підійшов по-різному щодо фор-
мулювання злочинів проти правосуддя та назв 
розділів, які їх охоплюють. Відповідно до цього 
було названо дві основні групи підходів щодо 
формулювання назв та родових об’єктів кри-
мінальних правопорушень проти правосуддя. 
Аналіз конкретних кримінальних правопору-
шень проти правосуддя дозволяє визначити 
типові діяння проти правосуддя: 1) неправдиве 
повідомлення про вчинення кримінального пра-
вопорушення, його симуляція, неповідомлення 
про вчинення (тяжкого) злочину та фальсифіка-
ція доказів; 2) неправдиве обвинувачення, лже-
свідчення, лжеприсяга та інші неправдиві заяви; 
3) діяння, пов’язані із прийняттям незаконних 
рішень (незаконне затримання або арешт, 
примушування давати показання, відмова від 
здійснення правосуддя, постановлення неправ-
дивого судового рішення); 4) корупційні діяння 
осіб, що здійснюють правосуддя; 5) погроза 
або насильство проти учасників провадження, 
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а також посягання на їх власність; 6) пере-
шкоджання відправленню правосуддя, неявка 
та наклеп; 7) втеча з місця позбавлення волі, 
звільнення особи, яка відбуває покарання, 
та приховування кримінального правопору-
шення; 8) інші діяння на стадії виконання судо-
вого рішення або вироку (невиконання судо-
вого рішення, ухилення від виконання судового 
рішення, бунт засуджених) [2, с. 165]. На жаль, 
формальні ознаки розглядуваного нами кримі-
нального правопорушення містяться у прин-
ципово іншому розділі кримінальних законо-
давств, присвячених суспільно небезпечним 
діянням у сфері інформатики та зв’язку, а також 
інформаційній безпеці.

У Литві вся інформація про кожну справу 
зберігається в централізованій інформаційній 
системі всіх судів, що називається LITEKO. 
Система була запущена в 2004 році і з тих 
пір підтримується та постійно оновлюється 
Національною судовою адміністрацією (НСА). 
У 2011 р. Уряд Литви затвердив програму 
розвитку інформаційного суспільства Литви 
(2011-2019 рр.), в якій вказав конкретні цілі 
державного сектору щодо розширення сфери 
допустимості та застосування державних елек-
тронних послуг. Для просування державної 
стратегічної мети НСА реалізувала проєкт роз-
витку електронних послуг у судах, а 1 липня 
2013 року було запущено портал державних 
електронних послуг судів (EPP) як окремий 
модуль LITEKO. З зазначеної дати через EPP 
[3] сторони можуть формувати та передавати 
процесуальні документи до суду в електро-
нній формі, ознайомлюватись із документами 
електронної справи, контролювати інформацію 
щодо судового збору, судових витрат та штра-
фів. Протягом 2015-2017 років було здійснено 
інтеграцію LITEKO з 14 інформаційними систе-
мами та реєстрами інших установ. Також було 
створено нове, вдосконалене технологічне 
рішення/платформу LITEKO як основу LITEKO2 
[4]. Необхідно зауважити, що в Литві сформу-
вався дуже цікавий підхід до будування автома-
тизованих систем в органах та установах сис-
теми правосуддя. Більше того, цікавим є те, що 
так званий електронний суд в країні дозволяє 
зацікавленим особам брати повноцінну участь 
у кримінальному провадженні. 

«Так, наприклад, судова рада приймає стра-
тегічні засади та «політичні» рішення щодо того, 
як слід будувати взаємодію LITEKO з іншими 
системами та реєстрами (наприклад, об’єднати 
чи просто інтегрувати з інформаційною систе-

мою досудового розслідування), також ініціює 
обговорення процесуальних змін, які можуть 
спростити процедуру та уможливити більш 
ефективне використання технологій (напри-
клад, зменшити кількість документів, що нада-
ються сторонами, якщо завдяки інформаційній 
системі та інтеграціям суддя може отримувати 
інформацію безпосередньо з державних реє-
стрів; більше можливостей дистанційних слу-
хань у кримінальних справах тощо). У січні 
2017 року Судова рада прийняла Стратегічні 
засади розвитку литовської судової системи. 
Один із 7 напрямків присвячений розробці 
ІТ-інструментів, що сприяють ефективному 
здійсненню правосуддя. Модернізація LITEKO 
є найважливішою серед цих питань. Стратегія 
включає не лише основні напрямки діяльності 
та конкретні заходи; вона також охоплює показ-
ники, строки, відповідальних посадових осіб. 
НСА готує періодичний звіт про хід виконання 
стратегії, представляє його Судовій раді та обго-
ворює можливі зміни, ризики, нові виклики 
тощо. Оскільки члени Судової ради – теж судді, 
вони знають багато практичних аспектів вико-
ристання системи та нових рішень. Отже, ці 
дискусії дуже важливі і корисні для подаль-
ших розробок та для планування відповідних 
навчальних заходів, коригування системи кому-
нікації та наставництва» [5]. В цьому контексті 
цікавим аспектом є нівелювання законодавцем 
повноцінного кримінально-правового захисту 
електронного суду. Як і у інших країнах, у кри-
мінальному кодексі Литви відсутня аналогічна 
українській спеціальна норма, котра би перед-
бачала такого роду протиправне діяння.

«НСА відповідає за реалізацію стратегіч-
них цілей у розробці інформаційних систем 
та рішень у судовій системі. Цей орган виступає 
менеджером інвестиційних проєктів, здійснює 
щоденне обслуговування та адміністрування 
LITEKO, віддає на зовнішній підряд відповідні 
послуги та контролює якість цих послуг, підтри-
мує діяльність робочих груп, координує мережу 
наставників з інформаційних технологій в судах, 
готує відповідні навчальні програми для корис-
тувачів LITEKO тощо. Для цих функцій в НСА 
є відділ інформаційних технологій, до складу 
якого входять менеджери ІТ-проєктів, програмі-
сти, ІТ-адміністратори (загалом 8-9 працівників). 
Наприклад, відділ тісно співпрацює з іншими 
відповідними підрозділами НСА: відділом стра-
тегічного планування – щодо підготовки інвес-
тиційних проєктів та бюджетних запитів; юри-
дичним відділом – з аналізу бізнес-процесів 
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та процедур, очікувань суддів та працівників 
апарату суду тощо; відділом державних заку-
півель – щодо розробки ТЗ та організації про-
цедур закупівель (це досить складно – є різні 
надавачі різних послуг, бо встановлено законо-
давчі вимоги щодо заборони концентрації заку-
півель для забезпечення ринкової конкуренції; 
таким чином, НСА працює з 3-5 різними нада-
вачами послуг LITEKO одночасно)» [5]. Хоча, 
варто також зауважити, що підхід до судової 
системи в даній країні більш схожий на певний 
бізнес-проєкт, оскільки творці системи занадто 
орієнтовані на удосконалення зовнішньої взає-
модії громадян та електронного суду. Ймовірно, 
саме у зв’язку із цим не приділено зосередженої 
уваги її нормативно-правовому, в особливості – 
кримінально-правовому захисту.

«Інформаційна система суду в Естонії (KIS) – 
це сучасна система управління інформацією 
в естонських судах 1-ї та 2-ї інстанцій та у Вер-
ховного Суду, яка є єдиною інформаційною сис-
темою для всіх видів судових проваджень. KIS 
дозволяє реєструвати судові справи, засідання 
та судові рішення, забезпечує автоматичний 
розподіл справ між суддями, створення пові-
сток, публікацію судових рішень на офіційному 
сайті та збір метаданих. Інформаційна система 
також має інструмент пошуку для судових доку-
ментів, судових рішень, засідань та справ. Кон-
фіденційні дані та справи може бачити лише 
суддя у справі та співробітники суду, пов’язані 
зі справою» [5]. Отже, можна сказати, що дана 
інформаційна система суду дещо схожа із наці-
ональним Єдиним реєстром судових рішень. 
При цьому, естонський підхід також дещо від-
різняється від українського.

«Так, наприклад, в країні існує електро-
нна справа (e-File), котра забезпечує доступ 
до різних етапів кримінальних, цивільних 
та адміністративних проваджень, до судових 
рішень та процесуальних актів всім сторонам, 
у тому числі громадянам. Розвиток Електронної 
справи було викликано необхідністю розділити 
сховища даних, які функціонували незалежно 
одне від одного. Будучи інтегрованою систе-
мою, Електронна справа забезпечує одночас-
ний обмін інформацією між інформаційними 
системами різних сторін: поліції, прокуратури, 
судів, установ виконання покарань, органів 
пробації, виконавців, системи БПД, подат-
кових органів та митниці, центру державної 
служби підтримки, адвокатів і громадян. Елек-
тронна справа економить час і кошти, оскільки 
дані вводяться лише один раз, а комунікація 

між сторонами відбувається в електронному 
вигляді. Естонський проєкт Електронна справа 
отримав особливу відзнаку Європейської премії 
«Кришталеві ваги правосуддя 2014», яка при-
суджується за інноваційну практику, що сприяє 
ефективності та якості правосуддя» [5]. Таким 
чином, дана система дозволяє обмінюватись 
інформацією не тільки в межах судової сис-
теми, що формує певні ризики та загрози. 

«Публічний портал Електронної справи 
надає громадянам можливість ініціювати від-
криття цивільного, адміністративного чи вико-
навчого провадження, а також провадження 
у справі про кримінальний проступок, і стежити 
за перебігом цього провадження, подавати доку-
менти та брати участь у провадженнях. Публіч-
ний портал Електронної справи – це частина 
Електронної справи, яку бачать усі. Електронна 
справа – це інформаційна онлайн-система, яка 
збирає документи, що стосуються цивільних, 
адміністративних, кримінальних проваджень 
та проваджень у справах про кримінальні про-
ступки, а також дозволяє вчиняти відповідні дії, 
вносити дані та обробляти їх. Електронна справа 
дає можливість сторонам у справі та їхнім пред-
ставникам подавати документи до суду в елек-
тронному вигляді та контролювати перебіг від-
повідних судових процесів. Громадяни можуть 
також оскаржувати позови та рішення, здійсню-
вати платежі, пов’язані з провадженням у спра-
вах, а також робити запити в Базі даних суди-
мостей щодо себе та інших осіб. У системі особи 
можуть бачити лише ті провадження, в яких 
самі беруть участь. Загальнодоступна частина 
Електронної справи є захищеною, оскільки для 
входу потрібно посвідчення особи або мобіль-
ний ідентифікатор. Це також економить час, 
оскільки дані можна переглянути та розпочи-
нати провадження без необхідності особистого 
звернення до установи. І останнє, але не менш 
важливе: це зменшує час очікування на рішення, 
оскільки єдина система даних пришвидшує 
роботу чиновників» [5]. Що стосується нашої 
країни, на жаль, ми не можемо наразі проде-
монструвати такий досконалий підхід до діджи-
талізації кримінального процесу. Тим не менш, 
наша країна, як здається, є однією з небагатьох, 
котрі захистили саме автоматизовані системи 
в органах та установах системи правосуддя від 
протиправних посягань.

Цифрові судові справи були останньою 
та фінальною розробкою в ІТ-системі елек-
тронного правосуддя в Естонії з метою запро-
вадження повністю безпаперових проваджень 
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у судах. Звичайна (судова) система ведення 
справ, така як KIS, сама по собі недостат-
ньо зручний інструмент для суддів та сторін, 
які ведуть юридичну роботу над матеріалами 
справ. Цифрова судова справа забезпечила 
додатковий функціонал для суддів та інших 
юристів, забезпечуючи просунуті можливості 
систематизації та фільтрування документів, 
групової роботи з документами справи, у т.ч. 
доступні для пошуку коментарі та виділення, які 
може бачити лише відповідний користувач або 
групи користувачів, цифрові посилання між різ-
ними документами або частинами документів, 
а також функція копіювання та вставлення тек-
сту всіх цифрових документів, що додаються до 
справи тощо [5]. Підхід естонців до комп’юте-
ризації кримінального процесу, безспірно, вра-
жає. Однак, необхідно відмітити, що вивчення 
кримінального (пенітенціарного) законодавства 
дозволило підсумувати відсутність спеціальної 
норми та лише частковий захист нормами з роз-
ділу, присвяченого комп’ютерним кримінальним 
правопорушенням. 

«Так, наприклад, в статті 269 КК Есто-
нії вказано, що незаконне знищення, пошко-
дження, порушення або блокування комп’ю-
терної інформації або комп’ютерних програм 
карається штрафом або арештом. Ті самі дії: 
1) спричинили великий майновий збиток, або 2) 
спрямовані проти ведуться державою основних 
або державних регістрів, або 3) вчинені за попе-
редньою змовою групою осіб, караються аре-
штом або позбавленням волі на строк до двох 
років. Стаття 270 встановлює кримінальну від-
повідальність за комп’ютерний саботаж – вве-
дення інформації або програм, їх модифікація, 
знищення або блокування з метою створення 
перешкод в роботі комп’ютерної або телеко-
мунікаційної системи, що карається штрафом, 
або арештом, або позбавленням волі на строк 
до двох років. Ті самі дії: 1) спричинили істотну 
шкоду, або 2) спрямовані на створення пере-
шкод в роботі основних державних або дер-
жавних реєстрів, караються позбавленням волі 
на строк до чотирьох років. В статті 271 вка-
зано, що незаконне використання комп’ютерів, 
комп’ютерних систем або комп’ютерних мереж 
шляхом усунення їх засобів захисту (кодів, 
паролів і т.д.) карається штрафом або арештом. 
Те саме діяння, вчинене: 1) повторно, або 2) із 
заподіянням істотної шкоди, або 3) з викорис-
танням комп’ютерів, комп’ютерних систем або 
комп’ютерних мереж, містять інформацію, що 
становить державну таємницю або призначену 

тільки для службового користування, карається 
штрафом, або арештом, або позбавленням 
волі на строк до двох років» [6]. Таким чином, 
можна підсумувати, що кримінальне законодав-
ство Естонії не передбачає спеціальної норми, 
котра встановлювала би відповідальність за 
посягання на електронні судові системи. Не 
дивлячись на достатньо розгалужене про-
грамне забезпечення, а також на наявні ризики, 
пов’язані із широким доступом до електронних 
даних, законодавець лише побічно захистив 
інформацію за рахунок інших норм.

«Що стосується Німеччини, варто відмітити, 
що країна достатньо серйозно відноситься до 
захисту державної таємниці, а також інформа-
ції, котра має ключове значення для державних 
справ. Так, наприклад, Кримінальний кодекс 
Німеччини, містить положення про те, що дер-
жавною таємницею є факти, об’єкти й інформа-
ція, доступні лише обмеженому колу осіб, які 
повинні зберігатися в секреті від іноземних дер-
жав з метою недопущення спричинення шкоди 
зовнішній безпеці Федеративної республіки. 
Удосконалення захисту державних секретів 
здійснюється за трьома напрямами: вдоскона-
лення законодавства у сфері захисту державних 
секретів і секретів фірм; посилення органів кон-
тррозвідки та надання їм великих повноважень, 
у тому числі й у сфері захисту державних секре-
тів; створення організацій «самодопомоги» 
в промисловості та розгортання їх діяльності. 
Важливим у вдосконаленні захисту секретів під 
час проведення науково-дослідних робіт вій-
ськового призначення в Німеччині є посилення 
повноважень органів контррозвідки, і, зокрема, 
тих її підрозділів, які здійснюють боротьбу зі 
шпигунством і опікуються захистом державних 
секретів, у тому числі й у промисловості. У сис-
темі забезпечення захисту державних секретів 
у питаннях боротьби з «промисловим шпигун-
ством» іноземних держав важлива роль від-
водиться об’єднанням промисловців, так зва-
ним організаціям «самодопомоги»» [7, с. 114]. 
«До таких організацій відноситься, наприклад, 
«Координаційний центр по забезпеченню без-
пеки в промисловості», створений у Кельні 
в 1969 році, який вирішує проблеми забезпе-
чення режиму секретності в промисловості дер-
жави» [8]. Цікавим фактом також є те, що в кри-
мінальному законодавстві країни кримінальні 
правопорушення проти правосуддя диферен-
ційовані по різним розділам в залежності від 
мети, обумовлюючої протиправне посягання. 
Також німецьке законодавство не має спеціаль-
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ного розділу, присвяченого комп’ютерним сус-
пільно небезпечним діянням.

«У ФРН інформація з обмеженим доступом 
може мати три ступені секретності: «цілком 
таємно» (Streng Geheim); «таємно» (Geheim); 
«конфіденційно» (VS-Vertraulich). Слід зазна-
чити, що у ФРН до державної таємниці відно-
сяться лише відомості, які необхідно зберігати 
в секреті від іноземних держав з метою недопу-
щення завдання шкоди зовнішній безпеці Феде-
ративної республіки. В той же час відомості, які 
містять інформацію про проведення оператив-
но-розшукових заходів, належать до службової 
таємниці та охороняються відповідним законо-
давством. Відповідальність за порушення служ-
бової таємниці встановлена у 28 розділі Кримі-
нального кодексу ФРН. Відповідні документи, 
що містять службову таємницю, позначають 
грифом «Для службового користування» (VS nur 
fur den dienstgebrauch)» [9, с. 114]. «Якщо доку-
менти для службового користування обробля-
ються в автоматизованих системах, то мають 
бути дотримані певні вимоги безпеки. А саме 
автоматизовану систему має бути обладнано 
фаєрволом, у випадку підключення до мережі 
Інтернет, має бути затверджений перелік осіб, 
які мають доступ до автоматизованої системи, 
використовуватися механізми автентифікації 
та ідентифікації (ім’я користувача та пароль), 
обов’язковою є наявність Інструкції з ІТ-безпеки 
тощо» [9, Section IІ (1)]. Отже, не дивлячись 
на прагнення будь-яким способом захистити 
інформацію, особливо – державного значення, 
німецький законодавець проігнорував автома-
тизовані системи в органах та установах сис-
теми правосуддя та майже в повній мірі зніве-
лював інтересами правосуддя, «розкидавши» 
кримінальні правопорушення по іншим розді-
лам Кодексу, що майже в повній мірі «розмило» 
безпосередній та родовий об’єкти посягання.

Висновки. Таким чином, можна підсуму-
вати, що в розглянутих країнах законодавець 
не надає кримінальному правопорушенню, 
котре полягає у порушенні нормальної роботи 
автоматизованих систем в органах та устано-
вах системи правосуддя особливого значення. 

У жодному з розглянутих Кримінальних кодексів 
ми не знайшли хоча б схожої норми у розділі, 
присвяченому кримінальним правопорушен-
ням проти правосуддя. Це дозволяє констату-
вати, що наша країна більш серйозно оцінює 
це суспільно небезпечне діяння, розуміючи, що 
останнє здатне дестабілізувати судову систему, 
а також негативно вплинути на загальну кримі-
нологічну ситуацію України.
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Nazymko Ye. S., Shcherbina A. V., Ponomarova T. I. Foreign experience of criminal legal 
protection of automated systems in bodies and institutions of the justice system

The article examines the foreign experience of criminal legal protection of automated systems in 
bodies and institutions of the justice system. It is noted that the analysis of state statistics and judicial 
practice allowed us to conclude that in recent years criminal offenses against justice have become 
more and more relevant, which is due to the desire of subjects to realize the illegal intention to violate 
the normal process of pre-trial investigation and trial, which can have an even greater consequence 
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intensification of criminogenic threats. It is indicated that the approach to the judicial system in some 
countries is more similar to a certain business project, since the creators of the system are too 
focused on improving the external interaction of citizens and the electronic court. Probably, precisely in 
connection with this, focused attention was not paid to its regulatory and legal protection, in particular, 
to its criminal legal protection. The authors draw attention to the fact that the criminal legislation 
of Estonia does not provide for a special norm that would establish liability for encroachment on 
electronic judicial systems. Despite the sufficiently extensive software, as well as the existing risks 
associated with wide access to electronic data, the legislator only indirectly protected information 
at the expense of other norms. It is concluded that the legislator does not attach special importance 
to the criminal offense of disrupting the normal operation of automated systems in the bodies 
and institutions of the justice system. In none of the considered Criminal Codes, the authors did not 
find at least a similar norm in the section devoted to criminal offenses against justice. This made 
it possible to state that Ukraine assesses this socially dangerous act more seriously, realizing that 
the latter can destabilize the judicial system, as well as negatively affect the general criminological 
situation of Ukraine. 

Key words: automated systems, bodies and institutions of the justice system, criminal offense, 
unauthorized intervention, criminal legislation, foreign countries, positive experience.
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ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАХИСТ 
В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАСАЖИРІВ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
У статті проаналізовано юрисдикційний та альтернативний захист як форми захисту 

прав пасажирів з інвалідністю в механізмі забезпечення їх прав. В межах кожної з форм вста-
новлено особливості застосування способів захисту прав пасажирів з інвалідністю за дого-
вором перевезення пасажира. Встановлено, що захист прав пасажирів з інвалідністю в юрис-
дикційній формі захисту забезпечується судовим порядком розгляду справ про захист прав 
пасажирів. Такий обмежується, здебільшого, розглядом справ про відмову пасажиру в пере-
везенні на пільговій (безкоштовній) основі, що пояснюється обмеженнями транспортного 
законодавства, яке у визначенні правового статусу пасажира з інвалідністю за договором 
не містить гарантій здійснення їх прав та захисту. Обґрунтовується необхідність забез-
печення судового захисту прав пасажирів з інвалідністю на основі загальних положень Кон-
ституції України, якою закріплено принцип рівності. У статті обґрунтовується позиція, 
що альтернативний захист має включати не лише традиційне застосування самозахисту 
та однієї з її форм, претензійного порядку вирішення спору з перевізником, а включати також 
право на відмову від договору без фінансових втрат у випадку неспроможності перевізником 
здійснити перевезення пасажира з інвалідністю. Альтернативний захист може здійснюва-
тися спеціалізованим державним органом (Українським транспортним агентством), який 
підтримано створити з наданням йому повноважень медіації та квазісудових повноважень 
захисту прав пасажирів, в тому числі пасажирів з інвалідністю. В статті зроблено висно-
вок, що застосування способів захисту порушених прав пасажира як особи з інвалідністю, 
закріплених ст. 16 ЦК України, не повинне обмежуватися способами, визначеними актами 
транспортного законодавства для відповідного виду транспорту, а їх вибір має бути про-
диктований здатністю обраного способу захисту відновити порушене право. 

Ключові слова: пасажир з інвалідністю, забезпечення прав, юрисдикційний захист, аль-
тернативний захист, спосіб захисту, форма захисту, компенсація моральної шкоди, відшко-
дування збитків, самозахист, відмова від договору.

Постановка проблеми. Гарантіями прав 
пасажирів за договором перевезення є корес-
пондуючий обов’язок перевізника та засто-
сування санкцій до нього у випадку порушення 
прав пасажира. Це класичний підхід, до якого 
звертається більшість дослідників у сфері пра-
вового регулювання договірних відносин. Вод-
ночас, неможливо не визнавати однією з таких 
важливих гарантій право на захист та можли-
вість його здійснення. Було висловлено навіть 
підхід, що суб’єктивне право, не забезпечене 
захистом, є декларативним правом. Склад-
ність захисту прав пасажирів з інвалідністю як 
в юрисдикційній, так і в неюрисдикційній формі 
зумовлює необхідність проведення дослідження 
цих форм, з’ясування їх ефективності та засто-

совуваних способів захисту. Обмеженість судо-
вих справ розглядом справ про відшкодування 
моральної шкоди, завданої відмовою в пере-
везенні пільгової категорії пасажирів свідчить 
або про відсутність порушень прав пасажирів 
з інвалідністю, або про їх високу латентність 
та відсутність ефективного механізму їх право-
вого захисту. Вивчення реальних відносин за 
участю осіб з інвалідністю свідчить про останнє. 
Механізм захисту прав пасажирів не забезпечує 
потреб пасажирів з інвалідністю. Тому причи-
нами є: різні підходи на різних видах транспорту 
до закріплення прав пасажирів з інвалідністю, 
відсутність закріплення складових права на 
доступність чи її окремих елементів, відсут-
ність кореспондуючих таким правам обов’язків 
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перевізника та негативних наслідків порушення 
прав таких пасажирів, наявність обмежень тран-
спортного законодавства, яке, як спеціальна 
норма, є визначальною у визначенні особливос-
тей регулювання правовідносин в певній сфері 
суспільного буття, обмежує застосування форм 
та способів захисту прав пасажирів з інвалід-
ністю. Оскільки основними формами захисту 
порушених прав є юрисдикційна та неюрисдик-
ційна (альтернативна), існує необхідність в пра-
вовій характеристиці особливостей їх здійснення 
та виробленні пропозицій з удосконалення меха-
нізму захисту прав пасажирів, який би забезпе-
чував можливість та високу ефективність захи-
сту прав пасажирів з інвалідністю за договором 
перевезення пасажира.

Стан дослідження. Окремі питання, 
пов’язані з тематикою цього дослідження 
висвітлювалися в працях таких учених: 
І.В. Булгакової, О.П. Голенко, У.П. Гришко, 
О.В. Клепікової, І.С. Лукасевич-Крутник, 
А.О. Мінченка, О.М. Нечипуренка, С.В. Резні-
ченка, Р.Б. Сірко, Г.В. Цірат, Р.Б. Шишки, та ін. 

Серед науковців, які займалися вирішенням 
проблем у сфері договірного регулювання пере-
везень пасажирів різними видами транспорту, 
доволі часто значна увага приділялася питан-
ням цивільно-правової відповідальності сторін 
за договором. Зрештою, Г.В. Самойленко, було 
висловлено позицію, що цивільно-правова від-
повідальність є інструментом впливу на пове-
дінку правопорушника [1, с. 340], а І.Р. Нікола-
єнко, що вона є одним із способів захисту прав 
пасажира [2, с. 119]. Підхід дослідження осо-
бливостей цивільно-правової відповідальності 
за договором був традиційний в попередній 
історичний період, коли санкція в праві розгля-
далася як спосіб привести поведінку особи до 
ідеальної поведінки, запрограмованої в право-
вій нормі. Зрештою, неможливо заперечувати 
дієвість такого методу правового регулювання 
суспільних відносин та забезпечення правопо-
рядку як дотримання приписів правових норм. 
Вочевидь, завдання цивільного законодавства 
є дещо відмінним, - врегулювати приватні від-
носини, забезпечивши здійснення прав їх учас-
никами та забезпечити їх гарантіями, серед 
яких важливу роль відіграє інститут захисту 
порушеного права. Саме тому звернення до 
проблем захисту порушених прав пасажира за 
договором є важливим. Відсутність досліджень 
особливостей цивільно-правового захисту прав 
пасажирів за договором перевезення та необ-
хідність забезпечення здійснення та захисту 

такої категорії пасажирів зумовлює актуаль-
ність такого дослідження.

Мета статті. Розкрити особливості юрисдик-
ційного та альтернативного захисту та їх роль 
в механізмі забезпечення прав пасажирів з інва-
лідністю за договором перевезення. 

Виклад основного матеріалу. В науці 
цивільного права практично загальноприйня-
тою є позиція визначення існування двох форм 
захисту цивільних прав: юрисдикційної та нею-
рисдикційної. На думку О.А. Беляневич форма 
захисту цивільних прав має розглядатися через 
механізм реалізації охоронних норм цивільного 
права шляхом використання засобів та спосо-
бів захисту та включає як «юрисдикційну» так 
і «неюрисдикційну» форми захисту цивільних 
прав [3, с. 62]. М.М. Лазаренко під «формою» 
визнає зовнішній прояв юридично значимих дій, 
або конкретний порядок вчинення таких дій, або 
ж порядок реалізації способу здійснення права 
на захист [4, с. 113]. 

Г.В. Самойленко висловлено підхід, що зміст 
правозахисної діяльності складають процесу-
альні дії, в яких форми поділяються на юрис-
дикційні та неюрисдикційні, а способи захисту 
передбачені ст.ст.16-19 ЦК України [1, с. 352]. 
Р.Б. Шишка під формою захисту розуміє поря-
док дії норми, яка дозволяє здійснити захист 
свого порушеного права самостійно, звернув-
шись до правопорушника з вимогою про усу-
нення негативних наслідків правопорушення, 
або до державних органів, уповноважених 
приймати та реалізовувати рішення. В межах 
визначених форм захисту ним виділено поря-
док захисту: судовий, адміністративний та нота-
ріальний порядок та неюрисдикційний, до якого 
відноситься і самозахист [5, с. 127-128]. На 
переконання О.О. Кот, основна відмінність між 
юрисдикційною та неюрисдикційною формами 
полягає у діяльності суб’єкта: спеціально упов-
новаженого органу держави, наділеного спе-
ціальною компетенцією, яка реалізовується 
в установленому законом порядку, чи реалі-
зовується самими учасниками матеріального 
правовідношення [6, с. 255]. Остання реалізо-
вується без звернення до органів державної 
влади, і в першу чергу, суду, а оскільки ця форма 
здійснюється найчастіше через самозахист, то, 
здебільшого, самозахист та неюрисдикційну 
форму ототожнюють. 

Більшістю науковців судовий порядок захи-
сту порушених прав визнається найбільш 
ефективним. К.С. Науменко пояснює такий 
висновок властивими йому рисами: загальності 
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та необмеженості, адже захисту підлягають 
усі без винятку права та свободи, до того ж, 
необмеженого кола осіб в силу прямої вказівки 
Конституції України. До того ж, суд керується 
нормами матеріального права та виносить 
рішення з дотриманням установленого зако-
ном процесуального порядку розгляду справи, 
що надає йому гарантій законності та обґрун-
тованості [7, с. 298]. У.П. Гришко також визнала 
судовий розгляд в межах юрисдикційної форми 
захисту прав споживачів транспортних послуг 
основною та найпоширенішою формою, яка 
забезпечує реалізацію всіх можливих способів 
захисту прав. Нею визначено способи захисту 
порушеного права у юрисдикційній формі через 
подання позовних вимог про: усунення недолі-
ків транспортної послуги; розірвання договору 
і відшкодування понесених збитків; відшкоду-
вання матеріальної і моральної шкоди, запо-
діяної неналежним перевезенням пасажира; 
відшкодування шкоди, заподіяної неналежним 
перевезенням багажу та ін. [8, с. 10, 13]. 

Більшість справ стосуються відмови переві-
зниками пільговій категорії пасажирів, включно 
осіб з інвалідністю у перевезенні. Наочним при-
кладом слугує справа № 803/993/18, в якій пози-
вач пасажир з інвалідністю, якому водій відмо-
вив в перевезенні начебто на підставі Рішення 
Виконавчого комітету Луцької міської ради від 
6 грудня 2017 року №743-1 міськради, просив 
суд скасувати його та привести у відповідність 
до вимог законодавства [9]. Суд у позові відмо-
вив, рішення визнав законним, оскільки в ньому 
йшлося про перелік категорій громадян, яким 
додатково надаватимуться пільги. Рішенням 
у справі № 711/8547/20 пасажиру з інвалідністю 
також було відмовлено у задоволенні позовних 
вимог до ДП «ЧАРЗ-АВТО» про відшкодування 
матеріальної у розмірі 5 грн. та моральної шкоди 
в розмірі 1000 грн. через недоведеність обста-
вин, на які посилалася позивачка. Позивачка не 
змогла надати докази, що квиток, придбаний 
у кондуктора автобуса, який відмовив у пільго-
вому проїзді та вимагав сплати вартості проїзду 
в грубій формі, придбаний саме нею [10].

І.Р. Ніколаєнко також визнавав проблему 
доказів та доказування пасажирами фактів 
порушення їх прав, зокрема, у випадках безпід-
ставної відмови у здійсненні пільгового проїзду, 
та запропонував запровадження обов’язкової 
аудіо- та відео- фіксації укладання договору 
перевезення пасажира у міському та примісь-
кому сполученні [2, с. 140, 218]. Така пропози-
ція може бути використана лише за умови вне-

сення відповідних змін до ч.1 ст. 307 ЦК України 
щодо віднесення салону транспортного засобу 
громадського транспорту до місць чи заходів 
публічного характеру. 

Суб’єктивне право може бути захищене 
лише у випадку, коли воно закріплене (охороня-
ється): а) матеріально; б) забезпечене процесу-
ально. Формально такий підхід в правовій науці 
визнається проявом теорії позитивізму, якій 
протиставлена теорія природніх прав людини. 
Однак, реалізація цієї теорії в правову матерію 
України перебуває наразі на етапі становлення, 
і просувається, переважно, в обґрунтуванні 
рішень ЄСПЛ.

Право на судовий захист прав і свобод закрі-
плене ст. 55 Конституції України. Процесуальні 
норми судового захисту прав особи закріплені 
в Цивільному процесуальному кодексі України, 
який завданням цивільного судочинства визна-
чив справедливий, неупереджений та своє-
часний розгляд і вирішення цивільних справ 
з метою ефективного захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб (ч. 1 ст. 2 ЦПК України) 
[11]. З наведеного слідує, що будь-яке право 
пасажира, в тому числі пасажира з інвалідністю 
та обмеженою рухливістю, визначене актами 
транспортного законодавства, підлягає захи-
сту. Однак, дискусійним є питання захисту тих 
прав пасажира з інвалідністю чи обмеженою 
рухливістю, які складають зміст одного із рів-
нів правового статусу такого пасажира (загаль-
ного та спеціального), які визначені законами 
України, зокрема, Законом України «Про захист 
прав споживачів» та «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», та, 
безперечно, Конвенцією про права осіб з інва-
лідністю.

Право особи на захист своїх прав закрі-
плене в самій правосуб’єктності особи, що під-
тверджується змістом ст. 55 Коснтитуції Укра-
їни. Підставою для здійсненя права на захист 
є факт порушення суб’єктивного права чи охо-
ронюваного законом інтересу особи. Наведене 
дає підстави для висновку, що будь-яке право 
пасажира з інвалідністю чи обмеженою рухли-
вістю, якщо воно не визнається, порушується 
чи оспорюється, підлягає захисту, незалежно 
від джерела його закріплення, - в загальних 
нормах чи спеціальних, зокрема, в актах тран-
спортного законодавства. Водночас, якщо 
актом транспортного законодавства визначе-
ний відповідний порушенню права пасажира 
певний спосіб його захисту, то має бути засто-



сований саме він. Наприклад, якщо законом 
визначені компенсації, то вони охоплюють 
і моральну шкоду. Так, у рішенні по справі № 
335/4815/19 2/335/1730/2019 від 15.07.2019 р. 
суд визначив, що відповідно до ст. 611 ЦК у разі 
порушення зобов`язання настають правові 
наслідки, встановлені договором або законом, 
зокрема, відшкодування збитків та мораль-
ної шкоди. Водночас, посилаючись на правову 
позицію, висловлену Верховним Судом України 
у справах № 6-2205вов10 та № 6-28003св07, 
в задоволенні позовної вимоги про відшкоду-
вання моральної шкоди було відмовлено на тій 
підставі, що у відповідному акті законодавства, 
яким врегульовану певну сферу суспільних 
відносин, відшкодування моральної шкоди не 
передбачено [12].

Галицький районний суд м. Львова у Справі 
№461/431/13-ц рішенням від 16.07.2013 р. від-
мовив пасажиру з вадами зору у задоволенні 
позовних вимог до Державного підприємства 
«УкрЗалізниця», Державного підприємства 
«Головний інформаційно-обчислювальний 
центр державної адміністрації залізничного 
транспорту України» про захист прав спожи-
вача, визнання бездіяльності дискримінацією 
за ознакою інвалідності та зобов’язання до вчи-
нення дії щодо усунення дискримінації. В засі-
данні була присутня третя особа: Уповнова-
жений Верховної Ради України з прав людини 
Лутковська В.В. Позивач в позовній вимозі 
просив зобов’язати відповідачів оформити 
сайт придбання квитків на укрзалізниці http: // 
booking.uz.gov.ua/ з урахуванням потреб інвалі-
дів з вадами зору таким чином, щоб текстом було 
підписано статус місць, вільне чи зайняте, щоб 
програмне забезпечення для незрячих могло 
відображати дану інформацію вголос спеціаль-
ним звуковим синтезатором [13]. Суд відмовив 
у задоволенні позовних вимог, визначивши, що 
зазначений сайт оформлено з дотриманням 
усіх вимог чинного законодавства, що відсутня 
можливість внесення відповідних змін до вка-
заного сайту без внесення змін в діючі норма-
тивні акти, що регулюють придбання квитків 
пільговими категоріями громадян (а.с. 36-40, 
41). Приймаючи рішення, суд виходив зі спе-
ціальних норм транспортного законодавства, 
а не загальних, які визначають правовий статус 
особи з інвалідністю чи обмеженою рухливістю, 
включно, ст. 21 Конституції України, яка закрі-
пила, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності 
та правах, а ст. 24 Конституції України, що «не 
може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками» 
[14]. Конституція України не містить виключень 
про можливість подібних обмежень у рівності 
прав особи на основі актів транспортного зако-
нодавства. Врешті, ч. 2 ст. 8 Конституції України 
прямо закріпила, що норми Конституції України 
є нормами прямої дії, а звернення до суду для 
захисту конституційних прав і свобод людини 
і громадянина безпосередньо на підставі Кон-
ституції України гарантується. Однією з таких 
гарантій є закріплення завдань цивільного 
судочинства, серед яких – справедливе вирі-
шення цивільних справ з метою ефективного 
захисту порушених, невизнаних або оспорюва-
них прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (ч. 2 
ст. 2 ЦПК України) та закріплення серед його 
засад - принципу верховенства права (п. 1 ч. 3 
ст. 2 ЦПК України). Запропоновано посилити 
захист прав пасажирів з інвалідністю правом 
на відшкодування матеріальної та компенсації 
моральної шкоди у випадку порушення права 
на доступність, для чого ч. 1 ст. 911 ЦК Укра-
їни доповнити пунктом 9 наступного змісту: «9) 
пасажир з інвалідністю має право на відшкоду-
вання майнової та моральної шкоди, завданої 
порушенням права на доступність транспортної 
послуги, на допомогу та інформацію про них».

В.Л. Яроцький визначив самозахист суб’єк-
тивних цивільних прав єдиним способом реалі-
зації неюрисдикційної форми захисту [15, с. 64]. 
І.Р. Ніколаєнко зробив висновок, що надсилання 
претензії перевізнику є самозахистом і одно-
часно засобом претензійного порядку захисту 
прав пасажира [2, с. 14]. Г.В. Самойленко виді-
лив захист прав пасажира в добровільному 
(самим порушником), претензійному (на вимогу, 
за заявою чи претензією потерпілого пасажира) 
чи судовому (через позовне провадження, яке 
має завершитися виконавчим провадженням) 
процесуальних порядках [1, с. 354]. Саму пре-
тензію він вважає засобом захисту, в якому 
міститься модель вирішення спору та вимога 
пасажира до перевізника про визначення спо-
собу захисту (відновлення) його порушеного 
права (визнання права, зміну правовідношення, 
компенсацію моральної чи відшкодування 
матеріальної шкоди). На його думку претензій-
ний порядок зводиться до засобу самозахисту, 
зміст якого полягає у формі звернення паса-
жира з відповідною вимогою до перевізника 
або застосування засобів протидії, які не забо-
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ронені законом та не суперечать моральним 
засадам суспільства, де способи самозахисту 
повинні відповідати змісту порушеного права, 
характеру дій, якими воно порушене, а також 
наслідкам, що спричинені цим порушенням. 
Притому, способи самозахисту обираються осо-
бою самостійно чи встановлюватися договором 
або актами цивільного законодавства [1, с. 358, 
362]. Погодимося з його висновками, що у відо-
мому випадку фізичного видалення пасажира 
з літака United Airlines рейсу Чикаго–Луїсвілл, 
останній чинив опір, який можна кваліфікувати 
як самозахист через порушення процедури від-
мови пасажиру в перевезенні проти його волі 
[1, с. 371]. А от з висновком науковця щодо 
наявності в діях пасажира також складу право-
порушення не погоджуємося, оскільки пасажир 
має виконувати лише законні вимоги капітана 
повітряного судна. Водночас, не можемо визна-
вати того, що безпека на транспорті визначає 
необхідність встановлення нормативного рег-
ламенту поведінки учасників правовідносин 
з перевезення пасажирів за договором. Тому 
пасажир, не володіючи спеціальними знаннями 
при здійсненні самозахисту на борту судна 
повинен бути обмежений в здійсненні самоза-
хисту, або ж дії, допустимість яких як самоза-
хист повинні бути чітко регламентовані. 

Інший приклад пов’язаний з порушенням 
права особи з інвалідністю на доступне пере-
сування транспортом загального користування, 
яку не допустили до поїздки в до метрополітену 
на станції метро «Університетська» в м. Києві 
02.04.2017 р. зі службовою собакою, потребує 
свого аналізу [16]. Пасажир не вдався до захи-
сту своїх порушених прав. Визначаємо, що 
відповідно до Правил проїзду метрополітеном 
перевезення собак дійсно заборонене і така 
заборона зумовлена вимогами безпеки, адже 
йдеться про можливість застрягання лапок 
на сходинках ескалатору чи панікою тварини 
від натовпу людей, гуркоту поїздів, що може 
спровокувати неадекватну, неконтрольовану 
поведінку, що становитиме загрозу для собаки, 
господаря чи оточуючих. 

На думку І.Р. Ніколаєнко самозахист може 
застосовуватися як на етапі запобігання (проти-
дії) порушенню прав пасажира, так і на етапі, 
коли таке право вже порушене (етапі віднов-
лення) без звернення до юрисдикційних органів, 
шляхом пред’явлення вимоги до правопоруш-
ника в претензійному порядку, передбаченому 
окремими транспортними кодексами та стату-
тами [2, с. 138-139]. Транспортні кодекси та ста-

тути містять положення про розгляд претензій. 
Дійсно, транспортне законодавство передба-
чає претензійний порядок вирішення спорів. 
Ст. 161 Статуту автомобільного транспорту 
УРСР визначає подання претензії в пункті від-
правлення або призначення, а ст. 166 Статуту 
містить вимогу про розгляд претензії в 3-и 
місячний термін. Натомість ст. 134 Статуту 
залізниць України визначає пред’явлення пре-
тензії протягом 6 місяців, яка підлягає розгляду 
протягом 1 місяця (ст. 135 Статуту залізниць 
України) та альтернативність застосування пре-
тензійного та судового порядків розгляду спо-
рів, де претензійний порядок є необов’язковим. 
Закон України «Про внутрішній водний тран-
спорт» 03.12.2020 р. не містить положень про 
розгляд претензій пасажирів, а ст.ст. 386 та 387 
КТМ України визначають 6-ти місячний термін 
подання та 3-и місячний термін розгляду пре-
тензії. Правила перевезення пасажирів повітря-
ним транспортом визначають 3-и місячний тер-
мін розгляду претензії з моменту її отримання. 

Г.В. Самойленко критикував недосконалість 
транспортного законодавства, яке не забезпе-
чує ефективності захисту прав пасажира в пре-
тензійному порядку та запропонував закріпити 
підходи, застосовані в ЄС, зокрема, щодо права 
пасажира бути почутим (на визначеність засобу 
комунікації та сертифікованої фіксації звер-
нень пасажирів до перевізника та ін.) [1, с. 542]. 
І.Р. Ніколаєнко запропонував створення та функ-
ціонування єдиного порталу подання претензій 
пасажирів та їх розгляду [2, с. 218]. 

І.С. Лукасевич-Крутник, досліджуючи дого-
вірні зобов’язання з перевезень пасажирів, 
зробила висновок щодо визнання одним із спо-
собів самозахисту відмову пасажира від дого-
вору перевезення. На її думку варто розглядати 
односторонню відмову від договорів переве-
зення як правовий наслідок порушення договір-
них умов перевізником, яким сторона договору 
може скористатися як у разі порушення умов 
договору, так і незалежно від такого порушення 
[17, с. 382]. Звичайно, в контексті нашого дослі-
дження цінність представляє розуміння від-
мови від договору як одного із способів захисту 
прав пасажира, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 16 
ЦК України – припинення правовідношення. 
Така одностороння відмова від договору пере-
везення полягає у позасудовому порядку при-
пинення договірного правовідношення. Дійсно, 
ч. 1 ст. 615 ЦК України закріплює, що у випадку 
порушення зобов’язання однією стороною, 
друга має право частково або в повному обсязі 
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відмовитися від зобов’язання, якщо це вста-
новлено договором або законом. Як зазначає 
О.І. Міхно, в ЦК України закріплено чіткий поря-
док реалізації відмови сторони від договору 
[18, c. 15]. За визначенням Т.В. Боднар обов’яз-
ковим атрибутом механізму реалізації права 
на односторонню відмову в договірному пра-
вовідношенні є повідомлення другої сторони 
про відмову [19, c. 41]. Г.В. Самойленко відмову 
пасажира від договору визнав одним із наслід-
ків порушення договору перевізником (п. 1 ч. 1 
ст. 611 ЦК України) та одним із способів захисту 
порушеного права пасажира (п. 7 ч.2 ст. 16 ЦК 
України). Він запропонував закріпити відповідне 
право пасажира на відмову від договору з під-
став та на умовах, передбачених Правилами 
перевезень пасажирів та іншими актами тран-
спортного законодавства в п. 6 ч. 1 ст. 911 ЦК 
України [1, с. 342]. Вважаємо, що таке право 
варто закріпити за особливою категорією паса-
жирів – осіб з інвалідністю чи обмеженою рухли-
вістю, зокрема, у випадку, коли такий пасажир 
не зміг скористатися транспортною послугою 
через непридатність транспортного засобу для 
перевезення таких пасажирів за умови, якщо 
йому не було надано інформацію, в т.ч. на його 
запит, про конструктивну непридатність такого 
транспортного засобу до перевезення паса-
жирів з інвалідністю чи обмеженою рухливі-
стю; або у випадку, якщо такому пасажиру не 
надано допомогу. Пропонуємо ч. 1 ст. 911 ЦК 
України доповнити пунктом 6-1 відповідного 
змісту в наступному формулюванні: «6-1) особи 
з інвалідністю чи обмеженою рухливістю мають 
право відмовитися від поїздки, повернути кви-
ток і одержати назад повну вартість квитка 
у випадку неможливості скористатися тран-
спортною послугою, якщо інформація про кон-
структивну непристосованість транспортного 
засобу до перевезень таких пасажирів не була 
надана пасажиру в момент укладання договору, 
в тому числі на його запит, або у випадку нена-
дання допомоги пасажиру для пересування 
вокзалом, аеропортом і т.п. до транспортного 
засобу чи під час посадки до нього, за умови, 
що про необхідність такої допомоги пасажи-
ром надавався завчасно запит у відповідності 
до правил перевезень пасажира, або у випадку 
невжиття можливих заходів, спрямованих на 
надання такої допомоги». 

В.А. Горблянський звернув увагу на існуючу 
в науці цивільного права дискусію щодо співвід-
ношення самозахисту та заходів оперативного 
впливу. Наразі існує два підходи: 1) що ці дві 

категорії є двома самостійними явищами пра-
вової дійсності; 2) що застосування заходів 
оперативного впливу є одним із видів само-
захисту. Погодимося з його аргументами, що 
оперативний вплив застосовується виключно 
в договірних зобов’язаннях [20, с. 204]. Єдиною 
вимогою реалізації таких оперативних заходів 
як способу самозахисту є визначення допусти-
мості їх застосування в договорі чи актах тран-
спортного законодавства. Ч. 3 ст. 10 Закону 
України «Про захист прав споживачів» перед-
бачає застосування названих засобів в право-
відносинах, що виникли з договору про надання 
послуг за участі споживача і надає право вима-
гати: 1) відповідного зменшення ціни нада-
ної послуги; 2) повторного надання послуги; 
3) відшкодування завданих збитків; 4) реалізації 
інших прав, що передбачені чинним законодав-
ством на день укладення відповідного договору. 
До таких інших прав варто віднести і «право 
відмови» від договору, яке має бути конкрети-
зоване до випадків порушення прав пасажирів 
з інвалідністю чи обмеженою рухливістю. 

Цікаву позицію щодо альтернативного захи-
сту прав споживачів на основі медіації, яка 
надає можливість оцінити сторонами перспек-
тиви компромісного рішення і допомогти при-
йняти рішення, яке задовольнить обидві сто-
рони, запропоновано С.Б. Булеца [21, с. 142]. 
Г.П. Тимченко визначає медіацію позасудовою 
формою захисту, а також альтернативною фор-
мою захисту, яка має договірну основу і не 
пов’язана зі здійсненням правосуддя [22, с. 12]. 
Н.В. Ільків та М.С. Долинська також виділили 
дві форми вирішення конфліктів: 1) традиційну 
(вирішення спорів на підставі приписів зако-
нодавства); нетрадиційну (альтернативну, яка 
полягає у пошуку сторонами конфлікту компро-
місного рішення). Альтернативна форма харак-
теризується мінімальними витратами фінансів 
та часу, а сторони не залишаються ворогами 
[23, с. 58]. У світі медіація визнається альтерна-
тивним способом вирішення конфліктів (АВС), 
дозволяючи в такій формі захистити порушені 
права пасажира. Медіація законодавчо закрі-
плена і використовується в: Австрії, Бельгії, 
Великобританії, Німеччині, Норвегії, Польщі, 
США, Фінляндії та Франції, де вона є безко-
штовною для учасників і оплачується з Держав-
ного бюджету. 

Д.С. Абрикосов звернув увагу на досвід 
Канади, де було створено Канадське тран-
спортне агентство (Canadian Transportation 
Agency - СТА) як спеціалізований орган захисту 
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прав споживачів у сфері транспорту. Він є неза-
лежним квазісудовим трибуналом та регулято-
ром уряду Канади [24]. Вирішення спорів відбу-
вається на підставі поданої пасажиром скарги 
і передбачає дві процедури: 1) неформальну 
(сприяння, що базується на фасилізації та посе-
редництві); 2) офіційну (завершується прийнят-
тям рішення). Обидві процедури безкоштовні 
для учасників (фінансуються державним бюдже-
том). СТА може ввести коригувальні заходи для 
усунення порушень та винести рішення про від-
шкодування матеріальної та моральної шкоди 
(компенсації за біль та страждання до 20.000 
доларів США), як за навмисну, так і необережну 
практику. Таке рішення є квазісудовим і може 
бути оскаржене протягом 30 днів до Феде-
рального апеляційного суду. Пропонується 
підтримати пропозицію Д.С. Абрикосова щодо 
створення аналогічного агентства - спеціалізо-
ваного державного органу в галузі транспорту 
(Українського транспортного агентства (УТА)) 
з наданням йому повноважень як медіації, так 
і безпосереднього вирішення спорів та захисту 
прав пасажирів [25].

Висновки. Юрисдикційний захист прав паса-
жирів з інвалідністю та обмеженою рухливістю, 
здійснюваний в судовому порядку, ґрунтується 
на приписах актів транспортного законодавства 
України як спеціальної норми, спрямованої на 
врегулювання відносин в транспортній сфері, 
а не на підставі загальних норм, зокрема, ст. 21 
Конституції України, яка як норма прямої дії 
закріплює принцип, що усі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах, нормах споживчого 
законодавства та Закону України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні». Позитивізм, притаманний національ-
ній правовій системі, забезпечує захист лише 
охоронюваних прав, що зумовлює необхідність 
закріплення права на доступність на рівні Кон-
ституції України та ЦК України, на яких має ґрун-
туватися захист прав пасажирів з інвалідністю 
(на рівні спеціального рівня правового статусу 
такого пасажира як особи з інвалідністю) та не 
обмежуватися приписами транспортного зако-
нодавства [26, с. 32]. Відповідно, застосування 
способів захисту порушених прав пасажира 
як особи з інвалідністю, закріплених ст. 16 ЦК 
України, не повинне обмежуватися способами, 
визначеними актами транспортного законодав-
ства для відповідного виду транспорту, а їх вибір 
має бути продиктований здатністю обраного 
способу захисту відновити порушене право. 
Альтернативний захист запропоновано забез-

печити шляхом спеціалізованого державного 
органу – Українського транспортного агентства 
з наданням йому повноважень медіації та ква-
зісудових повноважень захисту прав пасажирів, 
в тому числі пасажирів з інвалідністю.
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Miniailo D. H. Jurisdictional and alternative protection in the mechanism of ensuring the 
rights of passengers with disabilities under the contract of carriage

The article analyzes jurisdictional and alternative protection as forms of protection of the rights 
of passengers with disabilities in the mechanism of ensuring their rights. Within each of the forms, the specifics 
of the application of methods of protecting the rights of passengers with disabilities under the contract 
of carriage of the passenger are established. It has been established that the protection of the rights 
of passengers with disabilities in the jurisdictional form of protection is provided by the judicial procedure 
for consideration of cases on the protection of the rights of passengers. This is limited, for the most part, 
to consideration of cases of refusal of passenger transportation on a preferential (free) basis, which is 
explained by the limitations of transport legislation, which in determining the legal status of a passenger 
with a disability under the contract does not contain guarantees of the exercise of their rights and protection. 
The need to ensure judicial protection of the rights of passengers with disabilities based on the general 
provisions of the Constitution of Ukraine, which enshrines the principle of equality, is substantiated. The 
article substantiates the position that alternative protection should include not only the traditional application 
of self-defense and one of its forms, the claim procedure for resolving a dispute with the carrier, but also 
include the right to withdraw from the contract without financial loss in the event of the carrier’s inability to 
transport a passenger with a disability. Alternative protection can be carried out by a specialized state body 
(Ukrainian Transport Agency), which is supported to be created with mediation powers and quasi-judicial 
powers to protect the rights of passengers, including passengers with disabilities. The article concludes that 
the application of methods of protection of the violated rights of a passenger as a person with a disability, 
enshrined in Art. 16 of the Civil Code of Ukraine, should not be limited to the methods defined by the acts 
of transport legislation for the corresponding type of transport, and their choice should be dictated by 
the ability of the chosen method of protection to restore the violated right.

Key words: passenger with a disability, ensuring rights, jurisdictional protection, alternative 
protection, method of protection, form of protection, compensation for moral damage, compensation 
for damages, self-defense, refusal of the contract.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 173-2 КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
У даній статті досліджено важливість визначення суб’єкта адміністративного право-

порушення для протидії та запобігання домашньому насильству в Україні. Фактично, без 
суб’єкта, тобто без особи, яка вчиняє адміністративне правопорушення, немає складу того 
чи іншого правопорушення. Зазвичай, це центральна фігура будь-якого адміністративного 
правопорушення. Суб’єкт, вчиняючи те чи інше діяння, дію або бездіяльність, порушуючи 
норми законодавства, надає певну форму реалізації своєї повідінки. Адже, склад адміністра-
тивного правопорушення, завжди був важливим елементом правотворення та привертав 
увагу багатьох науковців і правників. Надзвичайної актуальності дане питання набуло 
в умовах сьогодення. Суб’єкт адміністративного правопорушення, передбаченого стат-
тею 173-2 Кодекс України про адміністративні правопорушення – це не абстрактне чи уявне 
поняття, яке знаходиться поза часом і простором, а це – реальна особа, яка фізично існує 
та заподіює власними протиправними діями шкоди об’єкту посягання. Склад адміністра-
тивного правопорушення, передбаченого статтею 173-2 Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення містить лише ознаки, якими ця особа характеризується. У тео-
рії адміністративного права та на законодавчому рівні такими ознаками є: вік, осудність 
та спеціальні ознаки. Однак, з огляду на особливості визначення суб’єкта досліджуваного 
адміністративного правопорушення варто звернути увагу на його специфічні особливості. 
Особливостями суб’єкта адміністративного правопорушення за статтею 173-2 Кодекс 
України про адміністративні правопорушення є те, що це обов’язково мають бути особи, які 
пов’язані або були пов’язані сімейними, родинними відносинами. Тобто, специфіка суб’єкта 
даного адміністративного правопорушення в тому, що ним не може бути просто стороння 
фізична особа, яка є осудною та досягла віку з якого може наставати адміністративна від-
повідальність. Поруч з цим і виникають на практиці часто проблеми з притягнення суб’єк-
тів, які вчиняють домашнє насильство до адміністративної відповідальності. 

Ключові слова: домашнє насильство, насильство, рівність, суб’єкт, адміністративне 
правопорушення, особа, склад адміністративного правопорушення.

Постановка проблеми. Нормами адміні-
стративного законодавства визначено, що під-
ставою для притягнення до адміністративної 
відповідальності є вчинення особою проти-
правного діяння у формі дії чи бездіяльності. 
У теорії адміністративного права вже сформо-
вано склад адміністративного правопорушення, 
передбаченого ст. 173-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Тради-
ційно – це об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 
суб’єктивна сторона. Відсутність хоча б одного 
елементу складу адміністративного правопору-
шення (делікту) виключає настання адміністра-

тивно-правової відповідальності. Варто зау-
важити, що суб’єкт вчинення правопорушення 
є ключовим, центральним елементом і скла-
довою будь-якого правопорушення. Загальним 
є визначення суб’єкта адміністративного право-
порушення, яке сформульовано у теорії. Отже, 
суб’єктом адміністративного правопорушення 
є фізична особа, яка вичинила адміністративне 
правопорушення. Враховуючи вище викладене, 
без суб’єкта немає складу та загалом діяння 
адміністративного правопорушення. 

Мета статті – дослідження особливостей 
визначення суб’єкта адміністративного пра-
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вопорушення за ст. 173-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.

Стан наукової розробки проблеми. Питання 
визначення статусу загальних та спеціальних 
ознак суб’єкта адміністративних правопору-
шень традиційно є предметом дослідження вче-
них-адміністративістів. До них, зокрема, зверта-
лися такі вітчизняні дослідники як Г. Корчевний, 
В. Авер’янов О. Орлюк, B. Білоус, М. Пушкар, 
І. Голосніченко, О. Світличний, Т. Проценко, 
О. Чомахашвілі та інші.

Виклад основного матеріалу. На даний час 
у Кодексі України про адміністративні правопо-
рушення не сформульовано поняття «суб’єкт 
адміністративного правопорушення». Так як, 
суб’єкт є центральною та ключовою фігурою 
будь-якого адміністративного правопорушення, 
в тому числі і передбаченого ст. 173-2 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
пропонуємо детальніше зупинитися на даному 
понятті. Отже, суб’єктом адміністративного пра-
вопорушення є фізична особа, яка вичинила 
адміністративне правопорушення. 

На сьогодні у законодавстві України відсутнє 
чітке визначення поняття «фізична особа». 
Однак теорія та практика сформулювали 
визначення фізичної особи як учасника тих 
чи інших правовідносин. Варто зауважити, що 
вжиття в цьому випадку термінології «людина» 
— не є доцільним. Адже, передусім, поняття 
«людина» розглядається та досліджується 
у біологічних та медичних науках. Тому, саме 
фізична особа є суб’єктом вчинення адміністра-
тивного правопорушення [1]. 

Обов’язковими вимогами до суб’єкта адмі-
ністративного правопорушення є досягнення 
16-річного віку. Особи, які на момент вчинення 
адміністративного правопорушення досягли 
16-річного віку – підлягають адміністративній 
відповідальності. Відповідно до вимог, уста-
новлених пунктом другим частини першої 
статті 247 КУпАП провадження в справі про 
адміністративне правопорушення не може бути 
розпочато, а розпочате підлягає закриттю за 
обставин, зокрема, недосягнення особою на 
момент вчинення адміністративного правопору-
шення 16-річного віку. У будь-якому разі, згідно 
з пунктом четвертим частини першої ст. 34 
КУпАП – вчинення правопорушення неповно-
літнім визнається обставиною, що пом’якшує 
відповідальність за адміністративне правопо-
рушення [2]. 

Однак притягнення неповнолітнього суб’єкта 
адміністративного правопорушення до відпо-

відальності повинно мати на меті виправлення 
та перевиховання такої особи. Тому, частиною 1 
ст. 13 КУпАП передбачено, що: «до осіб віком від 
шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили 
адміністративні правопорушення, застосову-
ються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 
цього Кодексу: зобов’язання публічно або в іншій 
формі попросити вибачення у потерпілого; попе-
редження; догана або сувора догана; передача 
неповнолітнього під нагляд батькам або особам, 
які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або 
трудовому колективу за їх згодою, а також окре-
мим громадянам на їх прохання» [3].

Водночас законодавцем визначено групу 
адміністративних правопорушень, коли особи 
віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років 
вчиняють адміністративні правопорушення, 
передбачені статтями 44, 51, 121-127, части-
нами першою, другою і третьою статті 130, 
статтею 139, частиною другою статті 156, стат-
тями 173, 173-4, 174, 183-1, 185, 190-195 цього 
Кодексу, то вони підлягають адміністративній 
відповідальності на загальних підставах. 

З урахуванням характеру вчиненого право-
порушення та особи правопорушника, до зазна-
чених осіб (за винятком осіб, які вчинили право-
порушення, передбачені статтею 185) можуть 
бути застосовані заходи впливу, передбачені 
статтею 24-1 цього Кодексу. Враховуючи сучас-
ний розвиток суспільства та це адміністра-
тивне правопорушення потребує підвищення 
віку з якого особи можуть притягуватися до 
адміністративної відповідальності за ст. 173-2 
КУпАП. Нині, малолітні особи, зокрема у віці 
з 14 до 16 років можуть також вчиняти домашнє 
насильство, насильство за ознакою статті [2; 3].

На сьогодні у Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення окремо не визна-
чено поняття «осудності». Натомість, ст. 20 
КУпАП, що має назву «Неосудність» визначено: 
«не підлягає адміністративній відповідальності 
особа, яка під час вчинення протиправної дії чи 
бездіяльності була в стані неосудності, тобто не 
могла усвідомлювати свої дії або керувати ними 
внаслідок хронічної душевної хвороби, тимча-
сового розладу душевної діяльності, слабоум-
ства чи іншого хворобливого стану» [3]. 

Фактично, законодавцем у цій статті вказано 
лише на особливий стан особи, який підпадає 
під ознаки неосудності. Для того, щоб до особи 
можна було застосувати адміністративну відпо-
відальність, вона повинна на момент вчинення 
адміністративного правопорушення перебувати 
у стані осудності. 
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Тому, можемо зробити висновок, осуд-
ність – це здатність особи усвідомлювати зна-
чення своїх дій та/або керувати ними, і як наслі-
док – нести за них відповідальність.

Особа, вчиняючи адміністративне правопо-
рушення у стані осудності, має усвідомлювати 
такі важливі ознаки: суспільну небезпеку свого 
діяння, наслідки, які настали та причинно-на-
слідковий зв&apos;язок між вчиненим діянням 
та наслідком, що наступив.

Варто зауважити, що ст. 173-2 КУпАП потре-
бує конкретизації в частині суб’єктів вчинення 
адміністративного правопорушення. Врахо-
вуючи сутність поняття домашнє насильство, 
а саме «домашнє», тобто те, яке вчиняється 
вдома, між членами сім’ї, близькими роди-
чами [3]. Водночас ст. 126-1 КК України є більш 
доповненою в частині суб’єктів кримінального 
правопорушення (домашнього насильства) [4].

Враховуючи відсутність характеристик 
суб’єкта адміністративного правопорушення 
за ст. 173-2 КУпАП, сформулюємо його основні 
особливості [3].

Так, особливостями суб’єкта адміністратив-
ного правопорушення за ст. 173-2 КУпАП, є те, 
що це правопорушення може вчинятися спе-
цифічним суб’єктом, тобто фізичною особою, 
яка перебуває у певних відносинах та право-
відносинах із потерпілою особою. Наприклад, 
до суб’єктів адміністративного правопорушення 
варто віднести членів подружжя, колишнього 
подружжя, а також інші особи, які перебувають 
у сімейних або близьких відносинах.

Сім’ю складають особи, які спільно прожива-
ють, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов’язки. 

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дру-
жина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, 
лікуванням, необхідністю догляду за батьками, 
дітьми та з інших поважних причин не прожива-
ють спільно. 

Відповідно до Сімейного кодексу України (ч. 2 
ст. 21) проживання однією сім’єю жінки та чоло-
віка без шлюбу не є підставою для виникнення 
у них прав та обов’язків подружжя [5]. Але, якщо 
жінка та чоловік проживають однією сім’єю без 
шлюбу і мають спільні права та обов’язки сімей-
ного характеру (утримання житла, зберігання 
і приготування їжі, ремонт, прибирання тощо), то 
в розумінні ст. 126-1 КК України вони вважаються 
такими, що перебувають у сімейних відносинах 
[4]. У таких саме сімейних відносинах можуть 
перебувати не лише подружжя, а й батьки та діти, 
баба та дід, онуки, брати та сестри, мачуха, віт-

чим, усиновлювачі та усиновлені, інші особи, які 
проживають однією сім’єю. 

Особами, які перебувають у близьких відно-
синах, слід вважати так званих близьких осіб, 
тобто тих, які мають сексуальні позашлюбні або 
партнерські стосунки і постійно або час від часу 
проживають спільно, не маючи при цьому прав 
та обов’язків сімейного характеру.

Близькі особи – члени сім’ї особи, а також 
чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 
син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двою-
рідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний 
брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, 
племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, 
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 
правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, 
свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) 
сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опі-
кун чи піклувальник, особа, яка перебуває під 
опікою або піклуванням зазначеної особи [6]. 

Визначення поняття «близькі особи» наве-
дено лише у статті 1 Закону України «Про запо-
бігання корупції» [6].

Тобто, суб’єктом адміністративного правопо-
рушення передбаченого ст. 173-2 КУпАП можуть 
бути: члени подружжя, колишнє подружжя, 
особи, які проживають однією сім’єю, пов’я-
зані спільним побутом та ведуть спільно гос-
подарство, батьки, діти, усиновлені діти, рідні 
брат (сестра), племінник, племінниця, рідний 
дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, пра-
баба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, 
невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько 
та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), уси-
новлювач чи усиновлений, опікун чи піклуваль-
ник, особа, яка перебуває під опікою або піклу-
ванням зазначеної особи. Тобто, це особи, які 
мають між собою родинні зв’язки. Таким чином, 
суб’єкт цього адміністративного правопору-
шення за ст. 173-2 КУпАП є спеціальним. Адже 
крім загальним ознак (фізична особа та 16-річ-
ний вік) особи мають бути між собою пов’язані 
стійкими родинними зв’язками, мають спільно 
вести побут, господарство [3]. 

Не має значення стать потерпілого: ним може 
бути як жінка, так і чоловік або ж трансґендер. 
Діти обох статей також можуть бути потерпілими 
від домашнього насильства, зокрема і як свідки 
насильства в лоні сім’ї, що стосовно них є різ-
новидом психологічного насильства. Зазначене 
узгоджується з положеннями Стамбульської 
конвенції, відповідно до якої, зокрема, домашнє 
насильство може бути двох видів: 1) насиль-
ство у стосунках інтимних партнерів – з боку 
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теперішнього чи колишнього чоловіка чи дру-
жини або партнера (особи, з якою потерпілий 
перебуває або перебував у сімейних чи близь-
ких відносинах) і 2) насильство у стосунках між 
поколіннями – зазвичай батьками і дітьми або 
дідами (бабами) й онуками. Останнє може мати 
місце з боку особи до своєї дитини, батька чи 
матері (жорстоке поводження з особами похи-
лого віку) або насильство в стосунках між будь-
якими іншими двома чи декількома членами 
сім’ї різних поколінь і, знову ж таки, спільне 
проживання потерпілого та правопорушника 
не вимагається [7; 8]. Тому, не може вважатися 
вчиненням домашнього насильства вчинення 
фізичною особою по відношенню до будь-якою 
іншої фізичної особи будь-якого насильства.

Так, досить «специфічним» суб’єктом вчи-
нення адміністративного правопорушення, 
відповідальність за яке передбачене ст. 173-2 
КУпАП є суб’єкт у справах за № 466/10767/21 
та № 466/536/21. Так, Шевченківський район-
ним судом м. Львів двічі за 2021 рік було при-
тягнуто до адміністративної відповідальності за 
ст. 173-2 КУпАП священника. 

«09.04.2021 було прийнято постанову 
у справі № 466/536/21, в якій зазначалося: 
«14.01.2021 близько 07.47 год., гр. ОСОБА_1 
вчинив домашнє насильство відносно своєї 
дружини ОСОБА_2, а саме: виражався нецен-
зурною лайкою, шарпав, погрожував фізич-
ною розправою, чим вчинив правопорушення, 
передбачене ч.1 ст. 173-2 КУпАП.

У судове засідання гр. гр. ОСОБА_1 не 
з`явився, хоча належним чином повідомлявся 
про дату та час розгляду справи.

Між тим, останній, будучи достовірно обізна-
ним про те, що в провадженні суду тривалий 
час перебувають на розгляді матеріали справи 
про притягнення його до відповідальності за ч.1 
ст. 173-2 КУпАП, в судові засідання не з`явився.

Беручи до уваги практику Європейського 
суду з прав людини, відповідно до якої сто-
рона, яка задіяна у судовому процесі, зобов`я-
зана з відповідним інтервалом часу, самостійно 
цікавитися провадженням у її справі, дотриму-
ватися процесуальних прав та неухильно вико-
нувати процесуальні обов`язки, вважаю за мож-
ливе провести розгляд справи за її відсутності.

А чергове відкладення розгляду справи при-
зведе до закінчення строків притягнення до 
адміністративної відповідальності, визначених 
ст. 38 КУпАП.

Вина гр. ОСОБА_1 стверджується протоко-
лом про адміністративне правопорушення, пояс-

неннями правопорушника, потерпілої та іншими 
матеріалами адміністративної справи.

Дії гр. ОСОБА_1 правильно кваліфіковано 
ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, оскільки він повторно 
протягом року після накладення адміністратив-
ного стягнення вчинив домашнє насильство.

Ураховуючи особу правопорушника та обста-
вини справи, вважаю, що йому слід призначити 
адміністративне стягнення у вигляді штрафу» [9].

Згодом, протягом 2021 року цим суб’єктом 
повторно було вчинено домашнє насильство. 
20 грудня 2021 року у справі № 466/10767/21 
було прийнято постанову в якій зазначено: 
«12.11.2021 до Шевченківського районного суду 
м. Львова надійшли матеріали про притягнення 
до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 
за адміністративне правопорушення передба-
чене ч.2 ст. 173-2 КУпАП [10].

Отже, бачимо, яким різноманітним може бути 
суб’єкт вчинення домашнього насильства. При-
кро лише те, що ті, до кого людина звертається, 
перебуваючи у критичній ситуації за порадою, 
допомогою та підтримкою, зокрема і постраж-
далі від домашнього насильства, вдома вияв-
ляються кривдниками.

Висновки. Таким чином, суб’єкт адміністра-
тивного правопорушення – це ключовий еле-
мент складу будь-якого адміністративного пра-
вопорушення, в тому числі і у ст. 173-2 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 
Нажаль, у теперішній редакції Кодексу України 
про адміністративні правопорушення відсутнє 
єдине визначення поняття «суб’єкт адміні-
стративного правопорушення». Тому, доцільно 
в даному випадку звертатися до напрацювань 
теорії. Отже, суб’єкт адміністративного право-
порушення за ст. 173-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення – це фізична 
осудна особа, яка досягла віку, з якого може 
наставати адміністративна відповідальність 
(16 років) та яка вчила протиправне діяння. 
Крім того, однією із ключових ознак, крім віку 
фізичної особи, її осудності має значення сте-
пінь родинних відносин між фізичними особами. 
Адже, домашнє насильство не може вчинятися 
між сторонніми особами, які не пов’язані сімей-
ними відносинами. 
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Neroda M. A. Features of the determination of the subject of the administrative offense 
provided for by article 173-2 of the code of Ukraine on administrative offenses

This article examines the importance of determining the subject of an administrative offense for 
countering and preventing domestic violence in Ukraine. In fact, without a subject, that is, without 
a person who commits an administrative offense, there is no composition of this or that offense. 
Usually, this is the central figure of any administrative offense. The subject, committing this or that 
act, action or inaction, violating the norms of the law, provides a certain form of realization of his 
behavior. After all, the composition of an administrative offense has always been an important 
element of law-making and attracted the attention of many scientists and lawyers. This issue has 
become extremely relevant in today’s conditions. The subject of an administrative offense provided 
for in Article 173-2 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses is not an abstract or imaginary 
concept that is outside of time and space, but is a real person who physically exists and causes 
damage to the object of the offense by his own illegal actions . The composition of the administrative 
offense provided for in Article 173-2 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses contains 
only the features by which this person is characterized. In the theory of administrative law 
and at the legislative level, such characteristics are: age, sanity, and special characteristics. However, 
given the peculiarities of determining the subject of the investigated administrative offense, it is 
worth paying attention to its specific features. The peculiarities of the subject of an administrative 
offense under Article 173-2 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses are that they must 
necessarily be persons who are or were related by family, family relations. That is, the specifics 
of the subject of this administrative offense is that it cannot be simply a third-party natural person 
who is reprehensible and has reached the age from which administrative responsibility can arise. In 
addition, in practice, there are often problems with bringing subjects who commit domestic violence 
to administrative responsibility.

Key words: domestic violence, violence, equality, subject, administrative offense, person, 
composition of administrative offense.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ
У статті розглянуто проблемні підходи щодо сучасних теоретичних положень визна-

чення змісту та ролі спеціальних знань під час здійснення кримінального провадження. 
Вивчено стан наукових досліджень з питань практики застосування спеціальних знань 

та проаналізовано погляди вчених-криміналістів та практиків щодо визначення категорії 
«спеціальні знання».

Досліджено ґенезу категорії «спеціальні знання» та співвідношення із категоріями «спе-
ціальні пізнання», «наукові знання» та «правові знання». 

З’ясовано ознаки спеціальних знань, зокрема: незагальновідомість, незагальнодоступ-
ність; неодноразовість використання; належність до певної галузі знання в сфері їх прак-
тичного використання; оволодіння ними можливе в процесі теоретичної і практичної під-
готовки в межах конкретної діяльності; вони повинні базуватись на досягненнях науки; 
надаються не в прямій, а в опосередкованій формі; вони не є професійними для слідчого 
(дізнавача); вводяться в кримінальний процес у встановленій законом формі за умови наявно-
сті в учасників процесу необхідності у використанні таких знань; їх використання пов’язане 
з рівнем освіти і/чи підготовки, а також із професійним й іншим досвідом; вони сприяють 
забезпеченню винесення органами досудового розслідування законного та обґрунтованого 
рішення у кримінальному провадженні.

Запропоновано підхід до розподілу форм використання спеціальних знань: 1) одержання 
консультацій спеціаліста; 2) участь спеціаліста при провадженні окремих слідчих (розшу-
кових) дій (слідчого огляду, допиту, обшуку, слідчого експерименту, тощо); 3) провадження 
судових експертиз. 

Сформовано вектор удосконалення як теоретичних підходів щодо визначення поняття 
«спеціальні знання» та мети їх використання під час розслідування кримінальних правопору-
шень, так і регламентації в кримінальному процесуальному законодавстві окремих питань 
використання спеціальних знань.

Ключові слова: спеціальні знання, кримінальне провадження, досудове розслідування.

Постановка проблеми. Процес розсліду-
вання будь-якого кримінального правопору-
шення пов’язаний із необхідністю дослідження 
обставин різних сфер суспільних проблем 
та життєдіяльності. У таких ситуаціях професій-
них знань слідчого, його досвіду або обізнано-

сті щодо окремих питань, які потребуватимуть 
перевірки під час розслідування, може вияви-
тися недостатньо для забезпечення повноцін-
ного та всебічного аналізу подій, що в свою 
чергу може негативно вплинути на кримінальне 
провадження [1, с. 268]. 



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

136

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями 
кримінального провадження є захист особи, 
суспільства та держави від кримінальних пра-
вопорушень, охорона прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження, 
а також забезпечення швидкого, повного та неупе-
редженого розслідування і судового розгляду … 
[2]. Реалізація головних завдань кримінального 
провадження відбувається, в тому числі шляхом 
використання спеціальних знань та залучення до 
процесу розслідування спеціалістів. Стаття 71 
КПК України визначає поняття спеціаліста у кримі-
нальному провадженні як особи яка володіє спе-
ціальними знаннями та навичками застосування 
технічних або інших засобів і може надавати кон-
сультації під час досудового розслідування і судо-
вого розгляду з питань, що потребують відповід-
них спеціальних знань і навичок, а також його 
права, обов’язки та відповідальність [2]. 

Правильне розуміння поняття спеціальних 
знань у кримінальному процесі – це важлива 
умова їх використання в різних формах учасни-
ками кримінального судочинства під час здійс-
нення кримінального провадження [3, с. 12]. 

Стан опрацювання. Окремі проблеми вико-
ристання спеціальних знань досліджувались 
у наукових працях Ю. П. Аленіна, В. П. Бахіна, 
В. Д. Берназа, А. В. Бондара, Т. В. Варфо-
ломеєвої, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Гроше-
вого, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, Н. І. Кли-
менко, О. Н. Колесніченка, В. О. Коновалової, 
І. І. Котюка, В. С. Кузьмічова, І. В. Куриліна, 
А. В. Мировської, В. К. Лисиченка, Є. Д. Лук’янчи-
кова, М. Я. Сегая, В. І. Семенова, В. В. Тіщенка, 
В. Ю. Шепітько та ін., проте необхідно зауважити, 
що нині тенденція відмежування інституту вико-
ристання спеціальних знань у кримінальному 
процесі є очевидною, водночас, незважаючи на 
великий науковий і практичний потенціал, зміст 
основоположного поняття «спеціальні знання» 
в сучасній науці кримінально-процесуального 
права тлумачиться неоднозначно [3, с. 12].

Метою статті є висвітлення проблемних 
питань, які виникають навколо наукової катего-
рії «спеціальні знання», оскільки вони вплива-
ють на формування прав та обов’язків учасників 
кримінального провадження, умови та порядок 
їх діяльності в процесі розслідування, систему 
гарантій, визначають характерне процесуальне 
значення отриманих результатів, що в свою 
чергу зумовлює не лише їх суто академічне, 
але і суттєве прикладне значення [3, с. 12]. 

Виклад основного матеріалу. Залучення 
спеціалістів до проведення слідчих (розшу-

кових) дій є однією з найпоширеніших форм 
використання спеціальних знань під час роз-
слідування. Участь спеціаліста у проведенні 
слідчих (розшукових) дій з позицій дотримання 
норм кримінально-процесуального закону може 
бути: обов’язковою, в силу прямої вказівки 
закону; ситуаційно-рекомендованою нормами 
закону або факультативною (участь спеціаліста 
законом не обумовлюється, але є можливою 
і визначається рішенням слідчого, виходячи із 
специфіки слідчої ситуації та потреби у вико-
ристанні спеціальних знань для встановлення 
конкретних обставин) [4, с. 89-90].

Водночас, питання поняття та цілей вико-
ристання спеціальних знань у кримінальному 
процесі досліджується фрагментарно та висвіт-
люються лише окремі аспекти, які переважно 
стосуються форм використання таких знань. 

В чинному кримінальному процесуальному 
законодавстві теж відсутнє чітке їх розуміння, 
що призводить до виникнення численних 
питань і складних ситуацій, які важко вирішити 
на практиці. Отже, існує необхідність у прове-
денні комплексного дослідження поняття «спе-
ціальні знання» як категорії кримінально-про-
цесуального права та мети їх використання під 
час розслідування кримінальних правопору-
шень [3, с. 13].

Проаналізувавши різноманітні погляди та під-
ходи вчених і практиків до визначення категорії 
«спеціальні знання», можливо дійти висновку, 
що під спеціальними знаннями розуміють 
систему незагальновідомих, незагальнодоступ-
них, науковообґрунтованих і практично апро-
бованих знань, теоретичного та прикладного 
характеру, в галузі науки, техніки, мистецтва чи 
ремесла, отриманих унаслідок спеціальної під-
готовки, підвищення кваліфікації, самоосвіти, 
наукової діяльності, досвіду практичної роботи 
за спеціальністю, що не становлять професій-
них знань суб’єкта доказування і використову-
ються з метою одержання доказової та орієнту-
ючої інформації, необхідної для встановлення 
істини під час розслідування [5, с. 120].

Проте, слід звернути увагу, що одним із 
основних дискусійних питань кримінально-про-
цесуальної теорії є співвідношення таких тер-
мінів, як «спеціальні знання» і «спеціальні 
пізнання». Зазвичай у науковій літературі ці 
два поняття вживаються як рівнозначні, хоча, ні 
з філософської, ні з філологічної точки зору, ці 
категорії не є синонімічними [3, с. 18]. 

Категорія «спеціальні пізнання», в першу 
чергу, відображає безпосередній процес отри-
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мання знань, тоді як зміст категорії «спеціаль-
них знань» відображає якість знань, якими 
повинні володіти відповідні особи – спеціалісти, 
експерти, тощо. Тобто, поняття «спеціальні 
пізнання» є ширшим, за своєю природою, ніж 
поняття «спеціальні знання», оскільки включає 
в себе не лише теоретичний, але й емпіричний 
аспект [3, с. 18]. 

Не позбавлене певної полеміки і питання про 
співвідношення спеціальних і наукових знань. 
Не можна не погодитись із позицією більшості 
вчених, які уважають, що спеціальними можуть 
бути лише наукові знання, заперечуючи можли-
вість ототожнення цих понять, оскільки по суті 
ці категорії уособлюють їх різну спрямованість.

Дійсно, спеціальним знанням властиві деякі 
ознаки наукових знань, зокрема: всебічність, 
проблемність, предметність, обґрунтованість, 
доказовість, системність тощо. Але у зазначе-
ному контексті вони набувають іншого змістов-
ного наповнення, оскільки мають специфічну 
мету та завдання в межах кримінального про-
вадження. Разом з тим, слід звернути увагу, 
що достовірність спеціальних знань зумовлена 
саме наявністю наукового підґрунтя, яке висту-
пає важливою умовою їх використання у кримі-
нальному процесі.

Ще одним дискусійним питанням практики 
використання спеціальних знань у криміналь-
ному провадження є належність знань із галузі 
права до спеціальних. 

Ставлення вчених до цієї проблеми нео-
днозначне, а в окремих випадках навіть діа-
метрально протилежне – від визнання знань 
у галузі права такими, які можна без будь-яких 
застережень вважати різновидом спеціальних 
і використовувати в інтересах судочинства, до 
рішучого заперечення можливості включення 
цих знань до переліку спеціальних та категорич-
ної відмови від їх використання в доказуванні, 
а також виключення можливості призначення 
й проведення правових експертиз [3, с. 20].

Вирішення правових питань утворює винят-
кову компетенцію органів досудового розслі-
дування, в той же час більшість законів харак-
теризується внутрішньою суперечливістю, 
тенденцією до постійних змін і внесення допов-
нень, у них не завжди передбачається механізм 
реалізації норм, що створює певні проблеми 
у практиці правозастосування.

Враховуючи викладене, Л. В. Казміренко 
висуває тезу, що з боку слідчого було б непра-
вильним ігнорувати поглиблені знання юрис-
тів, які спеціалізуються в якійсь вузькій сфері 

правової діяльності, що виходить за межі його 
професійної діяльності [6]. Аналогічну позицію 
висловлює і І. Р. Курилін, який уточнює, що вчені 
в галузі кримінального права, кримінального 
процесу можуть надавати слідчим необхідні 
консультації, поради та рекомендації [7, с. 6]. 

Аналізуючи різні погляди вчених та їх під-
ходи до визнання правових знань спеціаль-
ними в кримінально-правовому сенсі слова, 
ми дійшли висновку, що уважати правові знання 
спеціальними є необґрунтованим та більш 
доречним все ж є продовження практики отри-
мання непроцесуальних консультацій у старших 
колег, а також юристів, які працюють в інших 
сферах діяльності. 

Досліджуючи ґенезу категорії «спеціальні 
знання» не можливо залишити поза увагою такі 
поняття як «вміння», «навички», «досвід», які 
фактично формують зміст цієї категорії та явля-
ються його складовими частинами.

На нашу думку, недоцільно виділяти профе-
сійний досвід самостійним елементом в структурі 
спеціальних знань. Він є лише умовою для фор-
мування практичного компонента спеціальних 
знань. В результаті накопичення досвіду щодо 
використання інформації у спеціаліста (експерта) 
формуються відповідні навички, які потім тран-
сформуються у систему вмінь. Тому необґрун-
товано і нелогічно виділяти вимогу про наявність 
професійного досвіду, яка пред’являється до спе-
ціаліста (експерта), як самостійного структурного 
елемента спеціальних знань [3, с. 25].

Дослідивши запропоновані вченими визна-
чення поняття «спеціальних знань», а також 
розглянувши співвідношення цієї катего-
рії з іншими науковими категоріями, можна 
дійти узагальненого висновку, що в зазначене 
поняття охоплює наступні характеризуючи 
ознаки: незагальновідомість, незагальнодо-
ступність; оволодіння ними можливе в процесі 
теоретичної і практичної підготовки до конкрет-
ної діяльності; неодноразовість використання; 
вони повинні базуватись на досягненнях науки; 
належать до певної галузі знання в сфері їх 
практичного використання; надаються не в пря-
мій, а в опосередкованій формі; вони не є про-
фесійними для слідчого (дізнавача); вводяться 
в кримінальний процес у встановленій законом 
формі за умови наявності в учасників процесу 
необхідності у використанні таких знань; їх 
використання пов’язане з рівнем освіти і/чи під-
готовки, а також із професійним й іншим досві-
дом; вони сприяють забезпеченню винесення 
органами досудового розслідування законного 
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та обґрунтованого рішення у кримінальному 
провадженні.

Незважаючи на те, що спеціальні знання 
спеціалістів (експертів) використовуються в різ-
них формах, можна, враховуючи положення 
кримінального процесуального законодавства, 
сформулювати єдині умови правомірності 
використання зазначених знань, що обумов-
люються їх загальним призначенням – сприяти 
слідчим (дізнавачам) у встановленні істини під 
час досудового розслідування. Значення даних 
положень у тому, що вони, надаючи правильні 
орієнтири, допомагають розібратись у склад-
них випадках використання спеціальних знань, 
що виникають на практиці. Основним прави-
лом використання спеціальних знань є викори-
стання апробованих методик дослідження, а під 
час участі спеціаліста в слідчих (розшукових) 
діях – дотримання розроблених криміналістич-
них рекомендацій.

Відсутність єдності думок у наукових колах 
притаманна і проблемі, пов’язаній із формами 
використання спеціальних знань, а аналіз нау-
кової літератури свідчить про існування числен-
них підходів до їх диференціації. В першу чергу, 
така ситуація пояснюється відсутністю належ-
ного процесуального врегулювання. 

Разом з тим, результативність використання 
спеціальних знань в практиці розслідування 
залежить від правильного вибору відповідної 
форми спеціальних знань або грамотного поєд-
нання кількох форм, а чітке визначення місця, 
значення та змісту кожної з використовуваних 
форм має першочергове практичне значення. 

Найбільш доречним є підхід до розподілу 
форм використання спеціальних знань на 
процесуальну та непроцесуальну. Такий під-
хід властивий більшості вчених-криміналістів 
та прослідковується у значній кількості науко-
вих праць, а тому по праву може називатись 
класичним. 

Саме такий розподіл, на наше переконання 
сприяє з’ясуванню доказового значення резуль-
татів конкретних форм використання спеціаль-
них знань, що має певне теоретичне і практичне 
значення. Крім того, даний підхід дозволяє роз-
ширити межі і підвищити ефективність вико-
ристання даних форм, наприклад, під час роз-
слідування обставин, що мають значення для 
з’ясування істини, але не є доказами, наданні 
технічної допомоги слідчому в плануванні роз-
слідування, побудові слідчих версій, в процесі 
підготовки і після завершення слідчої (розшу-
кової) дії: в оцінці її результатів, у визначенні 

напрямів дослідження та використання речових 
доказів й іншої отриманої інформації.

Розслідування кримінальних правопору-
шень, передбачає використання спеціаль-
них знань. Ці знання можуть застосовуватися 
у наступних різновидах: 1) одержання консуль-
тацій спеціаліста; 2) участь спеціаліста при 
провадженні окремих слідчих (розшукових) дій 
(слідчого огляду, допиту, обшуку, слідчого екс-
перименту, тощо); 3) провадження судових екс-
пертиз. Причому при розслідуванні використо-
вуються не лише традиційні спеціальні знання, 
але і нетрадиційні (складання психологічного 
портрета (профілю); запрошення спеціаліс-
тів-аналітиків; комплексні консультації тощо) 
[8, с. 48-49].

Отже, у кримінальному судочинстві спе-
ціальні знання можуть використовуватися 
у процесуальній і непроцесуальній формі. Про-
цесуальна форма передбачає залучення спе-
ціаліста до участі в слідчих (розшукових) діях, 
а також під час призначення і провадження 
судових експертиз. Непроцесуальні форми – це 
консультативна і довідкова діяльність обізнаних 
осіб, провадження ревізійних і аудиторських 
дій, участь обізнаних осіб в оперативно-розшу-
кових заходах, у тому числі і проведення ними 
попередніх досліджень матеріальних об’єктів, 
надання технічної допомоги слідчому і опера-
тивному співробітнику тощо [5, с. 402]. 

Процесуальні та непроцесуальні форми 
використання спеціальних знань під час роз-
слідування кримінальних проваджень орга-
нічно пов’язані між собою і надають достатньо 
широкі можливості дізнавачам та слідчим щодо 
впровадження в доказування новітніх досяг-
нень науки й техніки. Проте зазначені форми 
використання спеціальних знань поки що не 
створюють інтегровану взаємодіючу систему, 
охоплену єдиними методологічними, організа-
ційними та правовими засадами, що призво-
дить до відсутності чіткої кореляції зазначених 
видів спеціальних знань та дискретності про-
цесу техніко-криміналістичного забезпечення 
розслідування [3, с. 32].

Лише комплексне, тактично грамотне вико-
ристання зазначених форм забезпечує вирі-
шення завдань кримінального судочинства. 
Недостатнє дослідження непроцесуальних 
форм використання спеціальних знань поро-
джує на практиці численні правові, організа-
ційні й інші проблеми залучення спеціалістів на 
етапі досудового розслідування, використання 
результатів їх роботи в доказуванні, а особ-
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ливо гостро вони проявляються під час роз-
слідування нетипових різновидів кримінальних 
правопорушень, зокрема: кримінальних право-
порушень, пов’язаних із використанням вибухо-
небезпечних речовин, пов’язаних із підпалами, 
а також вчинених у сфері будівництва, еконо-
міки, тощо. 

Таким чином, існуючі форми використання 
спеціальних знань тісно пов’язані між собою, 
ґрунтуються на єдиних принципах, спрямовані 
на досягнення загальної кінцевої мети. Тому 
сукупність цих форм доцільно розглядати як 
систему з упорядкованими певним чином еле-
ментами, що взаємозалежні між собою й утво-
рюють єдине ціле, де кожний елемент виявля-
ється в кінцевому рахунку зв’язаним із всіма 
іншими елементами і його властивості легше 
усвідомити з урахуванням цих зв’язків [3, с. 32].

Поділ всіх форм використання спеціальних 
знань за ступенем порядку їх регламентації 
в законі є найбільш раціональним. Це дозво-
ляє передбачити всі випадки використання 
спеціальних знань, виявити недоліки, а також 
визначити шляхи удосконалення їх викори-
стання та законодавчого врегулювання. Крім 
того, подібна класифікація сприяє правильному 
і більш широкому використанню всіх форм спе-
ціальних знань всіма суб’єктами в процесі їх 
правозастосовної діяльності.

Але не можна залишити поза увагою і інші 
підходи до класифікації форм використання 
спеціальних знань. Наприклад, відмінною від 
інших точок зору є позиція В. Г. Лукашевича 
та М. В. Салтевського, які вказують, що на 
підставі так званого процедурного принципу 
всі форми використання спеціальних знань 
можна диференціювати на безпосередні (вико-
ристання власних спеціальних знань органом 
розслідування) та опосередковані (залучення 
спеціаліста). На їх думку, другий блок класифі-
каційної системи будується на основі традицій-
ного процесуального принципу, відповідно до 
якого опосередковані форми використання спе-
ціальних знань поділяються на три групи: про-
цесуальні, непроцесуальні та змішані [9, с. 49].

Окремі науковці взагалі не поділяють форми 
використання спеціальних знань на процесу-
альні та непроцесуальні, а викладають їх в єди-
ному переліку. Деякі вчені стверджують, що 
головним критерієм розмежування форм вико-
ристання спеціальних знань в кримінальному 
судочинстві є значення їх результатів (доказове 
чи орієнтуюче). Проте такий розподіл не доз-
воляє створити всеохоплюючу систему форм 

використання спеціальних знань у процесі роз-
слідування кримінального правопорушення, 
оскільки недостатньо враховуються характер, 
умови такої діяльності, правові повноваження 
окремих суб’єктів доказування [3, с. 34].

Також зустрічаються класифікації за: про-
цесуальним статусом особи, яка використовує 
спеціальні знання; стадіями розслідування кри-
мінального правопорушення; метою викори-
стання (пошук, виявлення, фіксація, вилучення, 
дослідження слідів кримінального правопору-
шення) і способом їх реалізації тощо.

Кожна із запропонованих класифікацій має 
право на існування, оскільки вона базується на 
аналізі кримінального процесуального законо-
давства та відомчих підзаконних актів, які визна-
чають умови, суб’єктів та їх права і обов’язки 
під час використання спеціальних знань у слід-
чій практиці [10].

Висновки. Спеціальні знання, як криміналь-
но-процесуальна категорія – це знання, що 
використовуються з практичною (прикладною) 
метою, а напрями їх використання мають бага-
топрофільний характер, що дозволяє дійти вис-
новку, що інститут використання спеціальних 
знань є важливим інструментом слідчого для 
забезпечення всебічного, неупередженого, пов-
ного та швидкого розслідування кримінальних 
правопорушень, а необхідність їх застосування 
пов’язана з тим, що пізнання події криміналь-
ного правопорушення є складним процесом 
об’єктивної дійсності і вимагає від слідчого 
застосування широкого кола суспільних, при-
родничих, технічних знань, тощо. Водночас 
аналіз теоретичного й емпіричного матеріалу 
дозволяє зробити висновок про необхідність 
удосконалення як теоретичних підходів до 
визначення поняття «спеціальні знання» 
та мети їх використання під час розслідування 
кримінальних правопорушень, так і про регла-
ментацію в кримінальному процесуальному 
законодавстві окремих питань використання 
спеціальних знань.
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Sakovskyi A. A., Myrovska A. V. Theoretical aspects of problems of the use of special 
knowledge during the investigation

The article examines problematic approaches to modern theoretical provisions for determining 
the content and role of special knowledge during criminal proceedings.

The state of scientific research on the practice of applying special knowledge was studied 
and the views of forensic scientists and practitioners regarding the definition of the category «special 
knowledge» were analyzed.

The genesis of the category «special knowledge» and the relationship with the categories «special 
knowledge», «scientific knowledge» and «legal knowledge» were studied.

The signs of special knowledge are clarified, in particular: not generally known, not generally 
available; repeated use; belonging to a certain field of knowledge in the field of their practical 
use; mastering them is possible in the process of theoretical and practical training within the limits 
of a specific activity; they must be based on the achievements of science; are not provided directly, 
but indirectly; they are not professional for the investigator; are entered into the criminal process 
in the form prescribed by law, provided that the participants in the process have the need to use 
such knowledge; their use is related to the level of education and/or training, as well as professional 
and other experience; they contribute to ensuring that pre-trial investigation bodies make a legal 
and well-founded decision in criminal proceedings.

An approach to the distribution of forms of the use of special knowledge is proposed: 1) receiving 
specialist consultations; 2) participation of a specialist in the conduct of individual investigative actions 
(investigative examination, interrogation, search, investigative experiment, etc.); 3) conducting 
forensic examinations.

The vector of improvement of both theoretical approaches to the definition of the concept 
of «special knowledge» and the purpose of its use during the investigation of criminal offenses, as 
well as the regulation of certain issues of the use of special knowledge in the criminal procedural 
legislation, has been formed.

Key words: special knowledge, criminal proceedings, pretrial investigation.



Серія: Право, 2022 р., № 4 (78)

141© Чернявський С. С., Гусєва В. О., 2022

УДК 343.98
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2022.4.20

С. С. Чернявський 
доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, 
проректор Національної академії внутрішніх справ, м. Київ,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2711-3828
e-mail: 0677443745s@gmail.com

В. О. Гусєва 
доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри криміналістики, судової експертології 
та домедичної підготовки Харківського національного 

університету внутрішніх справ, м. Харків,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8614-1573,

e-mail: v.guseva989@ukr.net

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ 
З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ: ПРОБЛЕМИ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ
З метою запобігання гендерно обумовленому насильству, а також задля захисту від 

домашнього насильства таких вразливих категорій осіб як жінки, люди похилого віку 
та діти, законодавчими органами протягом тривалого періоду розроблюються та прийма-
ються відповідні законодавчі акти. Це безумовно чинить позитивний вплив на життєдіяль-
ність суспільства, а також функціонування окремих державних інститутів, адже діяльність 
органів правопорядку має тепер врегульований характер (імперативний), а потерпілі – 
отримали можливість юридичного захисту своїх прав. Водночас актуалізована потреба 
вдосконалення діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних 
з домашнім насильством, адже вони відрізняються рядом складних і дискусійних запитань. 
У цьому аспекті, з метою формулювання науково обґрунтованих рекомендацій, визначено 
та розкрито специфіку прийняття процесуальних рішень про початок кримінального прова-
дження у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з домашнім насильством, підстави, що 
є достатніми для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та від-
криття кримінального провадження. Також визначено, що особливу увагу слід приділяти 
обранню тактики проведення процесуальних дій, зокрема слідчих (розшукових) дій, яка хоча 
і відрізняється наявністю відповідних науково обґрунтованих рекомендацій, однак також 
характеризується відносною динамічністю, а отже, і появою тих запитань, які потребу-
ють додаткового вирішення. 

З урахуванням проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо необхідності ґрун-
товного дослідження не тільки проблематики, пов’язаної з розслідуванням кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 126-1 КК України, але й інших – учинення яких обумовлене 
або спровоковане фактами систематичного вчинення домашнього насильства. Обґрунто-
вано наукову позицію стосовно того, що при визначенні та обранні тактики проведення 
процесуальних дій, слід ураховувати особистісну характеристику та статус учасника цієї 
дії, а також розроблювати прийоми подолання конфліктних ситуацій.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, досудове розслідування, домашнє насиль-
ство, вбивство, тілесні ушкодження, криміналістична методика, слідча ситуація, слідча 
(розшукова) дія, судова експертиза, спеціальні знання.
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Постановка проблеми. Криміналізація 
суспільних відносин обумовлена реалізацією 
регулятивної, виховної та профілактичної функ-
цій кримінального права. Зважаючи на чисельні 
факти насильства щодо жінок, багато з яких 
відображені в судовій практиці Європейського 
суду з прав людини, вагомої актуальності 
свого часу набуло завдання щодо ратифікації 
Україною Конвенції Ради Європи про запобі-
гання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу із цими явищами, 
а отже, і прийняття Закону України «Про запобі-
гання та протидію домашньому насильству» [1]. 

Наразі законодавчі новели, хоча й протягом 
нетривалого проміжку часу, але вже успішно 
впроваджені у практичну діяльність органів 
правопорядку, що засвідчують відповідні ста-
тистичні дані Національної поліції, Офісу Гене-
рального прокурора України, а також судової 
влади України. Так, у 2021 р. у суди загальної 
юрисдикції надійшло 2500 кримінальних про-
ваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу 
України, з яких фактично розглянуто – 1658 
проваджень, а засуджено – 1455 осіб. У 2022 р. 
за цією ж категорією проваджень судами отри-
мано 1818 проваджень, розглянуто – 1042, 
а засуджено – 929 осіб [2]. Водночас слід наго-
лосити, що такі правопорушення відрізняються 
високим рівнем латентності, адже потерпілі від 
кримінальних правопорушень або з етичних 
міркувань, через відчуття страху чи через зне-
віру у ефективності діяльності органів правопо-
рядку тощо, не звертаються до органів Націо-
нальної поліції з заявами про вчинення щодо 
них цих кримінальних правопорушень. 

Разом з тим, криміналізація згаданого кри-
мінального правопорушення не вирішила всіх 
існуючих у правозастосовній діяльності про-
блем. Ця проблематика носить пролонгований 
у часі характер, адже у теорії кримінального 
права та криміналістики, окреме визначення 
та місце знаходила і продовжує своє існування 
така категорія як «сімейно-побутові насиль-
ницькі злочини». Це пов’язано з тим, що такий 
різновид насильства посідає досить вагоме 
місце в структурі злочинності насильницької 
спрямованості. 

Кримінальне правопорушення, передба-
чене статтею 126-1 Кримінального кодексу 
України, не охоплює всієї сукупності проти-
правних діянь, учинення яких має місце у разі 
скоєння одним з сім’ї, подружжя та інших кате-
горій осіб, визначених у статті 3 Закону Укра-
їни «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», щодо іншого, насильства будь-
якого виду. Так, наприклад, вбивства, учинені 
у зв’язку з домашнім насильством, досі не кри-
міналізовано, через що в юридичній літературі 
наголошено на необхідності доповнення ч. 2 
ст. 115 КК України відповідною кваліфікуючою 
обставиною [3, с. 116]. При цьому, наразі кримі-
нальним законодавством лише визначено, що 
вчинення будь-якого кримінального правопору-
шення щодо подружжя, колишнього подружжя 
або іншої особи, з якою винний перебуває 
(перебував) у сімейних або близьких відноси-
нах є обтяжуючою обставиною і не належить 
до тих обставин, існування яких суд має право 
не визнавати [4]. Таким чином, питання право-
вої кваліфікації окремих діянь, учинення яких 
пов’язане з застосуванням домашнього насиль-
ства, потребує подальших досліджень, виваже-
них законодавчих рішень тощо. 

Тому, на нашу думку, актуальним є з’ясування 
запитань, які вже деструктивно позначаються 
на якості розслідування та вирішенні завдань 
кримінального провадження. Однією з таких 
є проблема особливостей початку досудового 
розслідування кримінальних проваджень дослі-
джуваної категорії та безрезультатного про-
ведення процесуальних дій у кримінальному 
провадженні, що у межах цього дослідження 
буде розглядатися в контексті вивчення про-
блематики розслідування кримінальних право-
порушень, пов’язаних з домашнім насильством. 
Уважаємо, що викладене цілком засвідчує акту-
альність та перспективність проведення таких 
розробок у межах наукових пошуків.

Стан опрацювання. Предметом наукових 
пошуків протягом тривалого часу залишаються 
як проблеми притягнення осіб до кримінальної 
відповідальності за вчинення насильства, так 
і особливості розслідування кримінальних пра-
вопорушень, пов’язаних з домашнім насиль-
ством. Так, О. О. Дудоровим і М. І. Хавронюком 
розроблено коментар новел Кримінального 
кодексу України, якими передбачено відпові-
дальність за домашнє насильство і насильство 
за ознакою статі [5]. Займаються вітчизняні 
вчені і вивченням міжнародного досвіду попере-
дження та протидії домашньому насильству [6]. 
Вивченню у теорії кримінального процесу підля-
гали й особливості обрання запобіжного заходу 
під час розслідування кримінальних правопо-
рушень у сфері домашнього насильства [7]. 
Позитивним у цьому аспекті слід відмітити той 
факт, що проведено комплексне дослідження 
проблем розслідування домашнього насиль-
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ства, яке здійснила Т. В. Іщенко [8], а також 
особливостей розслідування та судового роз-
гляду кримінальних проваджень, пов’язаних із 
насильством в сім’ї, яке здійснив Р. В. Кифлюк 
[9]. Незважаючи на вагомі напрацювання вче-
них, окремі проблеми, зокрема щодо прийняття 
процесуальних рішень та реалізації процесу-
альних дій у межах визначеної проблематики, 
усе ж таки залишаються дискусійними, що 
й обумовлює необхідність проведення додатко-
вих досліджень.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні 
та оцінці особливостей прийняття процесу-
альних рішень про початок досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з домашнім насильством, а також 
особливостей проведення процесуальних дій 
під час розслідування згаданої категорії кримі-
нальних правопорушень. 

Досягнення поставленої мети було забезпе-
чено постановкою та розв’язанням таких завдань: 
1) провести узагальнення нормативно-правових 
джерел, матеріалів слідчої та судової практик 
розслідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з домашнім насильством; 2) на під-
ставі проведеного узагальнення й аналізу, з’ясу-
вати особливості прийняття рішень про початок 
досудового розслідування у кримінальних про-
вадженнях досліджуваної категорії, а також спе-
цифіку провадження процесуальних дій.

Виклад основного матеріалу. Домашнє 
насильство є одним з центральних суспільно 
небезпечних явищ у групі кримінальних право-
порушень, пов’язаних з домашнім насильством. 
Це кримінальне провадження належить до 
категорії тих, що здійснюється у формі приват-
ного провадження, а отже, може розпочинатися 
лише на підставі заяви потерпілого про вчинення 
щодо нього дій, що охоплюються диспозицією 
статті 126-1 КК України. Звернутися з такою 
заявою потерпілий має право протягом строку 
давності притягнення до кримінальної відпові-
дальності, тобто відповідно до санкції цієї статті 
та з урахуванням положень ст. 49 КК України, 
протягом трьох років. Водночас щодо рекомен-
дацій, спрямованих на удосконалення чинного 
законодавства процесуального характеру, що 
врегульовують порядок здійснення досудо-
вого розслідування, то до них зокрема нале-
жить пропозиція про виключення цієї категорії 
проваджень з переліку тих, що здійснюються 
у формі приватного обвинувачення [8, c. 204]. 
Уважаємо, що така рекомендація може мати 
місце, однак чи обов’язкова вона, зважаючи на 

той факт, що окремі прояви насильства, які кри-
міналізовано у диспозиції статті та які не при-
зводять до утворення матеріальних наслідків, 
набувають такої форми залежно від особистіс-
них характеристик потерпілого, його суб’єктив-
ного сприйняття ставлення до нього зі сторони 
близького родича, одного з подружжя та інших 
суб’єктів. Тим паче, позитивним, на нашу думку, 
є той факт, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.284 
КПК України кримінальне провадження за цією 
категорією справ не підлягає закриттю у зв’язку 
з відмовою потерпілого чи його представника 
від обвинувачення [10].

Разом із тим, щодо процесуальних аспектів 
здійснення досудового розслідування слід зау-
важити, що воно може бути розпочате у разі 
мінімум дворазового попереднього притягнення 
особи до адміністративної та/або кримінальної 
відповідальності та останнього випадку, за яким 
особу не було притягнуто до відповідальності 
[8, с. 204]. Водночас, мають місце в юридичній 
літературі і пропозиції щодо можливості при-
тягнення особи до відповідальності за ст. 126-1 
КК України, навіть якщо особу не було при-
тягнуто до адміністративної відповідальності, 
але вона систематично вчиняла дії (домашнє 
насильство), то можна відразу вести мову про 
кримінальну відповідальність за відповідні дії 
[11, с. 247]. Ми вважаємо, що така позиція поки 
що не цілком узгоджується зі сформованою 
судовою практикою. 

На підставі вивчення положень адміністра-
тивного законодавства та судової практики, за 
результатами розгляду адміністративних прото-
колів, складених за ст. 173-2 КУпАП, слід відмі-
тити, що притягнутою до кримінальної відпові-
дальності за ст. 126-1 КК України, як правило, 
може бути особа, яка досягнула 17-річного 
віку. Це пояснюється декількома причинами, 
по-перше, недосягнення особою на момент 
вчинення адміністративного правопорушення 
шістнадцятирічного віку, виключає можливість 
здійснення щодо неї адміністративного прова-
дження. По-друге, наявність мінімум двох фак-
тів попереднього притягнення до відповідально-
сті, а потім ще й учинення третього, вимагатиме 
проведення комплексу дій, а потім ще й очіку-
вання на розгляд складеного протоколу судом 
і винесення відповідної постанови суду. Подіб-
ний висновок отримана й Т. В. Іщенко, яка вка-
зала, що першу групу осіб, які вчинили кримі-
нальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 
КК України, становлять особи віком від 18 до 
28 років (7,9%,) [8, с. 66].
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Разом з тим, виключає можливість притяг-
нення до адміністративної відповідальності 
особи за вчинення насильства в сім’ї, а отже, 
і до кримінальної відповідальності така ознака 
як неосудність особи, яка вчинила протиправну 
дію чи бездіяльність. Наведені факти визначені 
у ст. 247 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [12]. У цьому аспекті також 
слушним уважаємо наголосити на тому факті, 
що адміністративне провадження за ст. 173-2 
КУпАП слід здійснювати швидко, адже закін-
чення на момент розгляду справи про адміні-
стративне правопорушення строків, передба-
чених статтею 38 цього Кодексу також свідчить 
про необхідність закриття кримінального про-
вадження, однак не пов’язано зі спростування 
вини особи у вчиненні адміністративного право-
порушення.

Водночас слід наголосити, що відповідно 
до судової практики, до категорії криміналь-
них правопорушень, пов’язаних з домашнім 
насильством, може бути віднесене не тільки те, 
що визначене у ст. 126-1 КК України. Вирізня-
ються у цьому аспекті й інші кримінальні пра-
вопорушення, адже відповідно до висновку, 
зробленого у постанові об’єднаної палати 
Касаційного кримінального суду від 12.02.2020, 
у справі №453/225/19 «злочином, пов’язаним із 
домашнім насильством, слід вважати будь-яке 
кримінальне правопорушення, обставини вчи-
нення якого свідчать про наявність у діянні хоча 
б одного з елементів (ознак), перелічених у ст.1 
Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», незалежно від того, 
чи вказано їх в інкримінованій статті (частині 
статті) КК України як ознаки основного або ква-
ліфікованого складу злочину» [13]. 

На підставі текстуального аналізу поло-
жень Стамбульської конвенції та Закону Укра-
їни «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», вважаємо, що віднесення кримі-
нального правопорушення, до категорії тих, що 
пов’язані з домашнім насильством є наявність 
таких ознак: 1) є доведений факт учинення 
кривдником щодо потерпілої особи фізичного, 
сексуального, психологічного або економічного 
насильства; 2) потерпілий є не просто чле-
ном сім’ї, подружжя або суб’єктом визначеним 
у ст. 3 згаданого Закону, а є жертвою домаш-
нього насильства. Дещо ґрунтовніше щодо цих 
ознак наголошено в юридичній літературі. 

М. Ясінська до злочинів, що пов’язані 
з домашнім насильством, відносить: 1) ті, що 
передбачені ст. 126-1 КК України; 2) які містять 

таку кваліфікуючу ознаку як «вчинення злочину 
щодо подружжя чи колишнього подружжя або 
іншої особи, з якою винний перебуває (пере-
бував) у сімейних або близьких відносинах»; 
3) злочини, поєднані з обтяжуючою обста-
виною, передбаченою у п. 6-1 ч. 1 ст. 67 КК 
України «вчинення злочину щодо подружжя чи 
колишнього подружжя або іншої особи, з якою 
винний перебуває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах» та п. 6 ч. 1 ст. 67 КК Укра-
їни стосовно «вчинення злочину у присутності 
дитини» [14].

Своєю чергою О. В. Пчеліна зауважує, що 
домашнє насильство характеризується такими 
основними ознаками як способами вчинення, 
особою правопорушника, особою потерпілого 
та взаємовідносинами між ними. Ці риси, як 
доречно наголошує вчена, повинні бути вико-
ристані як критерії криміналістичної класифі-
кації домашнього насильства, адже вони доз-
волять сформувати мікрометодики, що є більш 
інформативними у порівнянні з укрупненими 
криміналістичними методиками [15, с. 298]. 
Водночас з урахуванням кримінально-правових 
критеріїв, можна припустити і про можливість 
побудови комплексних криміналістичних мето-
дик. Зокрема, перспективними до побудови 
та подальших ґрунтовних досліджень, є кримі-
налістичні методики заподіяння тілесних ушко-
джень, пов’язаних з домашнім насильством, 
кримінальні правопорушення проти статевої 
недоторканості, пов’язані з домашнім насиль-
ством та ін. Можливість їх побудови поясню-
ється тим фактом, що, якщо санкцією ст. 126-1 
КК України (за наявності ознак діяння, передба-
ченого у цій статті) не охоплюються інші кримі-
нальні правопорушення, що становлять зміст 
насильства, – вони потребують додаткової 
кваліфікації за іншими статтями. За таких умов 
кваліфікація відбуватиметься за сукупністю 
ст. 126-1 КК України та інших статей КК Укра-
їни, що передбачають ці кримінальні правопо-
рушення [16, с. 173-174]. 

У цьому аспекті слід відмітити, що удоско-
налення криміналістичної методики як системи 
знань й окремого розділу криміналістики відбу-
вається через узагальнення та філософське 
осмислення накопиченого емпіричного матері-
алу, пізнання наукових фактів, що належать, як 
до злочинної діяльності, так і до сфери протидії 
злочинності. У зв’язку з цим, набувають особли-
вого значення питання щодо удосконалення існу-
ючих і формування нових методик розслідування 
окремих видів (груп) злочинів; застосування 
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деяких теоретичних концепцій як підґрунтя для 
формування та вдосконалення методик розслі-
дування (передусім, концепції криміналістичної 
характеристики злочинів); уніфікації поглядів 
учених на структуру криміналістичної методики, 
характеристику її елементів; викладення цих 
положень у найбільш доступній для сприйняття 
та використання формі [17, с. 139]. 

Слід відмітити, що підставами для початку 
кримінального провадження щодо криміналь-
них правопорушень, пов’язаних із домашнім 
насильством і, які не передбачені статтями 
(частинами статей) КК України, наведеними 
в п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК України, як доречно від-
мітив В. Г. Гончаренко, є заява, повідомлення 
та самостійне виявлення слідчим, дізнавачем, 
прокурором з будь-якого джерела обставин, 
що можуть свідчити про вчинення криміналь-
ного правопорушення, пов’язаного з домашнім 
насильством [18, с. 231-232]. 

Таким чином, під час прийняття процесуаль-
них рішень про початок кримінального прова-
дження тих кримінальних правопорушень, що 
пов’язані з домашнім насильством, слід переві-
ряти та піддавати оцінці факти, що передували 
вчиненню кримінального правопорушення, 
зокрема про попереднє притягнення особи до 
адміністративної відповідальності за ст. 173-2 
КУпАП, а також законність початку досудового 
розслідування, що пов’язане з наявністю під-
став, передбачених ст.ст. 214, 477 КПК України, 
залежно від ознак кримінального правопору-
шення, відомості про яке планується внести до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Дослідження проблематики забезпечення 
ефективного провадження процесуальних дій 
у кримінальному провадженні вимагає дослі-
дження сутності цієї категорії, зважаючи на 
той факт, що чинне кримінальне процесуальне 
законодавство окремо не визначає дефініції 
цього поняття. Ця термінологічна конструкція 
лише опосередковано згадується законодавцем 
у положеннях ст.ст. 3, 36, 41, 42, 46, 53, 54, 56, 
66, 68, 71, 99, 103-106, 108, 111-114, 116, 280, 
295-1, 318, 484, 499, 519, 520, 531, 560-563, 568, 
571, 598, 601, 615, 624 КПК України. Водночас 
вона досить часто вживається у такому форму-
люванні як «слідчі (розшукові) та інші процесу-
альні дії», що додатково породжує наукові дис-
кусії. У деяких джерелах вказують, що наявність 
сполучника «та» між ними, що вживається у дея-
ких нормах законодавства, виводить категорію 
«слідчі (розшукові) дії» за межі процесуальних 
[19, с. 219]. Не вдаючись до поглибленого тек-

стуального аналізу положень чинного законо-
давства, вважаємо доцільним зауважити, що 
оскільки відповідно до ст. 103 КПК України про-
цесуальні дії під час кримінального провадження 
можуть фіксуватися у протоколі, яким закріплю-
ються й результати слідчих (розшукових) та нег-
ласних слідчих (розшукових) дій [10], то можемо 
припускати, що процесуальні дії є родовою кате-
горією щодо такої видової категорії як слідчі (роз-
шукові) дії, одним з різновидів яких є негласні 
слідчі (розшукові) дії.

З метою побудови науково обґрунтованих 
рекомендацій, спрямованих на підвищення 
ефективності практичної діяльності щодо роз-
слідування домашнього насильства та кримі-
нальних правопорушень, пов’язаних з ним, нау-
ковці виокремлюють обставини, що підлягають 
установленню під час їх досудового розсліду-
вання та відповідні алгоритми процесуальних 
дій, що спрямовані на їх з’ясування. 

Так І. В. Іщенко, під час побудови домаш-
нього насильства, виокремила три групи таких 
обставин, зокрема: 1) ті, що пов’язані з подією 
кримінального правопорушення; 2) які пов’я-
зані з особою підозрюваного та потерпілого; 
3) інші обставини. До заходів, за допомогою 
яких можуть бути встановлені обставини, 
що підлягають з’ясуванню при розслідуванні 
домашнього насильства вчена віднесла такі: 
1) проведення окремих слідчих (розшукових) 
дій – огляд (місця події, речей), допит свідків, 
потерпілих, підозрюваних; 2) проведення тим-
часового доступу до речей, предметів і доку-
ментів (як засіб забезпечення кримінального 
провадження); 3) залучення спеціаліста до про-
ведення слідчих (розшукових) дій; 4) залучення 
експерта; 5) направлення запитів та отримання 
довідок тощо [8, с. 205]. 

І. А. Ботнаренко згрупувала обставини, 
які підлягають встановленню на початковому 
етапі розслідування домашнього насильства, 
за ознаками, що пов’язані: з подією злочину 
(час, місце, знаряддя, засоби та інші умови 
вчинення правопорушення); потерпілим; кривд-
ником (персонографічні дані та обставини, які 
визначають винуватість обвинуваченого, його 
поведінка до, під час і після вчинення правопо-
рушення, форма вини, мотив і мета злочинної 
діяльності); наслідками правопорушення (чи 
заподіяна шкода здоров’ю потерпілого, наяв-
ність, характер і тяжкість тілесних ушкоджень 
або факт смерті тощо) [20, с. 88]. 

Окрему увагу слід приділити обставинами, 
що підлягають з’ясуванню під час розслідування 
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вбивств, учинених у зв’язку з домашнім насиль-
ством. Адже окрім визначених вище обставин 
підлягають з’ясуванню ще й обставини, пов’язані 
з механізмом спричинення смерті. Зокрема, це 
спосіб учинення вбивства, використані знаряддя 
та засоби, їх приналежність до предметів, вилу-
чених законом з обігу тощо.

Як правило, найрезультативнішими процесу-
альними діями, що спрямовані на встановлення 
перелічених обставин, є: слідчі (розшукові) дії, 
у тому числі, пов’язані з залученням експерта, 
тобто й процесуальні форми використання спе-
ціальних знань. 

За результатами узагальнення теоретичних 
напрацювань, слід відмітити, що вітчизняними 
вченими приділено достатню увагу тактиці про-
ведення окремих слідчих (розшукових) дій, що 
належать до категорії типових під час розсліду-
вання кримінальних правопорушень, пов’яза-
них з насильством. Через це, у межах даного 
дослідження пропонуємо зупинитися лише на 
окремих дискусійних проблемах, що наразі не 
завжди враховуються під час розробки тактич-
них рекомендацій щодо їх проведення.

На нашу думку, детальну увагу слід приді-
лити учасникам події кримінального правопо-
рушення. Під час вивчення особи злочинця 
встановленню та оцінці підлягає попередня 
його поведінка, що передувала події злочину. 
У цьому контексті слід наголосити на важли-
вості перевірки його на наявність попередніх 
судимостей. За наявності таких, отримати 
вироки, адже в них можуть бути відображені не 
тільки окремі обставини вчинення кримінальних 
правопорушень, але й відомості про отримані 
результати слідчих (розшукових) дій та резуль-
тати проведених судових експертиз. Так може 
бути з’ясовано, що підозрюваний має психічні 
розлади, а тому подальше досудове розсліду-
вання неможливе без залучення захисника.

Поряд із цим, починаючи з виявлення факту 
вчинення домашнього насильства й упродовж 
його досудового розслідування, слідчий повинен 
застосовувати всі наявні в нього засоби й методи 
не тільки для того, щоб зібрати достатню дока-
зову базу, яка б підтверджувала причетність 
і вину злочинця до вчинених протиправних 
діянь, але й припинити його злочинну діяльність 
[21, с. 331]. Превентивні заходи впливу, спрямо-
вані на підозрюваного можуть реалізовуватися 
під час допитів. Проте такі допити досить часто 
відрізняються формуванням конфліктної ситу-
ації, за якої останні, керуючись положеннями 
ст. 63 Конституції України взагалі відмовляються 

надавати будь-які пояснення. Через це завдан-
ням слідчого має стати формування психологіч-
ного контакту, який сприятиме повноцінній реалі-
зації завдань, які планувалося виконати шляхом 
проведення допиту.

Під час обрання тактики проведення слідчих 
(розшукових) дій слід ураховувати особливості 
категорій учасників, за участю яких вони прово-
дяться. Проводячи допит постраждалих осіб у кри-
мінальних провадженнях, пов’язаних з домашнім 
насильством, особливу увагу необхідно приді-
ляти такій категорії осіб, як люди похилого віку, 
які, як і діти, є найменш захищеними [22]. З огляду 
на нестійку емоційну сферу у таких людей, дії, що 
охоплюються ознаками домашнього насильства, 
завдають їм надважкі переживання та емоції. Від-
повідно, це сприяє виникненню у них таких від-
чуттів та станів, як підозрілість і фрустрація, роз-
дратованість. Іноді це може позначитися не тільки 
на психологічному здоров’ї потерпілої особи, але 
й на фізичному. 

Разом із тим, до вразливої та специфічної 
категорії постраждалих від домашнього насиль-
ства осіб належать малолітні та неповнолітні діти. 
Тому не слід применшувати значення психолога, 
який під час допиту може надати допомогу як 
у налагодженні психологічного контакту з ними, 
так і пояснити слідчому окремі індивідуально-пси-
хологічні особливості допитуваного [16].

Висновки. Проведеним дослідженням уста-
новлено, що:

1. Кримінальні правопорушення, пов’язані 
з домашнім насильством є комплексним яви-
щем, до групи яких входить не тільки злочин, 
передбачений ст. 126-1 КК України, але й інші 
кримінальні правопорушення. Обґрунтовано, 
що до категорії тих кримінальних правопору-
шень, що пов’язані з домашнім насильством, 
можуть бути віднесені ті, для яких притаманна 
наявність таких ознак: 1) є доведений факт 
учинення щодо потерпілої особи фізичного, 
сексуального, психологічного або економіч-
ного насильства; 2) потерпілий є не просто 
членом сім’ї, подружжя або суб’єктом визна-
ченим у ст. 3 Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», а є жер-
твою домашнього насильства. Перспективним 
у цьому аспекті вбачається побудова окремих 
криміналістичних методик, зокрема щодо роз-
слідування заподіяння тілесних ушкоджень, 
пов’язаних з домашнім насильством, розсліду-
вання кримінальних правопорушень проти ста-
тевої недоторканості, пов’язаних з домашнім 
насильством тощо.
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2. Наголошено, що слід дотримуватися 
диференційованого підходу під час відкриття 
кримінального провадження за фактом учи-
нення кримінального правопорушення, пов’я-
заного з насильством, адже лише кримінальне 
правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК 
України належить до форми приватного обви-
нувачення, проте це не створює підстав для 
закриття кримінального провадження, у зв’язку 
з відмовою потерпілого чи його представника 
від обвинувачення.

3. На підставі узагальнення слідчої та судо-
вої практик установлено, що кримінальне про-
вадження, у зв’язку з учиненням домашнього 
насильства, може бути розпочате у разі мінімум 
дворазового попереднього притягнення особи 
до адміністративної та/або кримінальної відпові-
дальності та останнього випадку, за яким особу 
не було притягнуто до відповідальності або 
навіть якщо особу не було притягнуто до адміні-
стративної відповідальності, але вона система-
тично вчиняла дії (домашнє насильство).

4. Обґрунтовано, що відповідно до поло-
жень чинного законодавства, виключається 
можливість притягнення до адміністративної 
та кримінальної відповідальності за вчинення 
насильства в сім’ї неосудної особи, адже адмі-
ністративне провадження, розпочате щодо неї, 
підлягає обов’язковому закриттю. 

5. Визначено, що процесуальні дії є родовою 
категорією щодо такої видової категорії як слідчі 
(розшукові) дії, одним з різновидів яких є негласні 
слідчі (розшукові) дії. Наголошено, що процесу-
альні дії у кримінальному провадженні мають 
бути спрямовані на з’ясування обставин, що під-
лягають установленню під час розслідування. Під 
час обрання тактики проведення слідчих (розшу-
кових) дій слід ураховувати індивідуальні харак-
теристики категорій учасників, за участю яких 
вони проводяться. Проводячи допит постраж-
далих осіб у кримінальних провадженнях, пов’я-
заних з домашнім насильством, особливу увагу 
необхідно приділяти такій категорії осіб, як люди 
похилого віку та діти, а за необхідності до участі 
в слідчих (розшукових) діях з ними, доцільним 
є залучення спеціаліста у галузі психології. Під 
час обрання тактики проведення слідчих (розшу-
кових) дій за участю підозрюваного слід намага-
тися сформувати безконфліктну ситуацію, адже 
за такої умови, буде сформовано психологічний 
контакт з ним, за якого він може погодитися взяти 
участь у процесуальних діях. 

Окреслена проблематика є досить актуаль-
ною темою в реаліях сьогодення, а тому потре-

бує здійснення подальших ґрунтовних наукових 
досліджень.
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Cherniavskyi S. S., Husieva V. O. Procedural actions and decisions during the investigation 
of criminal offenses related to domestic violence: problems and features of admission

The legislative bodies of Ukraine have been developing and adopting relevant legislative acts 
for a long period. They are aimed at preventing gender-based violence, as well as at protecting 
vulnerable categories of persons, such as women, the elderly and children, from domestic violence. 
This definitely has a positive impact on the life of society, as well as the functioning of individual 
state institutions. After all, the activity of law enforcement agencies is now regulated (imperative), 
and victims have the opportunity to legally protect their rights. At the same time, the need to improve 
activities related to the investigation of criminal offenses related to domestic violence is actualized. 
Because they differ in a number of complex and debatable questions.

In this aspect, with the aim of formulating scientifically based recommendations, the specifics 
of making procedural decisions on the initiation of criminal proceedings in criminal offenses related to 
domestic violence have been defined and revealed. Grounds that are sufficient for entering information 
into the Unified Register of Pretrial Investigations and opening criminal proceedings are also defined. 
It is emphasized that special attention should be paid to the selection of tactics for conducting 
procedural actions, in particular investigative (search) actions, which, although distinguished by 
the presence of relevant scientifically based recommendations, are also characterized by relative 
dynamism, and therefore, the emergence of those questions that require additional solutions.

Taking into account the conducted analysis, proposals were formulated regarding the need for 
a thorough study of not only the issues related to the investigation of criminal offenses provided for in 
Art. 126-1 of the Criminal Code of Ukraine, as well as others, the commission of which is determined 
or provoked by the facts of systematic domestic violence. The scientific position regarding the fact 
that when determining and choosing the tactics of conducting procedural actions, the personal 
characteristics and status of the participant of this action should be taken into account, as well as 
methods of overcoming conflict situations should be developed.

Key words: criminal offense, pre-trial investigation, domestic violence, murder, bodily injuries, 
forensic technique, investigative situation, investigative (search) action, forensic examination, 
special knowledge.
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РІШЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
Статтю присвячено дослідженню окремих проблемних аспектів, які виникають при 

прийнятті слідчим суддею рішень про застосування запобіжних заходів. Відмічається, що 
особливістю застосування запобіжних заходів є те, що фактично запобіжний захід обира-
ється до особи, яка не визнана у встановленому законом порядку винуватою у вчиненні 
кримінального правопорушення. До підозрюваного/обвинуваченого застосовується примус 
лише на підставі підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Підкреслюється, що 
підхід до обрання запобіжних заходів має бути ретельно виваженим, а процедура засто-
сування слідчим суддею запобіжних заходів має бути деталізованою. Правильне розуміння 
уповноваженими службовими особами мети та підстав застосування запобіжних заходів 
у кримінальному провадженні є ключовими для прийняття законного та виваженого рішення 
у конкретному випадку. Підтримуються позиції вчених, які вважають, що обґрунтована 
підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення» як одна із складових підстави 
застосування запобіжного заходу збігається з поняттям «достатність доказів для підозри 
особи у вчиненні кримінального правопорушення» як підстави для повідомлення про підозру. 
Обґрунтовується необхідність внесення пропозицій до кримінального процесуального 
закону у частині правової регламентації розгляду клопотання про застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою за обов’язковою участю захисника. Крім того, 
потребує законодавчого удосконалення нормативне положення щодо процесуального ста-
новища потерпілого в частині того, що потерпілий має право під час досудового розслі-
дування приймати участь у судовому засіданні при розгляді клопотання про застосування 
щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та оскаржувати ухвалу 
слідчого судді про відмову у обранні цього заходу. 

Ключові слова: слідчий суддя, судовий контроль, підозрюваний, запобіжний захід,  
захист прав.

Постановка проблеми. У системі захо-
дів забезпечення кримінального провадження 
важливе місце займають запобіжні заходи. Їх 
загальний перелік наведений у ч. 1 ст. 176 КПК 
у порядку збільшення їх суворості: 1) особисте 
зобов’язання; 2) особиста порука; 3) застава; 
4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. 
Даний перелік запобіжних заходів слід вважати 
«класичним». В окремих випадках, передба-
чених кримінальним процесуальним законом, 
даний перелік є дещо розширеним. Особли-
вістю застосування запобіжних заходів є те, 
що фактично запобіжний захід обирається до 
особи, яка не визнана у встановленому законом 
порядку винуватою у вчиненні кримінального 
правопорушення. Таким чином, до підозрюва-
ного/обвинуваченого застосовується примус 
лише на підставі підозри у вчиненні криміналь-

ного правопорушення. Отже, підхід до обрання 
запобіжного заходу має бути ретельно виваже-
ним, а процедура застосування слідчим суддею 
запобіжного заходу має бути деталізованою. 
Порядок прийняття рішення про застосування 
слідчим суддею, судом запобіжних заходів 
є недосконалим та потребує відповідних змін 
та доповнень до кримінального процесуального 
закону.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблемних питань щодо 
застосування запобіжних заходів у кримі-
нальному процесі приділяли увагу такі вчені: 
І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевий, , С.В. Давиденко, 
Л.М. Лобойко, І.С. Макаренко, О.В. Мироненко, 
Л.Д. Удалова, В.І. Фаринник, О.В. Швидкова, 
О.Г. Шило, та інші. За наявності значної кіль-
кості наукових праць, недостатньо уваги було 
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приділено дослідженню проблемних питань 
які стосуються порядку продовження строку дії 
запобіжного заходу, учасників розгляду клопо-
тання про обрання запобіжного заходу та інших 
аспектів.

Метою статті є дослідження проблемних 
питань, які виникають при прийнятті рішення 
слідчим суддею про застосування запобіжних 
заходів.

Виклад основного матеріалу. Згідно з ч. 4 
ст. 176 КПК України, запобіжні заходи застосову-
ється під час досудового розслідування слідчим 
суддею за клопотанням слідчого, погодженого 
з прокурором, або за клопотанням прокурора. 
Те, що прийняття цього рішення законода-
вець відніс до виключної компетенції слідчого 
судді, науковці пояснюють «високою цінністю 
прав і свобод людини, яка викликає необхід-
ність впровадження особливої процедури, що 
містить гарантії, які унеможливлюють їх без-
підставне обмеження під час здійснення кримі-
нального провадження. Сама така процедура 
утворює зміст окремого судового провадження 
щодо забезпечення судом законності обме-
ження конституційних прав і свобод людини під 
час досудового розслідування» [1, с. 220-226]. 
Сформулювавши правило про обрання запо-
біжних заходів лише представниками судової 
гілки влади, «законодавець зробив суттєвий 
крок щодо приведення національного законо-
давства у відповідність до європейського стан-
дарту, згідно з яким повноваження щодо засто-
сування примусових заходів у кримінальному 
провадженні надаються винятково суду. Даний 
стандарт обумовлений існуванням у криміналь-
ному процесі принципу змагальності, за яким 
застосування однією стороною до іншої приму-
сових заходів є алогічним» [2, с. 399].

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою 
застосування запобіжного заходу є забезпе-
чення виконання підозрюваним покладених на 
нього процесуальних обов’язків, а також запо-
бігання спробам: переховуватися від органів 
досудового розслідування та/або суду; зни-
щити, сховати або спотворити будь-яку із речей 
чи документів, які мають істотне значення для 
встановлення обставин кримінального право-
порушення; незаконно впливати на потерпілого, 
свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеці-
аліста у цьому ж кримінальному провадженні; 
перешкоджати кримінальному провадженню 
іншим чином; вчинити інше кримінальне право-
порушення чи продовжити кримінальне право-
порушення, у якому підозрюється.

У ч. 2 ст. 177 КПК України чітко визначена 
підстава застосування запобіжного заходу – 
наявність обґрунтованої підозри у вчиненні осо-
бою кримінального правопорушення, а також 
наявність ризиків, які дають достатні підстави 
слідчому судді вважати, що підозрюваний може 
здійснити дії, передбачені ч. 1 даної статті.

Підозра у вчиненні кримінального правопо-
рушення, вказані ризики є результатом оцінної 
діяльності слідчого, прокурора, слідчого судді. 
Ці обставини мають ґрунтуватися на фактичних 
даних, що містяться в матеріалах криміналь-
ного провадження [3, с. 73]. Слід погодитися 
твердженням О.В. Швидкової, що «обґрунто-
вана підозра у вчиненні особою криміналь-
ного правопорушення» як одна із складових 
підстави застосування запобіжного заходу збі-
гається з поняттям «достатність доказів для 
підозри особи у вчиненні кримінального право-
порушення» як підстави для повідомлення про 
підозру» [4, с. 348].

На практиці поширеними є випадки відмов 
слідчих суддів у задоволенні клопотань про 
застосування запобіжних заходів через «необ-
ґрунтованість підозри». «Остання розкрива-
ється не лише через оцінку фактичних даних, 
покладених в їх основу на предмет допустимості 
та достатності, але й аналізу способу вручення 
повідомлення особі про підозру» [5, с. 15].

По суті запобіжні заходи застосовуються 
тоді, коли особа ще не визнана винною у вчи-
ненні кримінального правопорушення і відпо-
відно до принципу презумпції невинуватості 
вважається невинуватою. Тому ця особливість 
їх правової природи покладає на органи досу-
дового розслідування, прокурора, слідчого 
суддю надзвичайну відповідальність за пра-
вильне розуміння мети та підстав застосування 
запобіжного заходу у кожній конкретній ситуації 
та потребує зваженості при прийнятті рішення 
з цього питання [6, с. 70].

При наявності підстави, передбаченої ч. 2 
ст. 177 КПК України, слідчий за погодженням 
з прокурором чи прокурор ініціюють засто-
сування запобіжного заходу. Без позитивного 
волевиявлення прокурора щодо необхідності 
його застосування, оформленого у вигляді кло-
потання встановленої форми, складеного або 
затвердженого прокурором, слідчий суддя не 
має права розглянути та вирішити це питання 
[7, с. 341]. Отже, прокурор є ключовим ініціато-
ром застосування запобіжного заходу, визнача-
ючи його вид та зміст зобов’язань, які він перед-
бачає [8, с. 59-60].
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Отримавши клопотання, слідчий суддя 
повинен перевірити його відповідність вимо-
гам ст. 184 КПК України, а також своєчасність 
надання підозрюваному копії клопотання 
та матеріалів, якими обґрунтовується засто-
сування запобіжного заходу. У випадку недо-
тримання слідчим, прокурором вимог цієї 
статті слідчий суддя має розглянути це клопо-
тання та відмовити у його задоволенні. Такими 
є роз’яснення Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ (далі ВССУ), надані у п. 5 Інформацій-
ного листа від 4 квітня 2013 р. № 511-550/0/4/-
13 [9, с. 157-173]. На наш погляд, дане питання 
має регулювати ст. 194 КПК України, яку слід 
доповнити таким положенням: «Встановивши, 
що клопотання про застосування запобіжного 
заходу подано без додержання вимог статті 184 
цього Кодексу, слідчий суддя відмовляє у його 
задоволенні та повертає прокурору, про що 
постановляє ухвалу». 

Строки розгляду клопотання про засто-
сування запобіжного заходу визначає ст. 186 
КПК України. Це клопотання розглядається 
слідчим суддею невідкладно, але не пізніше 
сімдесяти двох годин з моменту фактичного 
затримання підозрюваного або з моменту над-
ходження до суду клопотання, якщо підозрюва-
ний перебуває на свободі.

На практиці поширеними є випадки, коли 
клопотання про застосування запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту надходять до 
суду безпосередньо перед закінченням вста-
новленого законом строку, що позбавляє слід-
чих суддів можливості ретельно вивчити відпо-
відні матеріали, перевірити наявність підстав 
для його обрання [10, с. 157].

Процедура розгляду слідчим суддею кло-
потання про застосування запобіжного заходу 
визначена ст. 193 КПК України, у ч. 1 якої вка-
зано, що такий розгляд здійснюється за участю 
прокурора, підозрюваного, його захисника, крім 
випадків, передбачених ч. 6 цієї статті.

Участь прокурора є обов’язковою під час 
розгляду слідчим суддею цього клопотання. 
Мета його участі полягає у доведенні необхід-
ності застосування відповідного запобіжного 
заходу, що жоден із більш м’яких заходів не 
може гарантувати виконання підозрюваним 
покладених на нього процесуальних обов’язків.

Обов’язковою є участь підозрюваного при 
розгляді слідчим суддею клопотання про засто-
сування запобіжного заходу. Вимога особистої 
присутності підозрюваного при вирішенні цього 

питання має на меті забезпечення йому можли-
вості постати перед слідчим суддею та «надати 
особисті пояснення щодо предмета судового 
розгляду та у такий спосіб здійснити захист 
своїх прав і законних інтересів» [11, с. 306]. 

Участь захисника у судовому розгляді клопо-
тання про застосування запобіжного заходу не 
є обов’язковою, крім випадків, передбачених ч. 1 
ст. 49, ст. 52 КПК України. Під час дії КПК 1960 р. 
участь захисника також не була обов’язковою 
при розгляді судом подання про застосування 
до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту. Така позиція 
законодавця викликала обґрунтовану критику 
з боку науковців. Більшість із них були одно-
стайні у поглядах на цю проблему: з метою 
забезпечення дії принципу змагальності, вра-
ховуючи, що в цьому судовому засіданні бере 
участь прокурор, у ньому в обов’язковому 
порядку має брати участь і захисник [12, с. 42; 
13, с. 85; 14, с. 154]. З цією аргументацією слід 
погодитися. На наш погляд, ч. 1 ст. 193 чинного 
КПК України необхідно доповнити положенням, 
що розгляд клопотання про застосування запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою 
здійснюється за обов’язковою участю захис-
ника. Крім того, відповідні доповнення потрібно 
внести до ч. 2 ст. 52 КПК України. 

Під час розгляду клопотання про засто-
сування запобіжних заходів у вигляді застави 
або особистої поруки у судовому засіданні, як 
слушно зазначає Г.М. Гапотченко, «обов’язково 
повинні бути присутніми заставодавець та пору-
читель. У такому разі слідчий суддя з ураху-
ванням розгляду наданих доказів (у тому числі 
відомостей стосовно особи заставодавця чи 
поручителя) та безпосереднього спілкування 
з ними, зможе визначити чи заслуговують 
вони на довіру, як того вимагає законодавець» 
[15, с. 202].

Частина 5 ст. 193 КПК України визначає, 
що будь-які твердження чи заяви підозрюва-
ного, зроблені під час розгляду клопотання про 
застосування запобіжного заходу, не можуть 
бути використані на доведення його винувато-
сті у кримінальному правопорушенні, у вчиненні 
якого він підозрюється. Закріплення цієї норми 
у даній статті пояснюється тим, що предме-
том судового розгляду є виключно обставини, 
які стосуються вирішення питання про засто-
сування запобіжного заходу. Під час цього 
судового засідання слідчий суддя немає права 
розглядати ті питання, які суд повинен вирішу-
вати при проведенні судового розгляду. Тому 
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обговорення ним питання про винуватість під-
озрюваного, щодо якого надійшло клопотання, 
є неприпустимим.

Вбачається, що недоліком нормативного 
регулювання є те, що законодавець не перед-
бачив участь потерпілого під час розгляду 
слідчим суддею клопотання про застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою. Так, наприклад, С.В. Давиденко вважає, 
що існує потреба у надані потерпілому права 
брати участь у судових засіданнях, в яких роз-
глядається питання про застосування запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
про продовження строку його дії, а також права 
наводити свої доводи в обґрунтування перера-
хованих у законі підстав, умов і обставин для 
обрання цього заходу з метою доказування 
факту реальної загрози, яка надходить від підо-
зрюваного або його оточення [16, с. 196].

Нами підтримується ця пропозиція. Вва-
жаємо доцільним доповнити: ч. 2 ст. 56 КПК 
України пунктом, що потерпілий має право 
під час досудового розслідування приймати 
участь у судовому засіданні при розгляді кло-
потання про застосування щодо підозрюваного 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
та оскаржувати ухвалу слідчого судді про від-
мову у обранні цього заходу; ч. 1 ст. 193 КПК 
України положенням, що розгляд клопотання 
про застосування такого запобіжного заходу 
здійснюється за участю потерпілого, якщо він 
прибув у судове засідання. 

У юридичній літературі висловлена думка, 
що немає необхідності у тому, щоб доводити 
обставину, передбачену п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК 
України. Слідчий «зобов’язаний обґрунтовувати 
неможливість запобігти ризикам, зазначеним 
у клопотанні, шляхом застосування інших більш 
м’яких запобіжних заходів. З точки зору здоро-
вої логіки, якщо слідчий клопоче про обрання 
певного запобіжного заходу, то він повинен 
навести доводи й докази необхідності засто-
сування саме цього запобіжного заходу, а не 
доводити відсутність підстав для застосування 
інших запобіжних заходів. Тому ця додаткова 
вимога закону суперечить не лише правилам 
логіки, а й меті та змісту такого засобу судового 
контролю, як обрання конкретного запобіжного 
заходу» [17, с. 12].

З цією думкою важко погодитися, якщо 
йдеться про подання на розгляд слідчого судді 
клопотання про застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою. Визна-
чення цього заходу як виняткового (ч. 1 ст. 183 

КПК України) означає, що у кожному разі необ-
хідно доводити неможливість обмежитися 
обранням більш м’якого запобіжного заходу 
для забезпечення належної поведінки підо-
зрюваного та виконання ним процесуальних 
обов’язків.

В узагальненні судової практики щодо роз-
гляду слідчим суддею клопотань про засто-
сування заходів забезпечення кримінального 
провадження акцентується увага на тому, що 
обмеження розгляду клопотання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою лише наведенням переліку законодавчих 
(стандартних) підстав для його застосування 
без встановлення їх наявності та обґрунтовано-
сті до конкретної особи є порушенням вимог п. 4 
ст. 5 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (Рішення ЄСПЛ від 10 лютого 
2011 р. у справі «Харченко проти України») [18].

При обранні запобіжного заходу, не пов’я-
заного з триманням під вартою, слідчий суддя 
може покласти на підозрюваного один або 
кілька обов’язків, а саме: прибувати до визна-
ченої службової особи із встановленою періо-
дичністю; не відлучатися із населеного пункту, 
в якому він зареєстрований, проживає чи пере-
буває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 
повідомити слідчого, прокурора чи суд про зміну 
свого місця проживання та/або місця роботи; 
утримуватися від спілкування з будь-якою осо-
бою, визначеною слідчим суддею, або спілку-
ватися з нею із дотриманням умов, визначених 
слідчим суддею; не відвідувати місця, визначені 
слідчим суддею; пройти курс лікування від нар-
котичної або алкогольної залежності; докласти 
зусиль до пошуку роботи або навчання; здати 
на зберігання до відповідних органів держав-
ної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду 
за кордон, інші документи, що дають право на 
виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електро-
нний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, ці 
обов’язки можуть бути покладені на підозрю-
ваного на строк не більше двох місяців. У разі 
необхідності цей строк може бути продовжений 
за клопотанням прокурора в порядку, передба-
ченому ст. 199 КПК України. Після закінчення 
строку, в тому числі продовженого, на який 
на підозрюваного були покладені відповідні 
обов’язки, ухвала про застосування запобіж-
ного заходу в цій частині припиняє свою дію 
і обов’язки скасовуються.

Ще одна вимога щодо застосування запобіж-
них заходів міститься у ч. 8 ст. 194 КПК України. 
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До підозрюваного у вчиненні злочину, за який 
передбачене основне покарання у виді штрафу 
понад три тисячі неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян, може бути застосовано запо-
біжний захід лише у вигляді застави або три-
мання під вартою. Варто звернути увагу, що 
редакція ч. 8 ст. 194 КПК викликає заперечення. 
Нами поділяється думка В.І. Фаринник, що 
«зазначена норма потребує змін, оскільки не 
завжди особи мають можливість внести заставу, 
а тримання під вартою є занадто суворим і не 
відповідає тяжкості злочину» [19, с. 140].

Якщо слідчий суддя постановив ухвалу про 
обрання запобіжного заходу відносно осіб, щодо 
яких відповідно до глави 37 КПК України здійс-
нюється особливий порядок кримінального про-
вадження, то він, виконуючи вимоги ст. 483 КПК 
України, зобов’язаний про застосування цього 
заходу повідомити: 1) щодо адвокатів - відпо-
відні органи адвокатського самоврядування; 
2) щодо інших категорій осіб, передбачених 
ст. 480 КПК України, - органи і службових осіб, 
які їх обрали або призначили чи відповідають 
за заміщення їхніх посад. 

Недостатньо лише інформувати державні 
та інші органи чи службових осіб про при-
йняте рішення. Нами поділяється висловлена 
у юридичній літературі пропозиція доповнити 
п. 1 ч. 1 ст. 483 КПК України, п. 12 ч. 1 ст. 23 
Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» положенням, що слідчий суддя 
зобов’язаний направити відповідному органу 
адвокатського самоврядування копію ухвали 
про застосування щодо адвоката запобіжного 
заходу [20, с. 80]. Також доцільно внести до 
п. 2 ч. 1 ст. 483 КПК України доповнення, що 
у випадку постановлення ухвали про засто-
сування запобіжного заходу щодо інших кате-
горій осіб, передбачених ст. 480 КПК України, 
слідчий суддя має направити її копію органам 
і службовим особам, які їх обрали або призна-
чили чи відповідають за заміщення їхніх посад.

Слідчий суддя також уповноважений про-
довжувати строк тримання підозрюваного під 
вартою. У чч. 4, 5 ст. 199 КПК України вказано, 
що слідчий суддя зобов’язаний розглянути кло-
потання про продовження строку тримання під 
вартою до закінчення строку дії попередньої 
ухвали згідно з правилами, передбаченими для 
розгляду клопотання про застосування запо-
біжного заходу. Слідчий суддя зобов’язаний 
відмовити у продовженні цього строку, якщо 
прокурор, слідчий не доведе, що обставини, 
зазначені у ч. 3 ст. 199 КПК України, виправдо-

вують подальше тримання підозрюваного під 
вартою. На необхідність належного правового 
обґрунтування при вирішенні питання про про-
довження строку тримання особи під вартою 
звертається увага у Рішенні ЄСПЛ «Подвезько 
проти України» від 12 лютого 2015 р.

Слушно зазначають С.Л. Шаренко 
та О.Г. Шило, що встановлений КПК України 
порядок продовження строку тримання під вар-
тою «не є досконалим, оскільки містить певні 
прогалини та правові конструкції, які надають 
можливість неоднозначного їх тлумачення, що 
призводить до неоднакової судової практики та, 
безумовно, не забезпечує у достатній мірі пра-
вову визначеність в даному питанні» [21, с. 51].

На наш погляд, недоліком ч. 1 ст. 199 КПК 
України є те, що у ній не зазначено, за скільки 
днів до закінчення дії попередньої ухвали слід-
чого судді про тримання під вартою слідчий 
повинен подати прокурору для погодження кло-
потання про продовження строку такого три-
мання.

Законодавець не визначає, як повинен реа-
гувати слідчий суддя, якщо клопотання про про-
довження строку тримання під вартою подано 
пізніше ніж за п’ять днів до закінчення дії 
попередньої ухвали про тримання під вартою. 
Роз’яснення надані у п. 18 Інформаційного листа 
ВССУ від 4 квітня 2013р. № 511-550/0/4-13. Це 
клопотання вважається таким, що подано із 
порушенням строку. Слідчий суддя у такому 
випадку, приймаючи клопотання до розгляду, 
зобов’язаний ініціювати питання про відпові-
дальність слідчого, прокурора, який порушив 
процесуальний строк, перед органами, які упов-
новажені притягати його до дисциплінарної від-
повідальності (наприклад, перед прокурором 
вищого рівня).

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України, у порядку, 
передбаченому ст. 199 цього Кодексу, слідчим 
суддею за клопотанням прокурора також при-
ймається рішення про продовження строку три-
мання підозрюваного під домашнім арештом 
у межах строку досудового розслідування. 
Сукупний строк не може перевищувати шести 
місяців. По закінченню цього строку ухвала 
про застосування запобіжного заходу у вигляді 
домашнього арешту припиняє свою дію і запо-
біжний захід вважається скасованим. Зі змі-
сту ч. 1 ст. 199 КПК України, до якої відсилає 
ч. 6 ст. 181 цього Кодексу, випливає, що вказане 
клопотання прокурор, слідчий за погодженням 
з прокурором, зобов’язаний подати не пізніше 
ніж за п’ять днів до закінчення дії попередньої 
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ухвали про тримання підозрюваного під домаш-
нім арештом.

Оскільки це питання врегульовано законо-
давцем, то уявляється, що немає сенсу у реа-
лізації пропозиції про доцільність передбачити 
у КПК України, за аналогією з ч. 1 ст. 199 цього 
Кодексу, вимогу щодо подання клопотання про 
продовження терміну домашнього арешту за 
п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали 
[22, с. 60].

Рішення про зміну запобіжного заходу при-
ймається слідчим суддею у порядку, перед-
баченому ст.ст. 200, 201 КПК України. Право 
ініціювати розгляд даного питання надано 
слідчому за погодженням з прокурором, про-
курору, а також підозрюваному та його захис-
нику. Однак, у ст. 200 КПК України не визна-
чений порядок розгляду слідчим суддею 
клопотання прокурора, слідчого про зміну 
запобіжного заходу. Тому нами поділяється 
висловлена у юридичній літературі пропози-
ція доповнити цю статтю нормою про обов’я-
зок слідчого судді розглянути таке клопотання 
протягом трьох днів з дня його одержання 
згідно з правилами, передбаченими для роз-
гляду клопотання про застосування запобіж-
ного заходу [23, с. 53].

Висновки. Підтримуємо позиції вчених, які 
вважають, що обґрунтована підозра у вчиненні 
особою кримінального правопорушення» як 
одна із складових підстави застосування запо-
біжного заходу збігається з поняттям «достат-
ність доказів для підозри особи у вчиненні кри-
мінального правопорушення» як підстави для 
повідомлення про підозру.

Зміст ч. 1 ст. 193 КПК України необхідно 
доповнити положенням, що розгляд клопотання 
про застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою здійснюється за обов’яз-
ковою участю захисника. Крім того, відповідні 
доповнення потрібно внести до ч. 2 ст. 52 КПК 
України. 

Вважаємо доцільним доповнити: ч. 2 ст. 56 
КПК України пунктом, що потерпілий має право 
під час досудового розслідування приймати 
участь у судовому засіданні при розгляді кло-
потання про застосування щодо підозрюваного 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
та оскаржувати ухвалу слідчого судді про від-
мову у обранні цього заходу; ч. 1 ст. 193 КПК 
України положенням, що розгляд клопотання 
про застосування такого запобіжного заходу 
здійснюється за участю потерпілого, якщо він 
прибув у судове засідання. 
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Makarov M. A. Decision of the investigating judge on the application of preventive 
measures: certain problem aspects

The article is devoted to the study of certain problematic aspects that arise when the investigating 
judge makes decisions on the application of preventive measures. It is noted that the peculiarity 
of the application of preventive measures is that, in fact, a preventive measure is chosen for a person 
who has not been found guilty of a criminal offense in accordance with the procedure established by 
law. Coercion is applied to the suspect/accused only on the basis of suspicion of committing a criminal 
offense. It is emphasized that the approach to the selection of preventive measures should be 
carefully balanced, and the procedure for the application of preventive measures by the investigating 
judge should be detailed. Correct understanding by authorized officials of the purpose and grounds 
for applying preventive measures in criminal proceedings is key to making a legal and balanced 
decision in a specific case. The positions of scientists are supported, who believe that “reasonable 
suspicion of a person committing a criminal offense” as one of the grounds for applying a preventive 
measure coincides with the concept of “sufficiency of evidence to suspect a person of committing 
a criminal offense” as a basis for reporting suspicion. The need to make proposals to the criminal 
procedural law in the part of the legal regulation of the consideration of a petition for the application 
of a preventive measure in the form of detention with the mandatory participation of a defense attorney 
is substantiated. In addition, the normative provision regarding the procedural position of the victim 
needs legislative improvement in the sense that the victim has the right during the pre-trial investigation 
to participate in the court hearing when considering the petition for the application of a preventive 
measure in the form of detention on the suspect and to appeal the ruling of the investigating judge 
on refusal in choosing this measure.

Key words: investigative judge, judicial control, suspect, preventive measure, protection of rights.
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ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ 
В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
У статті розглядаються особливості запобігання кримінальним правопорушенням 

проти власності, які вчиняються у сільській місцевості. Автори вказують, що перманентне 
загострення політико-економічної ситуації в країні неминуче призводить до інтенсифіка-
ції криміногенних загроз, а отже – до збільшення кількісного та негативної зміни якісного 
показника кримінально протиправної діяльності, зокрема – в частині окремих видів кримі-
нальних правопорушень. Зазначається, що в економічному плані державні зусилля повинні 
бути спрямовані на розробку перспективного плану розвитку, виконання практичних поло-
жень якого зумовило б загальне оздоровлення економіки країни. В Україні, як і в будь-якій 
іншій державі, переважна більшість кримінальних правопорушень мотиваційно пов’язана із 
матеріальним збагаченням, їх, в свою чергу, можна, поділити (зберігаючи при цьому певну 
умовність такого поділу) на «багату» і «бідну» кримінально протиправну діяльність. Підсу-
мовується, що в комплексі першочергових заходів економічного характеру необхідно виді-
ляти: створення робочих місць і збільшення зайнятості, вдосконалення оплати та, харак-
теру праці, подолання бідності сільського населення, підвищення рівня та поліпшення умов 
його життя, у т.ч. за рахунок розвитку в сільській місцевості сфери прикладання праці, 
не пов’язаної з аграрним виробництвом, створення пільгових умов і спрощення процедури 
відкриття малого підприємництва на селі, забезпечення сприятливих житлових і соціаль-
но-побутових умов, збільшення розміру прожиткового мінімуму та постійне його коригу-
вання в залежності від фінансово-економічних показників розвитку держави, зростання 
пенсій та надання матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення, 
обґрунтована цінова політика в плані надання комунальних послуг.

Ключові слова: запобігання, кримінальні правопорушення, власність, суспільно небез-
печні діяння, сільська місцевість, криміногенні загрози.

Постановка проблеми. Загальновідомим 
є факт, що кримінально протиправна діяльність 
зароджується в самих суспільних відносинах, 
відображає проблеми і суперечності життя 
соціуму. В науковій літературі неодноразово 
досліджувались соціальні, психологічні та еко-
номічні фактори, що зумовлюють суспільно 
небезпечний феномен. Всі наведені чинники 
можна об’єднати в три основні групи явищ. 
Це – соціальна структура суспільства, харак-

терні для нього духовні та соціальні цінності, 
а також законодавча, поліцейська та судова 
практика. Об’єктивні джерела кримінально 
протиправної діяльності доповнюються суб’єк-
тивними причинами, що характерні для того 
або іншого суспільства та випливають із його 
загальної структури. До них слід зараховувати 
такі регресивні надбання світогляду і способу 
життя, наприклад, як пріоритет матеріальних 
цінностей над духовними [1, с. 608]. Водночас, 
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перманентне загострення політико-економіч-
ної ситуації в країні неминуче призводить до 
інтенсифікації криміногенних загроз, а отже – 
до збільшення кількісного та негативної зміни 
якісного показника кримінально протиправної 
діяльності, зокрема – в частині окремих видів 
кримінальних правопорушень. Одними із таких 
суспільно небезпечних діянь є кримінальні 
правопорушення проти власності, достатньо 
вагома частка з яких вчиняється у сільській міс-
цевості, що зумовлено територіальними осо-
бливостями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема запобігання кримінальним право-
порушенням проти власності, що вчиняються 
у сільській місцевості є достатньо актуальною 
для наук кримінально-правового циклу, у зв’язку 
із чим була предметом дослідження багатьох 
учених, серед яких необхідно відмітити праці 
Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, В. В. Василе-
вича, Б. М. Головкіна, В. В. Гoлiни, O. М. Джужи, 
О. М. Литвинова, Д. М. Тичини, В. В. Шабли-
стого, В. І. Шакуна, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка, 
С. І. Халимона та ін. Однак, не дивлячись на 
вагому теоретичну базу, окремі питання, пов’я-
зані із запобіганням розглядуваним діянням 
залишаються відкритими.

Метою статті є розгляд особливостей 
загальносоціальної профілактики криміналь-
ним правопорушенням проти власності, які вчи-
няються у сільській місцевості.

Викладення основного матеріалу. Загаль-
носоціальна профілактика уявляє собою плат-
форму для інших запобіжних заходів, утворюючи 
сукупність позитивних нормативно-правових, 
соціальних, економічних та політичних умов, 
достатній для спрощення реалізації завдань, 
покладених на суб’єктів, які безпосередньо 
займаються боротьбою із кримінально проти-
правними проявами. Водночас, стратегії запо-
бігання мають диференціюватись також за тією 
місцевістю, на якій вони реалізуються.

Сільська місцевість є обмеженою, всі 
її жителі, здебільшого, добре знають один 
одного, спілкуються та діляться інформацією. 
Це сприяє розповсюдженню даних щодо особи-
стого життя населення, майнового стану тощо. 
Негативні зміни в характеристиці кримінально 
протиправної діяльності в сільській місцевості, 
які сталися за останні роки, вимагають серйоз-
ного аналізу соціальних умов, які формують 
суспільно небезпечну поведінку і сприяють вчи-
ненню кримінальних правопорушень, а тому 
наочною є потреба у прийняті принципово 

нових адекватних попереджувальних заходів 
запобігання такого роду діянням у сільській міс-
цевості. Варто зазначити, що всеохоплюючий 
та різносторонній характер загальних заходів 
профілактики кримінальних правопорушень 
проявляється у тому, що вони проводяться 
у всіх сферах соціального життя, включаються 
усі напрямки соціального розвитку. Вони здій-
снюються у сфері економіки, культурного будів-
ництва, науки, техніки тощо. Комплексність 
та взаємозалежність загальних заходів профі-
лактики кримінально протиправній діяльності 
випливає із системності соціальних процесів, 
зміст яких вони становлять [2, с. 135]. 

Комплексність загальних заходів − це фак-
тор, який необхідно враховувати вже у момент 
їх планування. Взаємозалежність загальних 
заходів означає посилення попереджувального 
ефекту при їх поєднанні і навпаки, відсутність 
свідомо закладеної у загальні заходи взаємо-
дії різко знижує їх попереджувальний ефект. 
Радикальність загальних заходів означає, що 
вони призводять не тільки до самих різноманіт-
них змін у тих сферах, у яких криються причини 
злочинності, а й до невідворотних, з історич-
ної точки зору, змін [2, с. 135]. Не дивлячись на 
стрімкий розвиток, безпосередньо пов’язаний із 
прагненням до євроінтеграції, розвиток аграр-
ного сектору економіки не є пріоритетом нашої 
держави. Відсутність необхідного технічного 
обладнання, приміщень для зберігання сіль-
ськогосподарських культур, проблеми у веденні 
сільського господарства, а також порушення 
логістики пов’язані із воєнною агресією при-
зводить до зниження рівня експорту сільської 
продукції, що має значний негативний вплив на 
державну економіку. Останнє також має наслід-
ком відсутність достатньої кількості робочих 
місць для сільського населення через брак 
коштів на виплати заробітної плати.

Загальними профілактичними заходами 
є: правові, соціально-економічні, організацій-
но-управлінські, ідеологічні, соціально-пси-
хологічні, медичні, психолого-педагогічні, 
соціально-культурні і технічні. Загальнопрофі-
лактичні заходи носять всеохоплюючий харак-
тер, визначаючи напрями та методику боротьби 
зі злочинністю. Це обумовлюється тим, що 
загальносоціальна профілактика криміналь-
них правопорушень забезпечується, у першу 
чергу, розвитком нашої держави як правової 
країни, країни, де найвищою соціальною цінні-
стю визнається людина, створенням матеріаль-
но-технічної бази [2, с.27]. Під загальною профі-
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лактикою кримінальних правопорушень треба 
також розуміти діяльність щодо виявлення 
детермінант кримінально протиправної діяль-
ності, а також розробки і здійснення заходів, 
спрямованих на їх усунення чи нейтралізацію 
[3, с.141]. Загальна профілактика кримінально 
протиправної діяльності – це система законо-
давчих та доктринальних підходів, заснованих 
на оцінці реального стану злочинності та резуль-
татах обробки даних, отриманих в ході прогно-
зування, яка являє собою сукупність заходів 
та засобів реагування на суспільно небезпечні 
посягання, необхідних та достатніх для покра-
щення кримінальної обстановки.

Ці заходи не ставлять перед собою спеці-
альних цілей боротьби з кримінальними пра-
вопорушеннями та попередження суспільно 
небезпечних діянь. Однак вони мають важливий 
кримінологічний аспект, стаючи основою, плат-
формою спеціальної профілактики, оскільки 
їх спрямованість на вирішення проблемних 
завдань, які стоять перед нашою державою, 
створює передумови для зменшення рівня про-
типравної активності. Наприклад, підвищення 
матеріального благополуччя, посилена увага до 
людини, забезпечення правового захисту насе-
лення не може не вплинути на зменшення рівня 
як корисливої, так і побутової кримінально про-
типравної діяльності. Проти останньої спрямо-
вані і такі загальносоціальні міри, як вирішення 
житлової проблеми, заходи для зміцнення сім’ї, 
поліпшення умов праці та організації дозвілля [4, 
с.135]. Підвищення рівня матеріального забез-
печення сільського населення сприятиме також 
зміцненню відносин у родині, оскільки найбільш 
дестабілізуючими факторами є невдоволеність 
матеріальним становищем, зокрема, як побуто-
вого, так і виховного та соціального характеру. 
Вказане призводить до загальної деградації 
населення, а також викривлення у зростаю-
чого покоління морально-ціннісних орієнтирів, 
правосвідомості, перерозміщення пріоритетів, 
що стає наслідком відсутності гідних умов для 
навчання та отримання вищої освіти тощо.  

Варто зазначити, що наша держава не в пов-
ній мірі забезпечує нормальний рівень правової 
освіти. Відтак, в школах правознавство викла-
дається протягом одного-двох років та являє 
собою скорочений «екскурсійний» курс, який не 
надає підліткам необхідного масиву знань для 
формування правосвідомості. Не на належному 
рівні функціонують й відповідні курси, сутність 
яких зводиться, здебільшого, до підготовки шко-
лярів до вступу у заклади вищої освіти юридич-

ного профілю та забезпечення гідної їх участі 
в олімпіадах з права. Засоби масової інформації 
також не надають достатньої кількості інформа-
ції щодо стану майнової сільської кримінально 
протиправної діяльності, віддаючи перевагу 
висвітленню тяжких кримінальних правопору-
шень та латенізації корисливих.

Розвиток загальнолюдських якостей, вихо-
вання у населення толерантності, взаємодопо-
моги тощо також здійснюють позитивний вплив 
на сільську майнову кримінально протиправну 
діяльність. Залучення церкви, популяризація 
духовного, здорового способу життя, актуалі-
зація спорту серед молоді є допоміжними чин-
никами. З ідеологічними тісно пов’язані заходи 
соціально-психологічного змісту. Вони спрямо-
вані на формування в країні, окремих регіонах 
і місцевостях, в середовищі окремих контин-
гентів та груп населення як атмосфери громад-
ського спокою, впевненості у власній безпеці, 
так і готовності до взаємодопомоги, взаємопід-
тримки у важких життєвих ситуаціях, довіри до 
правоохоронних органів і т. п.

В економічному плані державні зусилля 
повинні бути спрямовані на розробку перспек-
тивного плану розвитку, виконання практичних 
положень якого зумовило б загальне оздоров-
лення економіки країни. В Україні, як і в будь-
якій іншій державі, переважна більшість кримі-
нальних правопорушень мотиваційно пов’язана 
із матеріальним збагаченням, їх, в свою чергу, 
можна, поділити (зберігаючи при цьому певну 
умовність такого поділу) на «багату» і «бідну» 
кримінально протиправну діяльність. Нині 
основним питанням є фінансування програмних 
заходів. Євросоюз сьогодні вже починає пере-
орієнтацію своєї «сільської політики», нада-
ючи все більшої уваги та важливості розвитку 
сільської місцевості, а не сільгоспвиробництву. 
Наприклад, у Франції для цього не тільки обме-
жують розміри ферм, а й дотують молодих фер-
мерів. Спочатку система господарювання на 
селі здійснювалася так само, як і в Україні, і під-
приємства поступово укрупнювалися, даючи 
все більший прибуток. Та, щоб не допустити 
зникнення сіл і заохотити молодь лишатись на 
селі, нова земельна політика побудована таким 
чином, щоб не з’являлися надто великі сіль-
ськогосподарські підприємства. За цим стежить 
не тільки місцева влада, а й самі фермери. Така 
змішана адміністрація дуже ретельно й ефек-
тивно стежить за обсягом господарств.

Україна, маючи унікальні можливості, ще 
не визначила власний шлях розвитку, хоча 
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він є очевидним: визнання стратегічної ролі 
та багатофункціональності сільського госпо-
дарства, підвищення його конкурентоспромож-
ності й ефективності на базі сучасних техно-
логій і інновацій, роз ширення альтернативної 
зайнятості на селі, передусім за рахунок сти-
мулювання малого та середнього бізнесу, 
поліпшення доступу сільського населення до 
ринків продукції та ресурсів, розвиток інститутів 
громадянського суспільства на селі. На нашу 
думку, доцільно у вирішенні проблем розвитку 
сільських територій України використати досвід 
країн Європейського Союзу [5, с. 120]. 

Концепція людського розвитку, розроблена 
за підтримки такої впливової міжнародної орга-
нізації як програма розвитку ООН (ПРООН), 
полягає в тому, що за сучасних умов досягнутий 
рівень добробуту має розглядатися як можли-
вість людей вести такий спосіб життя, який вони 
вважають гідним, а не лише за рівнем доходу на 
душу населення. Дохід має розглядатися не як 
кінцева мета, а як важливий засіб, що дає змогу 
розширити вибір людини в одержанні освіти, 
можливості тривалого й здорового життя, фор-
мування такого способу життя, яке людина вва-
жає найбільш відповідним її розумінню і потре-
бам. Людський розвиток розглядається як мета 
та критерій суспільного прогресу [6, с.221-250]. 
Україна посідає одне з провідних місць в Європі 
за рівнем забезпеченості цінними лікувальними 
та історико-культурними ресурсами, що станов-
лять значний інтерес у вітчизняних та інозем-
них туристів, однак їх використання в цьому 
плані є чи не найгіршим у світі. Отже, потенціал 
для розвитку в т.ч. і зеленого туризму, для низки 
регіонів держави є величезним, а це − вирі-
шення проблеми бідності, зайнятості й облаш-
тування для кількох мільйонів жителів села. 

У світі сільський туризм розглядається як 
альтернатива сільському господарству за роз-
мірами отриманих прибутків. Розвиток інфра-
структури сільського туризму не вимагає таких 
значних капіталовкладень, так як може здійс-
нюватись за рахунок коштів самих селян без 
значних додаткових інвестицій. Досвід держав, 
в яких знайшов поширення сільський зелений 
туризм, переконливо свідчить про те, що цей 
вид діяльності дає змогу ефективно вирішу-
вати цілий ряд проблем, зокрема щодо: зайня-
тості населення, у першу чергу ланок, та подо-
лання сімейного безробіття; реалізації на місці 
частини продукції власного виробництва; сти-
мулювання благоустрою сіл та садиб; надхо-
дження «живих» грошей за власну продукцію 

та послуги; відродження та розвитку народних 
промислів [6]. Ставши підприємцем, безробіт-
ний громадянин не тільки працевлаштується 
сам, але й, по можливості, створить нові робочі 
місця для інших людей. Законодавство Укра-
їни про сільський зелений туризм складається 
з Конституції України, Закону України «Про 
туризм», Закону України «Про особисте селян-
ське господарство» та інших нормативно-пра-
вових актів України.

Залучення туристів до сільського госпо-
дарства, на нашу думку, сприятиме розвитку 
останнього, популяризації сільської місцевості 
та залученню нових сил до підвищення рівня 
аграрного сектору економіки. 

Якщо брати до уваги географічне стано-
вище України і пов’язане з ним транзитне 
переміщення іноземного населення, а також 
рух місцевого населення всередині країни, то 
першочергове значення мало б прийняття нор-
мативно-правового акту, що регулював основні 
засади міграційних процесів в нашій державі. 
Уявляється, що значний ефект принесе ство-
рення системи служб працевлаштування, 
ланки якої будуть складатися з центрального 
бюро для всієї країни і регіональних (місцевих) 
відділень. До компетенції даних служб відно-
ситимуться питання: збору і поширення інфор-
мації про можливості найму робочої сили в ті 
райони, де вона погрібна (внутрішня міграція), 
реалізації цієї інформації на практиці; підтри-
мання стосунків із спеціально уповноваженим 
державним органом виконавчої влади з питань 
імміграції і через нього із службами працев-
лаштування в інших країнах з метою обміну 
інформацією про необхідність найму робочої 
сили до країн-учасниць таких відносин (міждер-
жавна міграція); вжиття заходів, спрямованих 
на міграції., коли вона вважається небажаною 
в інтересах мігрантів та місцевих громад країн 
− приймаючих сторін тощо [2, с. 35]. Ми підтри-
муємо позицію автора, так як така організація 
служб зайнятості могла б враховувати потреби 
сільського населення в працевлаштуванні по 
всіх регіонах України. 

Для подолання негативних соціально-еко-
номічних явищ у сільській місцевості, необ-
хідно змінити державну політику в їх вирішенні. 
Першочерговою метою такої політики повинно 
стати подолання бідності сільського населення, 
підвищення рівня та поліпшення умов його 
життя, у т.ч. за рахунок розвитку в сільській міс-
цевості сфери прикладання праці, не пов’яза-
ної з аграрним виробництвом, створення піль-
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гових умов і спрощення процедури відкриття 
підприємств малого підприємництва на селі, 
відшкодування витрат на утримання соціальних 
об’єктів і будівництво за рахунок бюджетів усіх 
рівнів. Через достатньо напружену ситуацію, 
що склалася, наркоманія та алкоголізм, токси-
команія, які мають пряме відношення до сти-
мулювання злочинності, повинні бути одними 
із першочергових об’єктів для профілактичного 
впливу на загально-соціальному рівні. Серед 
напрямків боротьби із поширенням наркотиків 
можна вирізнити, зокрема: здійснення широ-
кої профілактичної діяльності, спрямованої на 
недопущення втягнення молоді у вживання нар-
котиків. З цією метою повинні застосовуватись 
досягнення медицини, психіатрії, педагогіки, 
залучатися громадськість. В сільській місцево-
сті важливу роль у профілактиці алкоголізму, 
наркоманії має відігравати школа. Саме там 
має здійснюватись правове виховання молоді, 
як взагалі, так і зокрема вказаних вище негатив-
них явищ. 

Висновки. Отже висновками до розгля-
дуваного питання мають бути основні заходи 
в подоланні негативних факторів в сільській 
місцевості: в комплексі першочергових заходів 
економічного характеру необхідно виділяти: 
створення робочих місць і збільшення зайнято-
сті, вдосконалення оплати та, характеру праці, 
подолання бідності сільського населення, під-
вищення рівня та поліпшення умов його життя, 
у т.ч. за рахунок розвитку в сільській місцево-
сті сфери прикладання праці, не пов’язаної 
з аграрним виробництвом, створення пільгових 
умов і спрощення процедури відкриття підпри-
ємств малого підприємництва на селі, забезпе-

чення сприятливих житлових і соціально-побу-
тових умов, збільшення розміру прожиткового 
мінімуму та постійне його коригування в залеж-
ності від фінансово-економічних показників 
розвитку держави, ріст пенсій та надання мате-
ріальної допомоги соціально незахищеним вер-
ствам населення, обґрунтована цінова політика 
в плані надання комунальних послуг тощо. На 
зниження рівня молодіжної злочинності кори-
сливого спрямування безперечно впливатиме 
більш широке охоплення її роботою.
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Prykhodko A. A., Ponomarova T. I. General social prevention of criminal offenses against 
property committed in rural areas

The article examines the peculiarities of the prevention of criminal offenses against property, which 
are committed in rural areas. The authors point out that the permanent aggravation of the political 
and economic situation in the country inevitably leads to the intensification of criminogenic threats, 
and therefore to an increase in the quantitative and negative change in the qualitative indicator 
of criminal illegal activity, in particular, in the part of certain types of criminal offenses. It is noted that 
in economic terms, state efforts should be directed to the development of a long-term development 
plan, the implementation of the practical provisions of which would lead to the general recovery 
of the country’s economy. In Ukraine, as in any other state, the vast majority of criminal offenses are 
motivated by material enrichment; they, in turn, can be divided (while maintaining a certain convention 
of such a division) into «rich» and «poor» criminally illegal activity. It is concluded that in the complex 
of priority measures of an economic nature, it is necessary to highlight: creating jobs and increasing 
employment, improving pay and the nature of work, overcoming poverty of the rural population, 
raising the level and improving its living conditions, including due to the development in rural areas 
of the field of employment not related to agricultural production, the creation of preferential conditions 
and the simplification of the procedure for opening a small business in the countryside, the provision 
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of favorable housing and social living conditions, the increase in the size of the subsistence 
minimum and its constant adjustment depending on financial and economic indicators of the state’s 
development, the growth of pensions and the provision of material assistance to socially vulnerable 
sections of the population, a justified price policy in terms of the provision of communal services. 

Key words: prevention, criminal offenses, property, socially dangerous acts, rural areas, 
criminogenic threats.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
У статті досліджено проблеми початкового етапу розслідування домашнього насиль-

ства. Автором акцентовано увагу на важливості даного етапу, оскільки за результатами 
їх провадження формують початкову доказову інформацію, котра слугує підставою для 
проведення наступних слідчих дій та первинної кваліфікації кримінального правопорушення. 
Встановлено, що завданням початкового етапу розслідування є пошук, виявлення і узагаль-
нення доказів, які сприяють оперативному розкриттю і розслідуванню випадків домашнього 
насильства. 

Визначено, що використовуючи знання, що отримані шляхом вивчення практики розсліду-
вання домашнього насильства, можливо суттєво покращити рівень якісного розслідування 
подібних кримінальних правопорушень, знизити латентність домашнього насильства.

Вказано, що на початковому етапі розслідування домашнього насильства  встановлю-
ється доказова інформація про більшість фактичних обставин, які вказують на наявність 
складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 126-1 КК 
України. Інформація, яку отримує слідчий на початковому етапі розслідування, може носити 
суперечливий характер, іноді її недостатньо для формування чіткого висновку про факт 
вчинення кримінального правопорушення, а також про дії, що йому передували та мали 
місце після його закінчення.

 Однак інформація, що зібрана слідчим на початковому етапі розслідування є вкрай важ-
ливою, вона покладається в основу висунення слідчих версій та формування подальшого 
плану розслідування. Тому дії слідчого повинні бути послідовними, логічними та взаємоузго-
дженими. До найважливіших і найпоширеніших слідчих (розшукових) дій методики початко-
вого етапу розслідування домашнього насильства можна віднести насамперед огляд місця 
події, речей (одягу, знарядь злочину), освідування, слідчий експеримент та допит, призна-
чення експертиз.

Ключові слова: домашнє насильство, розслідування, слідчі ситуації, взаємодія, слідча 
(розшукова) дія

Постановка проблеми. Науковий і практич-
ний інтерес до проблеми домашнього насиль-
ства обумовлений, перш за все, постійним 
ростом насильницьких кримінальних правопо-
рушень на ґрунті сімейно-побутових конфліктів. 
Сьогодні зростає кількість випадків домашнього 
насильства, проблема домашнього насильства 
загострюється, оскільки напряму залежить від 
різноманітних соціальних напружень, у тому 
числі пандемії та війни, які посилюють стрес. 
Це спричиняє в осіб, які схильні до сімейного 
насильства, появу потреби контролю над 
тими, хто є більш вразливим, що, своєю чер-
гою, викликає побутові конфлікти і призводить 
у результаті до домашнього насильства. Успіх 
у встановленні події кримінального правопору-

шення, а також виявлення, фіксація, вилучення 
його слідів для подальшого розслідування і роз-
криття багато в чому залежить від ефективності 
дій слідчого на початковому етапі розсліду-
вання. Основним завданням початкового етапу 
розслідування є пошук, виявлення й узагаль-
нення доказів, які сприяють оперативному роз-
криттю і розслідуванню випадків домашнього 
насильства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми домашнього насильства у своїх пра-
цях досліджували А. О. Байда, І. О. Бандурка, 
О. В. Баранова, І. В. Басиста, О. В. Бойко, 
В. О. Брижик, А. А. Васильєв, Т. І. Возна, А. А. Воз-
нюк, В. В. Голіна, О. М. Джужа, І. В. Дроздова, 
М. В. Євсюкова, А. В. Запорожцев, М. Г. Заслав-
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ська, А. В. Ілліна, А. О. Йосипів, О. В. Ковальова, 
А. В. Лабунь, О. М. Мусієнко, В. В. Пивоваров, 
М. І. Рошка, О. Г. Стрельченко, М. І. Хавронюк, 
Г. О. Христова, С. C. Чернявський, О. А. Шапо-
валова, Л. О. Шевченко та інші, однак питан-
ням окремих етапів розслідування в цілому 
та початкового етапу розслідування криміналь-
ного правопорушення, відповідальність за яке 
передбачена ст. 126-1 КК України, приділено 
недостатньо уваги. 

Метою статті є встановлення особливос-
тей початкового етапу розслідування домаш-
нього насильства, узагальнення рекомендацій 
та висунення пропозицій щодо покращення 
ефективності слідчих дій, організаційних та опе-
ративно-розшукових заходів.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
світі науковий і практичний інтерес до проблеми 
домашнього насильства невпинно зростає. Це 
обумовлено зростанням кількості випадків вчи-
нення домашнього насильств, а розслідування 
таких кримінальних правопорушень є складним 
процесом, успіх якого залежить від правильно-
сті і своєчасності слідчих дій на початковому 
етапі розслідування. 

Слідчі дії на початковому етапі розсліду-
вання – це сукупність дій слідчого, що здій-
снюються ним на самому початку розсліду-
вання й котрі спрямовані на встановлення 
фактів кримінального правопорушення, його 
особливостей, з’ясування обставин і зби-
рання доказів, необхідних для висунення вер-
сій, а також планування розслідування. Як 
зазначає І. А. Ботнаренко, початковий етап 
розслідування будь-якого кримінального пра-
вопорушення становить наукову категорію кри-
міналістичної науки. Послуговуються нею для 
позначення періоду досудового розслідування, 
на якому за допомогою слідчих дій, організацій-
них та оперативно-розшукових заходів, вико-
нуваних одразу після відкриття кримінального 
провадження, встановлюють обставини події, 
які мають ознаки злочинного діяння, необхідні: 
для орієнтування органів та осіб, що розсліду-
ють кримінальне правопорушення; висування 
версій; планування розслідування; розшуку 
та затримання злочинця; забезпечення від-
шкодування збитку; припинення кримінального 
правопорушення [1, с. 83].

О. В. Пчеліна наголошує, що, починаючи 
з виявлення факту вчинення домашнього 
насильства й упродовж його досудового роз-
слідування, слідчий повинен застосовувати всі 
наявні в нього засоби й методи не тільки для 

того, щоб зібрати достатню доказову базу, яка 
б підтверджувала причетність і вину злочинця 
до вчинених протиправних діянь, але й припи-
нити його злочинну діяльність, а також забезпе-
чити надання необхідної допомоги потерпілому. 
У цьому контексті особливу увагу під час фор-
мування методики розслідування домашнього 
насильства потрібно приділити визначенню 
видів, форм і порядку взаємодії [2, с. 331].

Зокрема, слід визначити алгоритм дій слід-
чого під час взаємодії з іншими підрозділами 
органів Національної поліції; закладами охо-
рони здоров’я; департаментами соціального 
захисту населення; центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей і молоді; центрами соціаль-
но-психологічної допомоги; соціальними цен-
трами матері й дитини; кризовими центрами; 
центрами медико-соціальної реабілітації жертв 
насильства в сім’ї; соціальними гуртожитками 
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування; службами в справах дітей; 
закладами соціального захисту дітей (центрами 
соціально-психологічної реабілітації дітей і при-
тулками для дітей); бюро судово-медичної екс-
пертизи управлінь охорони здоров’я; центрами/
бюро з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги; громадськими організаціями; 
мобільними бригадами соціально-психологічної 
допомоги [3, с. 34–41]. Ю. В. Кузьменко конкре-
тизує, що «першою, хто виїжджає на виклики 
з домашнього насильства, є патрульна поліція, 
яка отримує повідомлення на «102», приймає 
повідомлення з національної гарячої лінії з попе-
редження домашнього насильства, торгівлі 
людьми та ґендерної дискримінації чи з інших 
джерел та організовує виїзд патрульної бригади 
на місце правопорушення. У деяких регіонах 
України першою за цим напрямом на місце події 
виїжджає створена спеціально група реагування 
поліції «Поліна». У межах повноважень поліції 
знаходиться прийом і розгляд заяв про вчинення 
домашнього насильства» [4, с. 99]. 

У всіх обласних центрах та великих містах 
України створені мобільні групи реагування 
(загальна кількість 55), які реагують на виклики, 
пов’язані із вчиненням домашнього насильства, 
та вживають всіх необхідних заходів щодо при-
пинення правопорушення, його документування 
та забезпечення безпеки потерпілої особи. 
Успіхом у цій сфері можна назвати досягнення 
системи закритого циклу – коли особа отримує 
комплексний захист: оперативну реакцію після 
звернення на лінію «102», конфіденційність, 
професійних працівників, супровід до безпечної 
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інфраструктури, надання потрібної медичної, 
психологічної та правової допомоги [5, с. 10].

На початковому етапі розслідування домаш-
нього насильства основним завданням слідчого 
є пошук, виявлення й узагальнення доказів, які 
сприятимуть оперативному розкриттю і розслі-
дуванню домашнього насильства. Особливістю 
слідчих дій на початковому етапі розслідування 
є те, що саме результати їх провадження фор-
мують початкову доказову інформацію, котра 
слугує підставою для проведення наступних 
слідчих дій та первинної кваліфікації криміналь-
ного правопорушення. Л. М. Лобойко слушно 
зауважує, що на момент отримання і вивчення 
первинних відомостей, попри їх можливу обме-
женість, правова кваліфікація діяння має бути 
встановлена обов’язково. Це потрібно для 
визначення різновиду (галузі) юридичного про-
цесу, у межах якого будуть встановлюватися 
обставини діяння в обсязі, необхідному для 
більш точних висновків щодо його кваліфіка-
ції [6, с. 90]. Насамперед, це важливо для роз-
слідування домашнього насильства, оскільки 
воно пов’язане з наявністю норм як адміністра-
тивного (ст. 173-2 КУпАП), так і кримінального 
законодавства (ст. 126-1 КК України), які вста-
новлюють юридичну відповідальність за ці пра-
вопорушення, та необхідністю їх відмежування. 
Основною відмінністю вказаних норм є систе-
матичність вчинення зазначених дій [7, с. 94]. 
Тому для слідчого вкрай важливо на почат-
ковому етапі розслідування встановити всі 
факти, зібрати докази та показання свідків, які 
в подальшому ляжуть в основу обвинувачення. 
У цьому контексті важливого значення набуває 
алгоритм дій поліцейського. Він залежить від 
багатьох обставин. Як зазначає М. М. Коваль, на 
початковому етапі розслідування слід встано-
вити джерела отримання інформації (докладно 
з’ясовують, хто звернувся із заявою до право-
охоронних органів, якщо просто надійшло пові-
домлення від інших осіб, встановлюють особу, 
яка потерпіла від конкретного злочину, та осіб, 
які про це повідомили); інформацію про особу 
потерпілого, що допоможе з’ясувати мотиви 
та цілі злочинця, а також спосіб, обстановку 
й місце вчинення злочину; здійснити реєстрацію 
заяви та внести її до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань (далі – ЄРДР); у разі можливо-
сті оглянути місце події (залежить від ситуації, 
яка склалась, і часу, що минув). Оцінювання 
слідчої ситуації, що дає змогу слідчому визна-
чити та поставити перед собою певні завдання 
для розслідування конкретного кримінального 

правопорушення; висування версій відповідно 
до слідчої ситуації; обрання форм і прийомів 
взаємодії з оперативними службами, залучення 
спеціалістів; складання плану розслідування 
[8, с. 98].

Перш за все, слід оцінити джерело надхо-
дження інформації про вчинення домашнього 
насильства. Зауважимо, що інформація про 
вчинення домашнього насильства до підроз-
ділів Національної поліції України може над-
ходити як безпосередньо від громадян, які 
постраждали від домашнього насильства або ж 
яким про це стало відомо, так і від суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та про-
тидії домашньому насильству, визначених у ст. 6 
Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству». Крім того, зазначені 
суб’єкти відповідно до ст. 15 вказаного Закону 
здійснюють взаємне інформування не пізніше 
однієї доби про виявлені факти домашнього 
насильства у випадках, передбачених Законом 
[9]. Така інформація може мати як криміналь-
ний, так і некримінальний характер і підлягає 
обов’язковій реєстрації в інформаційно-теле-
комунікаційній системі «Інформаційний портал 
Національної поліції України» [7, с. 95].

Аналіз вивчених кримінальних проваджень, 
що відкриті за ст. 126-1 КК України, дозволяє 
виокремити кілька слідчих ситуацій, беручи до 
уваги джерело надходження інформації про 
вчинене кримінальне правопорушення і визна-
чити алгоритм слідчих дій на початковому етапі.

1. Інформація про вчинення домашнього 
насильства отримана від потерпілої особи (або 
її законного представника). Звернення від гро-
мадян надходять до органів (підрозділів) полі-
ції у вигляді листів з використанням мережі 
Інтернет, засобів електронного зв’язку або за 
допомогою засобів телефонного зв’язку, через 
контактні центри, телефонні «гарячі лінії» під 
час їхнього особистого прийому посадовими 
особами. Зазвичай потерпілі не виявляють осо-
бливої ініціативи та неохоче звертаються до 
правоохоронних органів із заявою про вчинення 
щодо них домашнього насильства, оскільки 
часто перебувають під впливом домашнього 
насильника, а також близьких родичів і домаш-
ньої обстановки. Коли ж все-таки потерпіла 
особа наважилась звернутись до правоохо-
ронних органів, необхідно прийняти заяву від 
потерпілої особи, провести спілкування/бесіду 
з постраждалою від такого насильства особою 
або її представником, з’ясувати обставини кон-
флікту та виявлення чинників і умов, які створю-
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ють або можуть створювати небезпеку для цієї 
особи, провести огляд місця події, якщо потер-
піла особа зверталась за наданням медичної 
допомоги – зробити запит на отримання медич-
ної документації, допитати свідків та очевидців, 
допитати підозрюваного. 

З огляду на практику Європейського суду 
з прав людини (п. 4 справи «Левчук проти Укра-
їни»), у разі відмови потерпілих від своїх скарг, 
поліцейські зобов’язані оцінювати тяжкість ситу-
ації з метою пошуку належного її врегулювання, 
а також здійснення всебічного аналізу ризиків, 
з якими вони прожовують жити [11]. Як зазнача-
ють науковці, правове значення даного рішення 
ЄСПЛ полягає в тому, що, фактично, суд запро-
понував матрицю аргументації для національних 
судів у справах щодо домашнього насильства, 
а головне – це рішення вкотре нагадало про 
захист прав людини та основоположних свобод 
й те, що суди мають надавати пріоритет правам 
жінок на життя та фізичну і психічну цілісність 
порівняно з правами кривдників й викорінювати 
причини гендерного насильства [5, с. 9].

Ми підтримуємо думку дослідників, які вва-
жають, що для даної категорії справ слід розши-
рити перелік підстав порушення кримінальних 
проваджень, а саме розширити коло суб’єктів. 
До заяви потерпілого пропонують додати такі 
джерела інформації, як: заяви/повідомлення 
родичів постраждалої особи, повідомлення 
органів та установ, котрим стало відомо про 
систематичне вчинення домашнього насиль-
ства, а також самостійне виявлення слідчим, 
прокурором або іншою посадовою особою 
органу поліції обставин, що можуть свідчити 
про його систематичне вчинення. Необхідно 
виключити ст. 126-1 КК України із переліку кримі-
нальних правопорушень, за якими кримінальне 
провадження здійснюється у формі приватного 
обвинувачення [7, с. 97]. Крім того, виявлення 
фактів домашнього насильства та своєчасне 
реагування на них належить до повноважень 
уповноважених підрозділів органів Національ-
ної поліції України у сфері запобігання та проти-
дії домашньому насильству, відповідно до ст. 10 
Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» [9].

2. Повідомлення отримано із закладу охо-
рони здоров’я. Особа, що потерпіла від домаш-
нього насильства, може отримати тілесні ушко-
дження різного ступеня тяжкості, що змушує 
її звернутися за медичною допомогою. Своєю 
чергою, заклади охорони здоров’я зобов’язані 
повідомити про пацієнта з ушкодженнями кри-

мінального походження в районні територіальні 
підрозділи Головного управління Національ-
ної поліції. У такій ситуації необхідно провести 
з потерпілим спілкування/бесіду, поспілкува-
тися із представниками закладу охорони здо-
ров’я з приводу пояснень потерпілого про меха-
нізм утворення отриманих травм, вилучити 
одяг потерпілої особи, провести огляд місця 
події, призначити судово-медичну експертизу 
з метою визначення ступеня тяжкості тілесного 
ушкодження, затримати підозрюваного, отри-
мати пояснення від підозрюваного, провести 
огляд підозрюваного. 

3. Інформація про вчинення домашнього 
насильства надійшла від суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, визначених у ст. 6 Закону Укра-
їни «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» [9]. У цій ситуації необхідно провести 
бесіду з представниками вказаних органів, прове-
сти бесіду з неповнолітніми, які стали учасниками 
конфлікту, оглянути місце проживання потер-
пілого, провести бесіду з родичами, свідками, 
вчителями або вихователями, з’ясувати харак-
теристики батьків (з місця роботи, проживання, 
довідки про судимість тощо).

Під час бесіди з потерпілими (особливо 
неповнолітніми потерпілими) слідчий у всіх 
випадках має уважно ставитися до їх фізичного 
та психологічний стану, проводити цю розмову 
конфіденційно, налагодити довірливі відносини 
та позитивний контакт. Детальна інформація 
про прийоми та способи спілкування з потер-
пілими від домашнього насильства міститься 
в методичних порадниках та рекомендаціях 
[5, с. 13-15; 10, с. 25-28; 3, с. 21-32].

4. Явка з повинною. Така ситуація харак-
терна у випадках, коли винний щиро розкаю-
ється у вчиненому та самостійно звертається 
до правоохоронних органів, а жертва домаш-
нього насильства отримала тяжку шкоду здо-
ров’ю або їй заподіяно смерть. У таких ситу-
аціях необхідно допитати винного, з’ясувати 
обставини вчиненого, провести огляд місця 
події, призначити й провести судово-медичну 
експертизу, допитати свідків та очевидців події. 

Таким чином, можемо зробити висновок, 
що ефективність розкриття кримінальних 
проваджень, що порушені за ст. 126-1 КК 
України, у багатьох випадках залежить від 
слідчої ситуації, що склалася. Аналіз слідчої 
ситуації дозволяє задати правильний век-
тор розслідування інциденту. Запропоновано 
класифікація типових ситуацій, які виника-
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ють на початковому етапі розслідування, не 
є вичерпною. Слідчі ситуації можуть бути 
класифіковані за різними підставами й через 
те мають бути запропоновані різні алгоритми 
розслідування.  

Однак незмінними залишаються обста-
вини, що підлягають встановлення на почат-
ковому етапі розслідування і є окремою скла-
довою методики розслідування домашнього 
насильства, що забезпечує цілеспрямоване 
планування та всебічне розслідування події 
кримінального правопорушення. Коло обста-
вин, які підлягають обов’язковому встанов-
ленню, визначається чинним КПК України, 
описаними в статті 126-1 КК України складом 
злочину, та специфічними особливостями, 
що мають значення для ефективного прове-
дення кримінального провадження та в цій 
категорії справ становлять: 1) обставини, що 
відносяться до події кримінального правопо-
рушення; 2) обставини, які характеризують 
особу підозрюваного та потерпілого; 3) харак-
тер зв’язків між підозрюваним та потерпілим; 
4) винуватість особи у вчиненні злочину; 
5) вид та розмір шкоди, завданої криміналь-
ним правопорушенням.

Використовуючи знання, що отримані шля-
хом вивчення практики розслідування домаш-
нього насильства, можливо суттєво покращити 
рівень якісного розслідування подібних кримі-
нальних правопорушень, знизити латентність 
домашнього насильства. 

Висновки. Таким чином, на початковому 
етапі розслідування домашнього насильства 
встановлюється доказова інформація про 
більшість фактичних обставин, які вказують 
на наявність складу кримінального правопо-
рушення, відповідальність за яке передбачена 
ст. 126-1 КК України. Інформація, яку отримує 
слідчий на початковому етапі розслідування, 
може носити суперечливий характер, іноді її 
недостатньо для формування чіткого висновку 
про факт вчинення кримінального правопору-
шення, а також про дії, що йому передували 
та мали місце після його закінчення. Однак 
інформація, що зібрана слідчим на початко-
вому етапі розслідування є вкрай важливою, 
вона покладається в основу висунення слід-
чих версій та формування подальшого плану 
розслідування. Тому дії слідчого повинні бути 
послідовними, логічними та взаємоузгодже-
ними. До найважливіших і найпоширеніших 
слідчих (розшукових) дій методики початко-
вого етапу розслідування домашнього насиль-

ства можна віднести, насамперед, огляд місця 
події, речей (одягу, знарядь злочину), освіду-
вання, слідчий експеримент та допит, призна-
чення експертиз.
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Volobuyeva O. O. Features of the initial stage investigation method of domestic violence
The scientific article examines the problems of the initial stage of domestic violence investigation. 

The author emphasized the importance of this stage, as the results of the proceedings form the initial 
evidentiary information, which serves as a basis for conducting subsequent investigative actions 
and the initial qualification of a criminal offense. It is established that the task of the initial stage 
of the investigation is the search, identification and summarization of evidence that contributes to 
the prompt disclosure and investigation of cases of domestic violence.

It is determined that it is possible to improve the level of qualitative investigation of similar criminal 
offenses significantly and to reduce the latency of domestic violence using the knowledge, gained by 
studying the practice of investigating domestic violence.

It is indicated that at the initial stage of the investigation of domestic violence, the evidentiary 
information about most of the factual circumstances that indicate the presence of elements 
of a criminal offense, the responsibility for which is provided for in the Art. 126-1 of the Criminal 
Code of Ukraine, is established. The information that the investigator receives at the initial stage 
of the investigation can be contradictory. This information sometimes is not enough to form a clear 
conclusion about the fact of the commission of a criminal offense, as well as about the actions, that 
preceded it and took place after its completion.

However, the information collected by the investigator at the initial stage of the investigation is 
extremely important, it is used as a basis for putting forward investigative versions and forming 
a further investigation plan. Therefore, the actions of the investigator must be consistent, logical 
and coordinated. The most important and common investigative (research) actions of the initial stage 
of domestic violence investigation include, first of all, an inspection of the scene, things (clothes, 
crime instruments), survey, investigative experiment and interrogation, appointment of expertise.

Key words: domestic violence, investigation, investigative situations, interaction, investigative 
(search) action.
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ФІДУЦІАРНІ ВІДНОСИНИ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ
У статті досліджуються фідуціарні відносини, які охоплюють широке коло комерційних 

відносин та їх генеза від стародавнього Риму до наших днів. Проаналізовано поняття фіду-
ціарних відносин у сучасній правовій доктрині та їх зміст у правових системах звичаєвого 
та континентального права. Фідуція зародилася у стародавньому Римі та була рецеп-
тована у національні правові системи та право Європейського Союзу. Фідуція закріпилася 
у трастовій формі у Великобританії та інших правових системах загального права, де сфор-
мувалося послідовне і уніфіковане трастове право. У правових системах континентального 
права траст не визнається, натомість у Цивільному праві Французької республіки досить 
розвиненим є інститут фідуції, а в Україні подібним до трасту є інститут довірчої влас-
ності. Ці юридичні домовленості, як правило, базуються на схемі участі трьох сторін, за 
якою одна або більше осіб, які передають активи, передають активи фідуціару на користь 
одного чи кількох визначених бенефіціарів. Траст надає можливості для розвитку комерцій-
ної діяльності, однак пов’язаний із виникненням ризиків відмивання грошей та фінансування 
тероризму. Автором проаналізовано механізми протидії цим ризикам, запроваджені Дирек-
тивою Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2018/843. Наголошується на тому, що забез-
печення відкритості інформації про фідуціарні угоди та бенефіціарних власників трастів 
та подібних правових утворень є найбільш ефективним інструментом мінімалізації ризиків. 
Оскільки в сучасному світі існують дві форми представництва, які набувають у національ-
ному праві різних країн власні особливості виникають правові колізії. Ефективні засоби їх 
подолання запропоновано Гаазькою трастовою конвенцією, однак її підписання та ратифі-
кація національними державами відбувається дуже повільно. Досі конвенція не ратифікована 
Україною. Ми розглядаємо її ратифікацію в якості необхідного кроку на шляху набуття пов-
ноправного членства у ЄС. 

Ключові слова: Фідуції, фідуціарні відносини, траст, довірча власність, колізійне 
врегулювання.

Постановка проблеми. На сьогодні Україна 
переживає переламний момент своєї історії. 
Після закінчення збройного конфлікту з Росій-
ською федерацією постане необхідність після-
воєнного відродження. Передумовою успішного 
вирішення цього завдання є не тільки перемога 
агресора на полі бою, але і здійснення підготов-
чих заходів – системне докорінне реформування 
всіх сфер суспільного життя з метою подальшого 
сталого розвитку та перетворення нашої дер-
жави на сучасну високорозвинену країну. Пере-
дусім має бути здійснена правова реформа, 
оскільки саме це дозволить створити необхідні 
підвалини для відбудови економічної та соці-
альної системи суспільства. Одним з найсуттє-
віших питань правової реформи є відновлення 
та захист прав людини та громадянина та гар-
монізація законодавства України до права ЄС. 
Питання набуває особливого сенсу, враховуючи 
необхідність захисту інтересів громадян Укра-

їни, які були вимушені покинути країну у зв’язку 
з воєнними діями та не можуть самостійно пред-
ставляти свої інтереси тому мають звертатися 
до третіх осіб, яких уповноважують діяти у їх 
інтересах та укладати договори які уповноважу-
ють третіх осіб діяти в їхніх інтересах з метою 
створення, зміни або припинення цивільних пра-
вовідносин, в результаті чого виникають фідуці-
арні відносини. Відновлення країни призведе до 
значних іноземних інвестицій в економіку Укра-
їни, що також призведе до виникнення різнома-
нітних форм представництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фідуціарні відносини, незважаючи н а їх поши-
рення та значимість недостатньо проаналізо-
вані теоретиками права, хоча окремі аспекти 
фідуціарних відносин були предметом наукових 
пошуків зарубіжних фахівців ( П. Миллера, Р. ван 
дер Берг, Дж. Едельмана, Дж. Каган, М. Хенд-
рікса) та українських правознавців (Н. Люльчук, 
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Р.А. Майданика, І. С. Канзафарової, Н.М Дихти, 
М. С. Федорко, Є.С. Сєвєрової, Є. О. Харито-
нова, О. І Харитонової та інш.). 

Мета статті. дослідження поняття, змісту 
та правової природи фідуціарних відносин 
у правових системах європейських країн. 

Виклад основного матеріалу. Фідуціарні 
відносини охоплюють широкий спектр комер-
ційних відносин і є важливими для регулю-
вання відносин між постачальниками профе-
сійних послуг та їхніми клієнтами, включаючи 
відносини між юристом і клієнтом, лікарем 
і пацієнтом, а також інвестиційним менеджером 
і клієнтом, а також мають особисту значущость 
та охоплюють в деяких юрисдикціях стосунки 
між батьками та дітьми [1]. Усталеного поняття 
фідуціарні відносини не сформовано у правовій 
доктрині. Існують декілька підходів до форму-
лювання цього поняття. Фідуціарні відносини 
розуміються як відносини між двома сторонами, 
в яких одна сторона (фідуціар) зобов’язана 
діяти якнайкраще в інтересах іншої сторони 
(бенефіціара або принципала) [2]; відносини, 
в яких одна сторона (фідуціар) має дискреці-
йні повноваження щодо істотних практичних 
інтересів іншої сторони (бенефіціара) [3]; відно-
сини, в яких одна сторона має особливу довіру 
до іншої особи та покладається на цю особу 
[4], яка в свою чергу має фідуціарний обов’язок 
діяти на користь першої сторони.

Витоки фідуціарних відносин вбачаються 
в римському праві. У Римському праві до V 
ст. до н.е. не дозволялося укладання дого-
ворів за посередництво сторонньої особи 
(«Per extraneam personam nobis adquiri non 
potest»). Договори укладалися тільки особисто. 
З ускладненням та розвитком комерційних від-
носин з’являлися нові засоби укладання дого-
ворів, зокрема нові реалії потребували надання 
можливості укладати договори через посеред-
ництво третіх осіб. На цьому етапі (I-III ст. н.е.) 
в римському приватному праві впроваджується 
інститут представництва, тобто сукупність пра-
вових норм, які дозволяли третім особам діяти 
в інтересах сторін договору. Римські юристи роз-
робили норми щодо представництва, зокрема 
в сфері торгового обігу. 

При цьому одним з договорів, який мав позов-
ний захист та специфічний фідуціарний харак-
тер – договір доручення. За визначенням рим-
ських юристів «доручення ми укладаємо таким 
чином, що я даю тобі доручення або тільки 
в моїх інтересах, або тільки в чужих інтересах 
або тільки в моїх та чужих інтересах або в моїх 

та твоїх інтересах, або в твоїх та чужих інтере-
сах. Якщо ж я дав тобі доручення тільки в твоїх 
інтересах то не виникає ніякого зобов’язання[5]. 
Мандатарій приймає зобов’язання виконувати 
побажання манданта щодо наданого доручення 
належним чином, а також зобов’язання щодо 
відшкодування мандатанту збитки, заподіянні 
невиконанням (неналежним виконанням) дого-
вору внаслідок вини мандатарія. В той же час 
мандант звільнює мандатарія від виконання 
взятого зобов’язання та відшкодовує йому 
збитки, понесені при виконанні доручення.

Представництво за римським приватним пра-
вом може бути поділене на: 1) представництво 
на підставі безпосередньо припису позитивного 
закону або ж на підставі владної волі того, кого 
представляють (обов’язкове представництво) 
і 2) представництво на підставі домовленості 
сторін (добровільне, або ж «договірне», пред-
ставництво) [6]. 

Таким чином основи правового регулювання 
фідуціарних відносин сформувалися у Рим-
ському приватному праві. Сучасне право запо-
зичило ідеї давньоримських юристів завдяки 
рецепції, яка визначається як відродження рим-
ського права, сприйняття духу й головних засад 
та основних положень запозичення, відбору, 
переробки та його засвоєння[7].

Давньоримські правові традиції впливали 
на розвиток національних правових систем 
Європи, розвиток права Європейського Союзу. 
Зокрема, це стосується формування самої 
концепції представництва в приватному праві 
сучасному світі. 

Траст (довірча власність) у правових систе-
мах загального права як правовий інститут 
є унікальним явищем. Траст як правовий інсти-
тут розвинувся в Англії і швидко набув впливу 
в країнах Співдружності. Так у Великобританії 
був прийнятий спеціальний акт про визнання 
трасту[8]. У країнах звичаєвого права – Північ-
ній Америці, Австралії, Новій Зеландії, Гонконгу 
сформувалося сучасне послідовне і уніфіко-
ване трастове право. 

Європа, заснована на традиціях римського 
права або повністю відкинула інститут трасту, 
як це зробили Німеччина, Австрія, Іспанія тощо, 
або запропонувала власний підхід до цього 
інституту [9]. 

Так у Французькій республіці прийнятий 
Закон «Про фідуцію» від 19. 02.2007р. лютого 
2007 року, який доповнив Цивільний кодекс 
Французької Республіки розділом XIV «Фіду-
ція». Ст. 2011 кодексу дає поняття «фідуція», 
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під якою розуміється правочин, за допомогою 
якого один або декілька установників переда-
ють майно або його частку, фідуціарію (фідуці-
аріям) для здійснення з певною метою дій на 
користь одного або декількох бенефіціарів. Усі 
угоди, що здійснюються з переданим у довірчу 
власність майном, є предметом самостійного 
обліку у фідуціарія[10]. 

Фідуції належать до юридичних угод, подіб-
них до трастів. Ці юридичні домовленості, як 
правило, базуються на схемі участі трьох сто-
рін, за якою одна або більше осіб, які пере-
дають активи, передають активи фідуціарній 
особі на користь одного чи кількох визначених 
бенефіціарів. Така схема передбачає відокрем-
лення активів від особистих активів переда-
вача. Відповідно до цієї домовленості фідуці-
арій зобов’язаний управляти активами згідно 
з умовами угоди з особою, яка передає. Фідуції 
є досить поширеною правовою домовленістю 
в Європі,

Фідуціарні відносини обмежені рамками під-
приємницької діяльності, оскільки сторонами 
договору фідуції можуть бути лише підприємці; 
вимоги до фідуціарія передбачають наявність 
у нього ліцензії на відповідний вид діяльно-
сті; строк дії договору обмежується в 33 роки, 
запобігаючи можливості зловживань у вигляді 
прихованого відчуження власності; установник 
може обмежити відповідальність за зобов’я-
заннями, пов’язаними з фідуцією, лише дові-
реним майном. Таке обмеження можливе лише 
у разі прямо вираженої на це згоди кредитора. 
Фідуціарні відносини у країнах англо-американ-
ського права втілюються у їх правові системи 
через інститут трасту, який має суттєві від-
знаки від інституту довірчої власності в країнах 
романо – германської правової сім’ї, де правові 
норми щодо представництва встановлюють 
правові рамки для всіх інших відносин, в яких 
одна сторона уповноважена вчинити дії від 
імені іншої сторони та представлені в цивільних 
кодексах [11]. В цих країнах сформувався інсти-
тут довірчої власності, якому, як слушно заува-
жує Р.А. Майданик, притаманні такі ознаки: 
єдиним юридичним власником, відповідно 
і суб’єктом речового права на довірче майно, 
є довірчий власник, який наділяється обтяже-
ним фідуціарним обов’язком правом здійсню-
вати речово-правовий титул у чужому інтересі 
[12, c. 292].

При цьому у цих правових системах відсутній 
інститут трасту, що призводить до виникнення 
великої кількості проблем у міжнародному при-

ватному праві при вирішенні спорів пов’язаних 
із трастами. Траст, розроблений у судах спра-
ведливості в країнах загального права та при-
йнятий з деякими змінами в інших юрисдикціях, 
є унікальним правовим інститутом. 

Трасти – це правові домовленості, розро-
блені в юрисдикціях загального права, за якими 
засновник передає деякі активи довіреній особі, 
яка здійснює контроль над ними в інтересах 
одного або кількох бенефіціарів, визначених 
засновником. Активи, які зберігаються в довір-
чій власності, становлять окрему спадщину від 
довіреної особи, тоді як інші сторони, такі як 
засновник і захисник, також можуть здійснювати 
певний рівень контролю або впливу на них.

Трасти (довірча власність) не тільки надає 
можливості для розвитку бізнесу, але і ство-
рює ризики. Складна структура трастів усклад-
нює ідентифікацію бенефіціарних власників 
і вимагає зусиль для визначення справжнього 
характеру трастових відносин. Аналіз випадків 
відмивання грошей показує, що ризики злов-
живання трастами зростають, коли кілька учас-
ників трасту збігаються з однією фізичною чи 
юридичною особою, або коли трасти створені 
в іноземних юрисдикціях.

У Європейському Союзі з метою унеможли-
влення використання трастів для відмивання 
коштів або фінансування тероризму була при-
йнята директива Європейського парламенту 
і Ради (ЄС) 2018/843[13]. Ризики відмивання гро-
шей та фінансування тероризму можуть відріз-
нятися, залежно від характеристик типу трасту 
чи подібного правового утворення, а розуміння 
таких ризиків може розвиватися з часом, напри-
клад, як результат оцінювання ризиків на наці-
ональному та наднаціональному рівні. З цієї 
причини необхідно забезпечити більш широкий 
доступ до інформації про бенефіціарних влас-
ників трастів та подібних правових утворень. 
Метою Директиви є не тільки виявляти та роз-
слідувати відмивання грошей, але й запобігати 
його виникненню. Посилення прозорості може 
бути сильним стримувальним фактором.

 Окрім фідуцій та трастів слід виокремити пра-
вові механізми, які можна вважати схожими на 
трасти через їхню структуру, такі як опіка, піклу-
вання та управління майном померлих. Низка 
таких механізмів може бути використана для при-
ховування відносин між бенефіціарним власником 
та активами, але не може вважатися подібною до 
трастів щодо їх структури та функції.

 Для забезпечення дієвого моніторингу 
та реєстрації інформації про бенефіціарне 
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володіння трастами є необхідною співпраця 
між державами-членами. Бажаючи встановити 
загальні правові положення, що застосовується 
до трастів низка європейських країн вирішила 
укласти Конвенцію та погодити найбільш важ-
ливі положення[14, ]. Цю конвенцію слушно 
відносити до джерела так званого “супутнього 
права” ЄС. Джерелами “супутнього права” ЄС, 
як слушно зазначає Н. Перестюк, виступають 
не безпосередньо акти органів ЄС, а міжна-
родні договори та різні домовленості, що укла-
даються державами-членами між собою не на 
виконання “гармонізаційних статей” установ-
чих договорів, а добровільно, з метою попере-
дження шкідливих практик щодо вибору країни 
суду, з огляду на більш сприятливу оцінку пер-
спектив розгляду спору для зацікавленої сто-
рони[15,185].

Траст відповідно Конвенції характеризується 
таким:

a) активи становлять окремий фонд і не 
є частиною майна довірчої особи;

b) право власності на активи трасту нале-
жить довірчому власнику або іншій особі від 
імені довіреної особи;

в) довірена особа має повноваження 
та обов’язки, щодо яких вона підзвітна, керу-
вати, використовувати або розпоряджатися 
активами відповідно до умов трасту та накла-
дених спеціальних обов’язків на нього за зако-
ном. 

Збереження засновником певних прав 
і повноважень, а також той факт, що може мати 
сам довірчий власник права як бенефіціара, не 
обов’язково суперечать існуванню трасту.

Траст стосується правових відносин, створе-
них – inter vivos , або у разі смерті – особою, 
засновником, коли активи були передані під 
контроль довіреної особи на користь бенефіці-
ара або з певною метою. 

Трасти можуть бути створені за законом (це 
законні трасти); у разі коли установником нав-
мисно запроваджені відносини між довірчим 
власником та бенефіціаром (прямо виражені 
трасти); коли установник або заповідач створю-
ють відносини між довірчим власником та бене-
фіціаром, які суд визначає як трасти (передба-
чувані або результативні трасти); коли відносини 
між довірчим власником та бенефіціаром визна-
чені судом (конструктивні трасти) [16].

Траст регулюється законом, обраним 
засновником. Вибір має бути явним або неяв-
ним. Договір, що засвідчує траст інтерпрету-
ється з урахуванням обставин справи. Якщо 

застосовне право не вибрано, траст регулю-
ється законодавством, з яким він найтісніше 
пов’язаний. При встановленні закону, з яким 
траст найтісніше пов’язаний, необхідно вра-
хувати, зокрема a) місце заснування трасту; 
b) місце розташування активів трасту; c) місце 
проживання чи діяльності довіреної особи; 
d) об’єкти довіри та місця, де вони повинні бути 
виконані[17,78]. 

Особисті кредитори довіреної особи не 
мають права регресу на активи трасту; трастові 
активи не становлять частину майна довірчого 
власника після його неплатоспроможності або 
банкрутства; трастові активи не повинні бути 
частиною подружнього майна довіреної особи 
або його дружини; трастові активи мають бути 
повернуті, якщо довірена особа, порушивши 
довіру, вважає трастові активи своїм власним 
майном або відчужила довірчі активи. Права 
та обов’язки будь-якої третьої особи, яка воло-
діє активами, визначаються відповідно закону, 
визначеному за вибором. 

Гаазька трастова конвенція містить рішення 
для багатьох проблем, які виникають щодо тра-
стів. Так Конвенція регулює призначення, від-
ставку та звільнення довірених осіб; право дові-
рених осіб делегувати повністю або частково 
виконання своїх обов’язків або здійснення їхніх 
повноважень; повноваження довірених власни-
ків управляти або розпоряджатися трастовими 
активами; повноваження довірених осіб щодо 
інвестування; обмеження щодо термінів трасту; 
відносини між довіреними особами та бенефі-
ціарами, включаючи особисту відповідальність 
довірені особи бенефіціарів; зміну або припи-
нення трасту; вирішення питань щодо колізій-
ного регулювання. 

Конвенція застосовується до трастів неза-
лежно від дати їх створення. Однак Договірна 
держава може залишити за собою право не 
застосовувати Конвенцію до трастів, створених 
раніше дати, набрання Конвенцією чинності.

Слід погодитися з тим, що Гаазька конвен-
ція про визнання трастів має дуалістичну регу-
лятивну властивість, оскільки спрямована на 
уніфікацію як матеріальних норм, що регулю-
ють основоположні аспекти інституту трасту, 
так і колізійних норм, які стосуються обрання 
права стосовно регулювання даних відносин 
чи дотичних до них. Слід погодитися з тим, що 
приєднання до такого роду конвенцій є корис-
ним і передбачає забезпечення сприятливого 
правового режиму для комерційної діяльності 
фізичних та юридичних осіб[18]. 
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На сьогодні трастові відносини ( відносини 
довірчої власності) є вельми поширеними у сві-
товій практиці. Передбачений інститут довірчої 
власності і Цивільним кодексом України, однак 
цей інститут викликає багато дискусій серед 
українських науковців. 

Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу 
України правом власності є право особи на річ 
(майно), яке вона здійснює відповідно до закону 
за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 
Особливим видом права власності є право довір-
чої власності, яке виникає внаслідок закону або 
договору, а згідно зі ст. 1029 Цивільного кодексу 
України договір управління майном може засвід-
чувати виникнення в управителя права довірчої 
власності на отримане в управління майно[19]. 
Довірчий власник не має права самостійно відчу-
жувати таке майно, крім як для звернення стяг-
нення на нього, а також викупу його для суспіль-
них потреб у порядку, установленому законом. 
Відповідно до ч. 1 ст.597 ЦКУ, за договором про 
встановлення довірчої власності одна сторона 
(довірчий засновник) передає майно другій сто-
роні (довірчому власнику) на праві довірчої влас-
ності для забезпечення зобов’язання боржника 
за кредитним договором, договором позики. 
Фахівці неодноразово звертали увагу на недоско-
налість норм щодо довірчої власності в Україні 
та вказували шляхи усунення проблем.. Цьому 
питанню були присвячені Матвєєвські цивіліс-
тичні читання. Траст і трастоподібні конструкції: 
глобалізація та перспективи.. [20]. 

На наш погляд, важливим кроком в цьому 
напрямі було б підписання Конвенції про право, 
що застосовується до трастів та їх визнання. 
Нові завдання в сфері удосконалення право-
вого регулювання трастів в світлі гармонізації 
законодавства України щодо довірчої власності 
до права ЄС пов’язані з набуттям Україною ста-
тусу кандидата на членство в Європейському 
Союзі. Повноправне членство передбачає вхо-
дження до внутрішнього ринку ЄС. Це неминуче 
призведе до посилення господарських зв’язків 
та необхідності колізійного врегулювання. Тому 
ще на етапі впровадження заходів, необхідних 
для набуття повноправного членства в ЄС нашій 
державі слід підписати Конвенцію про право, що 
застосовується до трастів та їх визнання та вне-
сти зміни до національного законодавства. 
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Khodyrieva A. V. Fiduciary relations in world legal systems
The article examines fiduciary relationships, which cover a wide range of commercial relationships 

and their genesis from ancient Rome to the present day. The concept of fiduciary relations in modern 
legal doctrine and their content in the legal systems of customary and continental law are analyzed. 
Fiducia originated in ancient Rome and was prescribed in national legal systems and the law 
of the European Union. Fiducia became established in the form of trust in Great Britain and other 
legal systems of common law, where consistent and unified trust law was formed. In the legal systems 
of continental law, trusts are not recognized, on the other hand, in the Civil Law of the French 
Republic, the institution of fiduciary is quite developed, and in Ukraine, the institution of trust property 
is similar to the trust. These legal arrangements are generally based on a three-party participation 
scheme whereby one or more transferors transfer assets to a fiduciary for the benefit of one or more 
designated beneficiaries. The trust provides opportunities for the development of commercial activities, 
but is associated with the emergence of money laundering and terrorist financing risks. The author 
analyzed the mechanisms for countering these risks introduced by the Directive of the European 
Parliament and the Council (EU) 2018/843. It is emphasized that ensuring openness of information 
about fiduciary agreements and beneficial owners of trusts and similar legal entities is the most 
effective tool for minimizing risks. Since in the modern world there are two forms of representation, 
which acquire their own characteristics in the national law of different countries, legal conflicts arise. 
Effective means of overcoming them are proposed by the Hague Trust Convention, but its signing 
and ratification by national states is very slow. The convention has not yet been ratified by Ukraine. 
We consider its ratification as a necessary step on the way to full EU membership.

Key words: fiduciaries, fiduciary relations trust, trust property, collisions regulation.



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

174 © Сірко Р. Б., 2022

УДК 341.9
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2022.4.25

Р. Б. Сірко
доктор юридичних наук, доцент, директор

Чернівецького інституту
Міжнародного гуманітарного університету

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
У запропонованій статті досліджуються актуальні питання виконання договорів пере-

везення вантажів за за конодавством України. Визначається, що перевезення транспорт-
ними засобами становить собою організаційно і технічно складний процес, що складається 
з низки послідовних, пов’язаних між собою технологічних операцій, метою якого є перемі-
щення об’єктів перевезення (вантажів, багажу, вантажобагажу, товарів). У процесі здійс-
нення своєї діяльності транспортні організації та підприємства вступають у взаємозв’язки 
як зі своїми клієнтами, так і з іншими транспортними підприємствами, що оформлюються 
відповідними договорами.

Обов’язок доставки ввіреного об’єкта перевезення (вантажу, багажу, пошти) до місця 
призначення за договором перевезення транспортними засобами покладається на тран-
спортне підприємство / організацію. Таким чином, транспортне підприємство, виступа-
ючи як транспортна організація, підпадає під цивільно-правове поняття перевізника. У той 
самий час транспортне підприємство є суб’єктом господарювання конкретної правової 
системи і в цій іпостасі – об’єктом державного регулювання. Особливості правового ста-
тусу транспортних підприємств у відносинах з перевезення транспортними засобами і їх 
правового становища в господарській системі держави обумовлюють необхідність аналізу 
цих питань у світлі прийнятих останніми роками нормативних документів.

В статті акценту\ється увага на тому, що порядок укладення договорів перевезення 
об’єктів перевезення транпсортними засобами має значну специфіку. Вказана специфіка 
обумовлюється своєрідністю врегульованих чинним законодавством відносин сторін дого-
ворів перевезення, в частині організації та здійснення перевезень.

Виконання договору перевезення транспортними засобами має важливе значення не 
лише для досягнення економічної мети, але й для визначення відповідальності за неналежне 
виконання договору перевезення. Виконання договору перевезення транспортними засо-
бами об’єктів перевезення має низку особливостей. Встановлено, що цією особливістю 
є специфіка діяльності за принципом реального виконання, яка полягає в неможливості для 
перевізника видати об’єкт перевезення (вантаж, багаж, вантажобагаж) аналогічний на 
заміну втраченого або зіпсованого. Договір перевезення транспортними засобами об’єктів 
перевезення вважається виконаним, якщо дотримано всіх умов, передбачених цим догово-
ром або транспортною накладною.

Ключові слова: цивільне право, цивільне законодавство, зобов’язання, цивільно-право-
вий договір, транспортні договори, договір перевезення вантажу, перевезення, виконання 
договору.

Постановка проблеми. Перевезення тран-
спортними засобами становить собою органі-
заційно і технічно складний процес, що скла-
дається з низки послідовних, пов’язаних між 
собою технологічних операцій, метою якого 
є переміщення об’єктів перевезення (ванта-
жів, багажу, вантажобагажу, товарів). У процесі 
здійснення своєї діяльності транспортні органі-
зації та підприємства вступають у взаємозв’язки 
як зі своїми клієнтами, так і з іншими транспорт-

ними підприємствами, що оформлюються від-
повідними договорами.

Обов’язок доставки ввіреного об’єкта пере-
везення (вантажу, багажу, пошти) до місця при-
значення за договором перевезення транспорт-
ними засобами покладається на транспортне 
підприємство / організацію. Таким чином, тран-
спортне підприємство, виступаючи як тран-
спортна організація, підпадає під цивільно-пра-
вове поняття перевізника. У той самий час 
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транспортне підприємство є суб’єктом госпо-
дарювання конкретної правової системи і в цій 
іпостасі – об’єктом державного регулювання. 
Особливості правового статусу транспортних 
підприємств у відносинах з перевезення тран-
спортними засобами і їх правового становища 
в господарській системі держави обумовлюють 
необхідність аналізу цих питань у світлі прийня-
тих останніми роками нормативних документів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Теоретичну основу дослідження склали 
наукові праці таких науковців, як А.Г. Биков, 
Г.С. Гуревич, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, В.А. Єгіа-
заров, А.Д. Кейлін, Н.С. Ковалевська, В.В. Луць, 
О.Л. Маковський, Я.І. Рапопорт, А.М. Рубін, 
Г.П. Савічев, О.М. Садіков, Є.О. Харитонов, 
М.Є. Ходунов, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершене-
вич та інших.

Мета статті. Метою статті є науковий аналіз 
положень законодавства України, яке регулює 
цивільно-правові відносини сторін договору пере-
везення об’єктів перевезення (вантажу, багажу, 
вантажобагажу) траснпортними засобами. 

Викладення основного матеріалу. У нау-
ковій практиці існує положення, що порядок 
укладення договорів перевезення об’єктів пере-
везення транпсортними засобами має значну 
специфіку. Вказана специфіка обумовлюється 
своєрідністю врегульованих чинним законодав-
ством відносин сторін договорів перевезення, 
в частині організації та здійснення перевезень. 
Це обумовлено наступним: 1) договори пере-
везення є обов’язковими до укладення для 
перевізника при зверненні до нього клієнтів 
за наданням відповідних послуг; 2) укладення 
договорів перевезення від імені організації-пе-
ревізника здійснюється залізничними станці-
ями, портами (морськими, річковими), аеропор-
тами, автостанціями, які не є стороною договору 
превезення; 3) проект договору складає від-
правник об’єкту перевезення на підставі вимог 
чинного законодавства щодо змісту та форми 
договору [5, с. 123]; 4) до укладення договору 
перевезення об’єкту перевезення і навіть до 
надання відправником заповненої накладної, 
відправник та перевізник повинні виконати 
низку обов’язків, які пов’язані з пред’явленням 
і прийманням об’єкту перевезення. Ці обов’язки 
передбачені відповідними нормативно-право-
вими актами [4]. 

Організації – перевізники зобов’язані нада-
вати під завантаження об’єктів перевезення 
справні та придатні для перевезення відповід-

ного вантажу транспортні засоби. Під придат-
ністю транспортного засобу розуміється такий 
його стан, від якого залежить забезпечення схо-
ронності об’єкта перевезення при перевезенні. 
Придатність транспортного засобу в комерцій-
ному відношенні визначає відправник, якщо 
завантаження здійснюється його засобами, або 
транпсортна організація, у випадку здійснення 
завантаження засобами організації. 

В якості прикладу, відповідно до положень 
статті 28 СЗ України, залізниці можуть при-
ймати до перевезення вантажі з оголошеною 
вартістю. Враховуючи, що при цьому на заліз-
ницю покладається підвищена відповідаль-
ність, вантаж, який пред’являється до переве-
зення з оголошенням його вартості, має бути 
підготовлений відправником до перевезення 
згідно з вимогами, передбаченими транспорт-
ними кодексами, статутами та правилами пере-
везень [7, с. 183-186; 8]. 

Порядок, установлений відповідними трас-
нпортними кодексами та статутами, а також 
«Правилами перевезення вантажів з оголоше-
ною вартістю щодо вказаних вантажів», безу-
мовно примушує перевізника приділяти значну 
увагу їх перевезенню та надавати підвищене 
піклування, що вимагає відповідних додаткових 
організаційно-технічних заходів. 

В свою чергу, відправник мусить належ-
ним чином підготувати об’єкт перевезення для 
перевезення, щоб забезпечити схоронність 
цього об’єкту на всьому шляху слідування. 
Важливе значення має не тільки стан самого 
об’єкта перевезення, але й тари, а також упа-
ковки, якщо об’єкт перевезення потребує цих 
засобів зберігання. Так наприклад, стаття 24 СЗ 
України [2] передбачає, що упакування, пакету-
вання, тара мусять відповідати вимогам нор-
мативних документів. Відправник зобов’язаний 
на вимогу залізниці пред’явити стандарт або 
технічні умови на відвантажувальну продукцію, 
а також на її тару. 

Транпортна організація зобов’язана пере-
вірити шляхом зовнішнього огляду стан тари 
та упаковки. У разі виявлення недоліків, що 
можуть призвести до втрати, псування або 
пошкодження об’єкту перевезення, то відправ-
ник зобов’язаний на вимогу транпсортної орга-
нізації усунути виявлені недоліки та привести 
у належну відповідність до вимог загально-
прийнятих стандартів. У випадку невикоання 
вказаних вимог відправником, транспортна 
організація може відмовити відправнику у здійс-
ненні перевезення об’єкта перевезення. Тран-
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псортна організація – перевізник не має права 
приймати об’єкт перевезення з дефектами тари 
або упакування, так-як така упаковка може 
заподіяти шкоду транспортному засобу або 
навколишньому середовищу.

Обов’язковою умовою приймання об’єкта пере-
везення до перевезення є визначення його маси. 

У практиці господарських судів нерідко 
відповідальність за недостачу вантажу, що 
перевозиться навалом, насипом і наливом, 
покладається на транспортне підприємство, 
яке здійснювало перевезення об’єктів пере-
везення, на підставі даних відправника, які не 
завжди відповідають дійсності маси прийнятого 
до перевезення об’єкту перевезення (вантажу, 
багажу, пошти). Транспортне підприємство 
відправлення, усуваючись від перевірки кіль-
кості та маси вантажу, що здається до переве-
зення, невиправдано перекладає ризик втрат, 
пов’язаних з відшкодуванням клієнту збитків 
від недостачі доставленого вантажу, на тран-
спортне підприємство призначення. На наш 
погляд, цьому можна запобігти встановленням 
обов’язку транспортного підприємства відправ-
лення у всіх випадках перевіряти вказані від-
правником у накладній відомості щодо кількості 
та маси вантажу, що приймається до переве-
зення. Тому вважається необхідним внесення 
до окремих статутів і транспортних кодексів 
та «Правил перевезення вантажів» [4] норми, 
яка б передбачала обов’язок транспортного 
підприємства при кожному відправленні переві-
ряти масу та кількість вантажу. 

З метою забезпечення схоронності об’єктів 
перевезення, які знаходяться в процесі переве-
зення, завантажені транспортні засоби мають 
бути опломбовані. Пломбування вантажних 
транспортних засобів здійснює те підприєм-
ство, організація, засобами яких проводиться 
навантаження. 

Після проведення всіх попередніх дій процес 
волевиявлення сторін на укладення договору 
перевезення вантажу вступає в останню ста-
дію – юридичне оформлення відповідної угоди 
та надати підприємству навантаження разом 
з вантажем заповнену накладну (комплект 
перевізних документів) на кожне відправлення. 
Форму накладної, інших перевізних документів 
та порядок її заповнення затверджує Міністер-
ство транспорту України. Порядок заповнення 
накладної визначається в залежності від виду 
вантажу і порядку перевезення (дрібними від-
правками, на відкритому рухомому составі, 
у супроводі провідника тощо) [5, с. 78; 6]. 

Дата приймання вантажу засвідчується на 
накладній календарним штемпелем станції від-
правлення. Ця дата і є моментом укладення 
договору перевезення вантажу і визначає поча-
ток терміну, протягом якого вантаж має бути 
доставлений до пункту призначення. Накладна 
разом з дорожньою відомістю супроводжує 
об’єкт перевезення на всьому шляху переве-
зення до пункту призначення, де видається 
отримувачу. Для посвідчення прийняття ван-
тажу до перевезення транспортне підприємство 
видає відправнику квитанцію, яку він одержує 
під розписку у відповідній графі корінця дорож-
ньої відомості, що залишається на підприємстві 
відправлення. 

Зважаючи на викладене слід зазначити, 
що головною запорукою належного виконання 
договору перевезення об’єктів перевезення 
транспортними засобами є правильне запо-
внення накладної (комплекту перевізних доку-
ментів) з урахуванням всіх вимог, передбачених 
транспортними кодексами, статутами та «Пра-
вилами перевезення вантажів». Транпсортним 
організаціям та підприємствам необхідно здійс-
нювати необхідний контроль за додержанням 
порядку приймання об’єктів перевезення до 
перевезення та правильністю заповнення пере-
візних документів. 

Виконання договору перевезення транспорт-
ними засобами також має свої особливості. 
Договір перевезення у загальному розумінні – 
це договір, за яким надаються послуги переве-
зення, що не обов’язково мають результати. Ця 
особливість є специфікою діяльності принципу 
реального виконання і полягає в неможливості 
для перевізника видати вантаж, аналогічний 
втраченому. Виконання договору перевезення 
транспортними засобами – це регламентова-
ний чинним законодавством порядок і процес 
учинення учасниками цього договору необ-
хідних послідовних і взаємопов’язаних дій, які 
були обумовлені в договорі перевезення або 
транспортній накладній. Згідно з визначенням, 
перевізник не зможе виконати свій обов’я-
зок, що полягає в перевезенні, якщо відправ-
ник не надасть об’єкти перевезення (вантаж, 
багаж, вантажобагаж, пошту) для перевезення 
у визначений термін, передбачений у договорі, 
а отримувач у свою чергу не зможе його отри-
мати, якщо перевізник не поінформує його про 
прибуття об’єкту перевезення. Тому для відно-
син договору перевезення транспортними засо-
бами має велике значення вимога його належ-
ного виконання.
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Договір перевезення транспортними засо-
бами визнається виконаним, якщо виконано 
все, що було обумовлено в договорі переве-
зення або транспортній накладній. 

До істотних умов, які необхідні для укладення 
договору, слід відносити також місце виконання 
договору, що визначає відправник і узгоджує 
з перевізником, який має право визначити таке 
місце самостійно, бо транспортні перевезення 
здійснюються певним транспортом з відповід-
ного пункту відправлення до пункту призначення.

Враховуючи вищевикладене, можна дійти 
висновку, що виконання договору перевезення 
об’єктів перевезення ранспортними засо-
бами – це доставка і видача об’єктів переве-
зення (вантажу, багажу, вантажобагажу, пошти), 
вказаних у транспортній накладній, у кількості 
та якості, прийнятих для перевезення, особі, 
яка має право отримати вказані об’єкти переве-
зення у місці призначення й у термін, визначені 
в договорі або законі з дотриманням необхідних 
і можливих умов безпеки. 

Порядок виконання договору перевезення 
транспортними засобами залежить від ваги, 
об’єму, розмірів, упакування об’єктів переве-
зення (вантажу, багажу, вантажобагажу) і термі-
нів перевезення.

Відповідальність за стан упаковки і тари 
об’єктів перевезення лежить на відправникові, 
який знає особливі властивості, притаманні 
цим об’єктам, що призначені для транспорту-
вання. Однак пункт призначення, який приймає 
об’єкт перевезення для перевезення, виходячи 
з необхідності забезпечення належних умов 
зберігання, має здійснювати контроль за цим. 

Термін дії договору перевезення об’єктів 
перевезення, тобто час, необхідний для його 
виконання, визначається проміжком часу від 
моменту прийняття об’єктів перевезення для 
перевезення до моменту їх видачі отриму-
вачу в пункті призначення. Цей проміжок часу 
може бути передбачено договором, визначено 
транспортним статутом або відповідними пра-
вилами. Тут слід звернути увагу, що у Статуті 
залізниць України [2], та у «Правилах переве-
зень вантажів залізничним транспортом» [4] не 
закріплено певного терміну виконання переве-
зення залізничним транспортом. Тому терміни 
встановлюються за згодою сторін у договорі. 
Тут термін доставки вантажу залежить від роз-
кладу руху поїздів, що рухаються маршрутом 
від станції відправлення до станції призна-
чення. При цьому слід ураховувати час на всі 
процедури, що пов’язані з перевезенням. Тому 

загальний термін доставки вантажу буде скла-
датись із таких елементів: час, затрачений на 
збереження вантажу в пункті відправлення; час 
на перевезення вантажу; час на видачу ван-
тажу, враховуючи термін на оповіщення одер-
жувача про прибуття вантажу. 

Початковим моментом виконання дого-
вору перевезення можна визначити момент 
прийняття об’єкту перевезення на пункті при-
значення, а кінцевим – дату оповіщення отри-
мувача про прибуття об’єкту перевезення до 
пункту призначення. 

Перевізник зобов’язаний видати об’єкт пере-
везення (вантаж, багаж, вантажобагаж) особі, 
яка має право на його отримання, тобто отри-
мувачу, якого вказано у транспортній накладній, 
або його представнику, який має пред’явити 
належно оформлену довіреність на отримання 
товарно-матеріальних цінностей. 

Особа, яка отримує об’єкт перевезення, 
мусить внести плату (платежі та збори), яку 
має право стягнути з неї перевізник, і лише 
потім прийняти об’єкт перевезення (вантаж, 
багаж, вантажобагаж, пошту). Вона також має 
право прийняти вантаж, багаж, вантажобагаж 
і вивезти його незалежно від того, чи прибув він 
із запізненням, у повному обсязі або частково. 
На підтвердження отримання об’єкту переве-
зення отримувач робить запис у дорожній відо-
мості, яка залишається в перевізника. В три-
мувача залишається накладна з відміткою про 
видачу та час видачі. 

 Отримувач має право відмовитись від при-
йняття вантажу, багажу, вантажобагажу, якщо 
внаслідок псування або пошкодження якість 
об’єкта перевезення змінилася настільки, що 
можливість його повного або часткового вико-
ристання виключена. 

Таким чином, виконання договору переве-
зення з боку перевізника закінчується з моменту 
передачі об’єкта перевезення отримувачу. Це 
останній етап виконання договору перевезення 
об’єктів перевезення транспортними засобами, 
на якому досягається мета і результат укла-
дення договору перевезення. 

 Видача вважається заключним юридичним 
фактом, з яким пов’язують завершення процесу 
перевезення об’єктів перевезення транспорт-
ними засобами. 

У висновку слід наголосити, що виконання 
договору перевезення транспортними засо-
бами має важливе значення не лише для досяг-
нення економічної мети, але й для визначення 
відповідальності за неналежне виконання дого-
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вору перевезення. Виконання договору переве-
зення транспортними засобами об’єктів пере-
везення має низку особливостей. Встановлено, 
що цією особливістю є специфіка діяльності за 
принципом реального виконання, яка полягає 
в неможливості для перевізника видати об’єкт 
перевезення (вантаж, багаж, вантажобагаж) 
аналогічний на заміну втраченого або зіпсова-
ного. Договір перевезення транспортними засо-
бами об’єктів перевезення вважається викона-
ним, якщо дотримано всіх умов, передбачених 
цим договором або транспортною накладною.
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Sirko R. В. Current issues of fulfillment of cargo transportation contracts under  
Ukrainian law

Transportation by vehicles is an organizationally and technically complex process which cosist off 
a number of consecutive, interconnected technological operations, the purpose – is the movement 
of objects of transportation (cargo, luggage, baggage, goods). In the process of carrying out its 
activities, transport organizations and enterprises enter into relationships both with their customers 
and with other transport enterprises, which are formalized by the relevant contracts.

The duty of delivery of the entrusted object of transportation (cargo, baggage, mail) to the destination 
under the contract of transportation is entrusted to the transport company / organization. Thus, 
a transport enterprise, acting as a transport organization, falls under the civil law concept of a carrier.

At the same time, the transport enterprise is a business entity of a specific legal system and, in 
this guise, is an object of state regulation. Peculiarities of the legal status of transport enterprises in 
relations with transportation by vehicles and their legal position in the economic system of the state 
determine the need to analyze these issues in the light of regulatory documents adopted in recent 
years.

In scientific practice, there is a provision that the procedure for concluding contracts for transportation 
of objects of transportation by means of transportation has significant specificity. The specificity is 
determined by the peculiarity of the relations of the parties to the transportation contracts regulated 
by the current legislation, in terms of the organization and implementation of transportation.

Execution of the contract of transportation is important not only for achieving an economic goal, 
but also for determining responsibility for improper execution of the contract of transportation. The 
execution of the contract for transportation of objects of transportation has a number of peculiarities. 
It was established that this feature is specific to the activity based on the principle of real performance, 
which consists in the impossibility for the carrier to issue an object of transportation (cargo, baggage, 
cargo baggage) similar to the replacement of the lost or damaged one.

The contract for the transportation of objects of transportation by means of vehicles is considered 
fulfilled if all the conditions stipulated by this contract or the waybill are met.

Key words: transportation, means of transport, reformation, relations with transportation by 
transportation, charter, transportation code, contract of transportation by transportation, obligations, 
transportation.
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ПРАВО НА ДОКАЗИ В ПРОЦЕСАХ КОНСТИТУЦІЙНИХ 
ГАРАНТІЙ: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА 
КОНСТИТУЦІЙНИХ СУДІВ
Право на доказування, яке є частиною змісту права на належну правову процедуру, є кон-

ституційним правом кожної особи на засоби доказування, запропоновані іншими процесуаль-
ними суб’єктами, ніж суддя, який визнав, діяв та належним чином оцінювався, беручи їх до 
уваги у своєму рішенні.

Фундаментальне право на доказування визначається в рамках того, що ми розуміємо 
під належною правовою процедурою, яка є правом кожної людини на здійснення будь-якого 
процесу (судового, адміністративного, приватного тощо) з дотриманням певних мінімаль-
них гарантій, які забезпечують справедливий результат. Важливим елементом є право на 
доведення, оскільки не було б належної правової процедури, якби особа не дозволила допу-
стити свої доказові засоби в рамках процесу, або, визнавши їх, вони не оцінюються.

Існує конституційне право довести, хоча і не автономне, що воно керується цілями дотри-
мання або захисту права на належну правову процедуру. Це є основним правом осіб подавати 
докази, пов’язані з фактами, які складають їх позов або їх захист. Відповідно до цього права, 
сторони або третя особа, легітимізовані в процесі або провадженні, мають право пред’явити 
необхідні докази для того, щоб довести факти, що становлять їх позов або захист.

У процесах конституційного контролю відсутня доказова діяльність судді (Конститу-
ційного Суду чи судової влади) через її абстрактний характер та юридичне тлумачення 
(чистого права). Однак Конституційний Суд встановив можливість абстрактного пере-
гляду щодо процесів неконституційності, надавши йому суб’єктивного характеру, який 
дозволив би виробництво доказових матеріалів.

Ключові слова: конституційне доказування, Конституційний Суд, суддя, тлумачення, 
належна судова процедура.

Постановка проблеми. Право подавати 
докази у провадженні є конституційним пра-
вом, яке ґрунтується як на гарантії доступу 
до правосуддя, так і на праві на змагальний 
та достатній захист. У більш загальному плані 
можна сказати, що це право є невід’ємним еле-
ментом права на належну правову процедуру. 
Право на доказування вважається основним 
правом випливає з одного з найбільш акту-
альних принципів, записаних у чинній Хартії 
Magna, в даному випадку, суперечливе, яке 
в силу наслідків виходить з належної правової 
процедури.

Стан опрацювання. Вивчення доказової 
діяльності у конституційному процесі займалься 
Д. Бєлов, Ю. Бисага, М. Костицький, Н. Шап-
тала та О. Щербанюк.

Метою статті є аналіз правa на докази 
в процесах конституційних гарантій: міжна-
родна практика конституційних судів.

Виклад основного матеріалу. Характер 
процесів конституційних гарантій – в силу їх 
особливої мети щодо захисту основних прав – 
визначає необхідність створення механізмів, які 
дозволять суду надавати адекватний конститу-
ційний захист, беручи до уваги недоліки перу-
анської судової системи, пов’язані з надмірним 
процесуальним навантаженням. Він не скасо-
вує право на доказування в процесах конститу-
ційних гарантій, але обмежує його відповідно до 
його характеру та особливого і невідкладного 
опрацювання. 

На початку треба зазначити, що в науковій 
літературі поняття «доказування» не має єди-
ного визначення. Цей термін трактується як 
установлення за допомогою доказів усіх фактів, 
обставин, що мають значення для вирішення 
справи. Докази призначені для доказової сис-
теми, оскільки гідність людської особисто-
сті знаходиться в нашому порядку, саме вони 
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переконають судження, щоб встановити проце-
суальну істину шляхом прийняття рішення.

Поняття доказового права містить у собі 
мовчазне розмежування з поняттям доказу 
та доказування. Можливим визначенням дока-
зового права, яке відповідало б вимогам необ-
хідності та достатності, про які ми говорили, 
було б наступне: Доказове право - це дисци-
пліна, яка стосується феномену реконструкції, 
зробленої сторонами фактичних констатацій 
суспільно значущих фактів, що мали місце 
в минулому (процесуальних або позапроцесу-
альних), з відповідних засобів доказування, оці-
нених у законі, для досягнення справедливого 
судового рішення. У разі конституційного про-
вадження - конституційний суддя.

Доведення походить від латинського 
probare, що означає досліджувати, перевіряти, 
демонструвати. У юридичному сенсі доводити 
- значить демонструвати визначеність щодо 
того чи іншого факту, щоб переконати дух судді 
в нібито істинності. Метою доказів є переко-
нання судді в істинності спірного факту, тобто 
шукається процесуальна істина, досяжна або 
можлива істина. Процесуальна істина виникає 
в ході курсу, і може відповідати дійсності чи ні, 
хоча саме на її підставі мировий суддя повинен 
винести своє рішення.

Право на доказування – це право склад-
ної структури, зміст якого «(...) складається 
з: а) права надавати докази, які вважаються 
необхідними, b) для їх визнання, c) для належ-
них дій, d) для забезпечення виробництва або 
збереження доказів від очікуваного виконання 
доказів та е) щоб вони були оцінені належним 
чином та з належною мотивацією, для того, щоб 
надати йому доказову заслугу. Оцінка доказів 
повинна бути належним чином обґрунтована 
в письмовій формі, щоб особа могла переві-
рити, чи була зазначена заслуга ефективно 
та адекватно виконана» [2].

Що стосується поняття доказування, то нага-
дується, що конкретизація доказів - це не інша 
річ, як доведення наявності чи ні певних фактів, 
які стверджуються (дія доказування), що випли-
вають з цих суджень, мотивів або причин, які 
переконують суддю (визначеність), використо-
вуючи механізми або засоби, передбачені пра-
вовою системою (засоби доказування).

Конституційний суд у рішенні від 17 жовтня 
2005 року (Exp. № 6712-2005-HC/TC – Magaly 
Medina Case), як зазначено нижче: 13. Право на 
доказування є однією з елементарних складо-
вих права на ефективний процесуальний захист, 

оскільки, як вже зазначав Суд у рішенні у справі № 
010-2002-AI/ТК, воно становить неявний елемент 
цього права [2]. Тому необхідно, щоб його захист 
здійснювався через нинішній конституційний про-
цес. Визнавши право на докази з конституційної 
точки зору, Суд вважає доречним зазначити, що 
не всі випадки їх змісту заслуговують захисту 
через конституційний процес свободи (amparo 
або habeas corpus). Як встановлено статтею 200 
Конституції, такі процеси були створені для захи-
сту конституційних прав. Права, засновані на нор-
мах юридичного рангу або нижче, можуть бути не 
прийняті через ці процеси; Пункт 5 статті 1 Кон-
ституційно-процесуального кодексу, всупереч 
sensu, говорить, що лише ті вимоги, які безпосе-
редньо стосуються конституційно захищеного змі-
сту права, на яке посилається, як це висловлено 
в рішенні у справі № 1417-2005-AA/TC, будуть 
захищені в конституційному місці.

Хоча конституційна природа права на докази 
визнається, не кожен аспект, пов’язаний з цим 
правом, може бути захищений конституційним 
процесом, оскільки існують елементи цього 
права, які мають правовий захист. Конституцій-
ний Суд визначив, що порушення змісту права 
на доказування пов’язане з порушенням іншого 
основоположного права, такого як право на 
захист у судовому процесі.

Освячення права на доказування як основ-
ного права визначає, що його порушення перед-
бачає прямий вплив на конституційний і між-
народний порядок. Він також передбачає, що 
правові норми повинні тлумачитися найбільш 
сприятливим чином для ефективності або мак-
симізації права.

У конституційних процесах відсутня стадія 
доказування. Допустимими є лише докази, які 
не потребують дії, що не перешкоджає вико-
нанню доказових дій, які суддя вважає необ-
хідними, не впливаючи на тривалість процесу. 
В останньому випадку попереднє повідомлення 
не вимагається.

У буквальному тлумаченні норми можна 
зробити висновок, що право на доказування 
відсутнє в конституційних процесах, оскільки 
відсутня стадія доказування, тому – якщо про-
довжувати цю аргументацію – норма буде 
неконституційною, оскільки обмежує сторони 
від демонстрації своїх вимог у конституційному 
процесі. Однак зауважимо, що таке тлумачення 
є помилковим, оскільки не узгоджується з метою 
та характером конституційних процесів.

Незважаючи на деякі загальні риси, консти-
туційні докази відрізняються від філософських 
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або логічних доказів і наукових або експеримен-
тальних доказів. Він відрізняється як за об’єк-
том, так і за способом. Дійсно, перший прагне 
продемонструвати істинність поточного пропо-
зиції, що розглядається як такий, що випливає 
з іншого пропозиції, вже продемонстрованого 
або визнаного таким (дедуктивний метод), тоді 
як другий прагне відкрити природний закон 
для передбачення майбутнього наслідку май-
бутньої причини шляхом спостереження або 
експерименту з закономірністю, з якою за тією 
ж причиною слідує той же ефект (індуктив-
ний метод). Завдання судових доказів поля-
гає в тому, щоб реконструювати якусь минулу 
подію таким чином, щоб суддя міг застосувати 
до нього норми позитивного права [1] .

Однак доказова активність у конституцій-
них процесах обмежена, оскільки допускається 
лише пропозиція доказових засобів, які не 
потребують дії, що є суперечливим, оскільки, 
строго кажучи, всі доказові засоби вимагають 
дій судді, навіть якщо для цього не потрібне 
спеціальне слухання. У загальній перспек-
тиві законодавець послався на те, що дореч-
ними є лише документи. Як ми вже зазначали 
раніше, це робиться заради ефективного судо-
вого захисту сторін процесу через процес без 
зайвих затримок.

Проблема емпіричних доказів у сконцентро-
ваному контролі конституційності не є новою. 
Конституційна доктрина довгий час диску-
тувала про активність конституційних судів 
у контролі за конституційною легітимністю 
законів. Однак незначний прогрес був досяг-
нутий в оцінці фактів і законодавчих прогнозів 
в концентрованій конституційній юрисдикції. 
Від твердження факту до ствердження дове-
деного факту в судовому рішенні відбувається 
процедура, раціонально впорядкована вста-
новленням доводів. Це доказова діяльність або 
процедура, яка починається з викладу факту, 
проходячи через побудову доказового твер-
дження і його підтексту до фактичного твер-
дження, для висновку доведеного факту. Доказ 
неконституційності об’єднує два, очевидно, 
антагоністичних традиційних інститути права: 

доказовість і неконституційність [3].
Сутність доказування у конституційному 

судовому процесі у справах про офіційне тлу-
мачення Конституції України полягає у такому. 
По-перше, це збирання, оцінка та використання 
доказів, які сприяють правильному розумінню 
питань «права», тобто юридичного змісту кон-
ституційної норми. По-друге, виходячи із свого 
завдання — гарантувати верховенство Консти-
туції України, Суд зобов’язаний розглядати кон-
ституційну норму, яка тлумачиться, з аксіологіч-
ної точки зору, тобто дослідити наявні докази 
щодо відповідності норми «духу» Конституції 
України духовним, моральним, естетичним 
та іншим цінностям, закладеним в основу 
Основного Закону держави [4].

Висновки. Призначення доказів сприяє 
вдосконаленню аргументації в конституційній 
юрисдикції, оскільки демонструє, що дослі-
дження фактичного змісту не є довільною 
діяльністю, а розвивається в рамках правових 
і раціональних норм. І ось доказ: інструмент, 
функціонально призначений для приведення 
до прийняття рішення раціональних крите-
ріїв перевірки конституційно значущої дійсно-
сті. Докази призначені для доказової системи, 
оскільки гідність людської особистості знахо-
диться в нашому порядку, саме вони перекона-
ють судження, щоб встановити процесуальну 
істину шляхом прийняття рішення.
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Rusnak L. V. The right to evidence in proceedings of constitutional guarantees: international 
practice of constitutional courts

The right to evidence, which is part of the content of the right to due legal process, is the constitutional 
right of every person to the means of proof offered by procedural subjects other than the judge, who 
recognized, acted and properly evaluated, taking them into account in his decision or decided

The fundamental right to evidence is defined within what we understand by due process of law, 
which is the right of every person to any process (judicial, administrative, private, etc.) subject 
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to certain minimum guarantees that ensure a fair outcome. An important element is the right to 
evidence, because there would be no due process of law if the person did not allow his evidence to 
be admitted into the process, or, having admitted it, was not evaluated.

There is a constitutional right to evidence, although not an autonomous one, that is governed 
by the objectives of enforcing or protecting the right to due process of law. It is a fundamental right 
of persons to present evidence relating to the facts constituting their claim or their defence. According 
to this right, the parties or a third party legitimized in a process or proceeding have the right to present 
the necessary evidence in order to prove the facts constituting their claim or defense.

In the processes of constitutional control, there is no evidentiary activity of the judge (of 
the Constitutional Court or the judiciary) due to its abstract nature and legal interpretation (pure law). 
However, the Constitutional Court established the possibility of an abstract review of the processes 
of unconstitutionality, giving it a subjective character that would allow the production of evidentiary 
materials.

Key words: constitutional proof, Constitutional Court, judge, interpretation, proper judicial 
procedure.
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
ЇХ ПРАВОВА СУТНІСТЬ
У статті проаналізовано правову сутність юридичної діяльності як різновид правової 

діяльності, що здійснюється у сфері права з метою отримання правового результату, задо-
волення потреб та інтересів соціальних суб’єктів відповідно до вимог права. Серед всіх форм 
прояву соціальної діяльності юридична діяльність набула певних ознак, які дозволяють виді-
лити її в окремий напрям діяльності. Звернено увагу на те, що у разі дослідження діяльності 
як сукупності дій та відповідних операцій (процедур), юридичну діяльність слід розглядати 
як діяльність, яка опосередкована правом; спрямована на задоволення потреб суспільного 
розвитку; її суб’єкти уповноважені на здійснення юридичних дій та операцій (на відміну, напри-
клад, від суб’єктів державної діяльності, якими, як правило, виступають державні органи); 
головною її метою є законність та обґрунтованість рішень (наявність правової мети); опо-
середкована правовідносинами, тож має офіційний і конструктивний характер. 

Робиться висновок, якщо використовувати як науковий інструментарій категорію 
«юридична діяльність», виділяючи в її змісті два таких різновиди, як «власне юридичну» 
та «організаційно-юридичну», то організаційна (неправова) форма державної діяльності не 
є специфічною самостійною формою на відміну від правової. Будь-яка діяльність держави 
відбувається в правових рамках.

Встановлено, що поняттям «фінансова діяльність» охоплюється сьогодні фінансова 
діяльність держави, фінансова діяльність органів місцевого самоврядування (публічна 
фінансова діяльність) та фінансова діяльність суб’єктів господарювання, що функціону-
ють на різних формах власності (приватна фінансова діяльність). 

Публічна фінансова діяльність становить заснований на нормах права процес управлін-
нями фондами коштів, необхідними для виконання функцій державних органів, органів міс-
цевого самоврядування та інших публічних утворень. Фінанси підприємств, які складають 
основу децентралізованих фінансів, підпадають до сфери впливу фінансово-правових норм 
у разі імперативних обов’язків, пов’язаних з публічними фондами коштів. 

Ключові слова: юридична діяльність, фінансова діяльність, публічна фінансова діяль-
ність, правові форми публічної фінансової діяльності, неправові форми публічної фінансової 
діяльності.

Постановка проблеми. Сучасна українська 
держава розвивається відповідно до консти-
туційно закріплених засад суверенної, неза-
лежної, демократичної, соціальної та правової 
держави. Стрімкий розвиток сучасного суспіль-
ства, його глобалізаційних та інтеграційних 
процесів, зумовлюють необхідність розгляду 
сучасних правових тенденцій, що зумовлені 
прогресивним розвитком суспільних відносин 
та характеризуються необхідністю перегляду 
та удосконалення багатьох положень юридич-
ної науки. Наразі в науковій літературі вислов-

люються різні точки зору на визначення устале-
них понять юридичної діяльності, особливостей 
фінансової діяльності, що викликає необхід-
ність їх дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань фінансової діяльності 
та юридичної діяльності, їх поняття, правова 
сутність та особливості присвячена величезна 
кількість праць, серед авторів яких: Воронова 
Л.К., Алісов Є.О, Дмитрик О.О., Головаше-
вич О.О., Касьяненко Л.М., Ковальчук А.Т., 
Кучерявенко М.П., Лукашев О.А., Макух О.В., 
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Манько Д.Г., Музика-Стефанчук О.А., Ніщимна 
С.О., Оборотов Ю.М., Очкуренко С.В., Пришва 
Н.Ю., Савченко Л.А., Якимчук Н.Я. та ін. Однак, 
незважаючи на великий масив теоретичних 
досліджень таких питань, вони залишаються 
актуальними, що пояснюється як невпинним 
розвитком науки і техніки, здобутки яких можуть 
бути поставлені на службу державному управ-
лінні, так і змінами у правовому регулюванні 
таких видів діяльності. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
комплексного аналізу теоретичних положень 
відповідних наукових напрацювань визначити 
правову сутність фінансової діяльності та юри-
дичної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Юридична 
діяльність, як один із різновидів соціальної діяль-
ності та невід’ємних факторів існування правової 
держави, охоплює різні сфери суспільних відно-
син. З’явилась юридична діяльність у суспільстві 
не випадково. Її виникнення, розвиток та функ-
ціонування обумовлені всіма процесами, що 
відбуваються в суспільстві і, в першу чергу, його 
економічною та політичною системами.

Юридичну діяльність розглядають як різно-
вид правової діяльності, яка здійснюється інди-
відуальними та колективним суб’єктами права 
з метою отримання правового результату, задо-
волення законних потреб та інтересів суб’єктів 
у відповідності до вимог права [5, С. 67]. Врахо-
вуючи численність підходів до розуміння юри-
дичної діяльності як правового явища в контек-
сті поставлених дослідницьких завдань, автори 
розглядають питання зумовленості юридичної 
діяльності правом. Так, Манько Д.Г. пропонує 
додатково виділяти такі ознаки юридичної діяль-
ності як: відповідність юридичним технологіям; 
процедурно-процесуальну форму здійснення 
юридичної діяльності; публічний та приватний 
рівні здійснення юридичної діяльності; спеці-
алізоване матеріально-технічне забезпечення 
здійснення юридичної діяльності [5, С.72]. 
У своєму дослідженні вчений зазначає, що слід 
враховувати, що поняття юридичної діяльності, 
увага до якого значно зросла останнім часом, 
має багато позицій розуміння, як відносно її 
природи, так і її видів, що значно ускладнює 
вироблення уніфікованого підходу до визна-
чення юридичної діяльності та встановлення її 
місця в українській правовій системі. В багатьох 
дослідженнях автори ототожнюють юридичну 
діяльність з правовою поведінкою, юридич-
ною практикою (її розглядають як правотворчу, 
правоохоронну і правореалізаційну діяльність 

суб’єктів права та сукупність напрацьованого 
ними практичного досвіду, включаючи резуль-
тати діяльності державних органів. В Україні 
основними напрямами юридичної практики є : 
юридична практична діяльність; узагальнення 
стану забезпечення законності та правопорядку 
в процесі правотворчої, правозастосовної і пра-
воохоронної діяльності; узагальнення результа-
тів судової діяльності; узагальнення юридичної 
діяльності органів законодавчої та виконавчої 
влади та Конституційного Суду України) [ 9, С. 
474], активністю, правовими формами діяльно-
сті держави, юридичним процесом, правовідно-
синами й іншими суміжними явищами. 

Взагалі, розглядаючи діяльність як сукуп-
ність дій та відповідних операцій (процедур), 
слід зазначити, що юридична діяльність – це 
діяльність, яка, по-перше, опосередкована 
правом; по-друге, спрямована на задоволення 
потреб суспільного розвитку; її суб’єкти уповно-
важені на здійснення юридичних дій та операцій 
(на відміну, наприклад, від суб’єктів державної 
діяльності, якими, як правило, виступають дер-
жавні органи); головною її метою є законність 
та обґрунтованість рішень (наявність правової 
мети); опосередкована правовідносинами, тож 
має офіційний і конструктивний характер.

В науці фінансового права, як правило, 
вивчається фінансова діяльність. Поняття 
«фінансова діяльність держави», яке було вве-
дено у науковий обіг у 1952 році, охоплювало 
два види дій: мобілізацію фінансових ресурсів 
та їх розподіл. Пізніше вченими було запропо-
новано поняттям «фінансова діяльність дер-
жави» позначати три види дій, пов’язаних із 
державними грошовими фондами: збирання, 
розподіл, використання. Саме ця точка зору 
стала панівною в юридичній літературі, присвя-
ченою науково-методологічним аспектам дослі-
дження вищевказаного поняття.

Сьогодні поняттям «фінансова діяльність» 
охоплюється фінансова діяльність держави, 
фінансова діяльність органів місцевого само-
врядування (публічна фінансова діяльність) 
та фінансова діяльність суб’єктів господарю-
вання, що функціонують на різних формах влас-
ності (приватна фінансова діяльність). Фінан-
сова діяльність держави та органів місцевого 
самоврядування – це дії їх органів, спрямовані 
на реалізацію фінансової політики держави 
в процесі розподілу та перерозподілу суспільного 
продукту, у тому числі, частини національного 
доходу суспільства, шляхом створення, розпо-
ділу (перерозподілу) та використання центра-
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лізованих та децентралізованих фондів коштів, 
необхідних для фінансового забезпечення вико-
нання їхніх завдань та функцій. Фінансова діяль-
ність господарюючих суб’єктів виявляється у діях 
відповідних суб’єктів, спрямованих на створення 
та використання різних фондів коштів, необхід-
ність яких зумовлена наявністю товарно-грошо-
вих відносин у суспільстві і за відсутності яких 
немислимо здійснення господарської чи якогось 
іншого виду діяльності.

Тож, розглядаючи фінансову діяльність дер-
жави та органів місцевого самоврядування, 
відмітимо, що вони є найважливішими видами 
фінансової діяльності, але не єдиними, так 
як правовому регулюванню підлягає фінан-
сова діяльність всіх суб’єктів господарювання 
(зокрема, і дії громадян). Таким чином, під-
креслюючи провідну роль публічної фінансової 
діяльності, вченими зазначається, що не всі такі 
відносини підпорядковані державно-владній 
організації [6, С. 44].

Публічна фінансова діяльність здійснюється 
у різних формах, як у правових, так і в непра-
вових. Правові форми виражаються у прийнятті 
різних нормативно-правових актів органами 
держави та органами місцевого самоврядування 
в межах своєї компетенції, а також видання 
фінансово-планових та індивідуальних актів. 

Неправові форми публічної фінансової діяль-
ності – це, як правило, різні дії, які юридичного 
значення не мають, але сприяють прийняттю 
таких актів або застосуванню правових норм. 
Це і проведення нарад, засідань, роз’яснення 
фінансового законодавства тощо. Як у право-
вій, і у неправовій формі можуть здійснюватися 
організаційні дії зі створення, розподілу (пере-
розподілу) і використання фондів коштів.

Зазвичай правові форми діяльності держави 
порівнюються з фактичною діяльністю дер-
жави, яка не тягне за собою певних правових 
наслідків. Дійсно, хоча правотворчість, право-
застосування та інші види юридичної діяльності 
пов’язані з фактичним вирішенням специфіч-
них, відносно самостійних завдань, що мають 
загальнодержавне значення, проте кожна з них 
регламентується різними за своєю специфікою 
блоками матеріальних та процесуальних норм 
і завершується різними правовими наслід-
ками. Поза цими видами юридичної діяльності 
будь-яка інша діяльність держави, яка закінчу-
ється фактичним проведенням у життя поточ-
них та інших законів у всіх сферах суспільного 
життя суспільства, не може претендувати на 
суто юридичну форму, хоча вона у вирішальних 

рисах і ґрунтується на діючому праві. Організа-
ційна діяльність, яка не вимагає повного юри-
дичного оформлення, не пов’язана зі вчинен-
ням юридично обов’язкових актів. Зумовлено 
це тим, що держава не в змозі враховувати 
у всіх деталях постійні зміни в суспільстві, яке 
динамічно розвивається, закріпити їх у системі 
права. Разом із тим, не всі вони вимагають скру-
пульозної юридичної регламентації. 

Однак, це не означає що організаційна 
діяльність зовсім не регулюється правом. Вона 
здійснюється в рамках чинного законодавства 
та в межах компетенції того чи іншого органу. 
Однак правом тут регламентується лише 
загальна процедура вчинення дій. 

Вчені підкреслюють, що юридично важливі 
рішення можуть прийматися не лише у про-
цесі реалізації державою правотворчої функ-
ції, тобто при прийнятті відповідних норма-
тивно-правових актів, а також і при прийнятті 
індивідуальних правових актів, важливість яких 
є не меншою [4, С. 11].

Про те, що зараз політика тісної співпраці 
держави з приватним фінансовим капіталом 
є найбільш затребуваною ринковими умовами 
і найбільш адекватною сучасним потребам, не 
викликає жодних сумнівів, про що і зазначають 
науковці у своїх працях. Саме в процесі злиття 
державних фінансів із фінансовим капіталом 
приватні фінанси набувають публічного харак-
теру і підпадають під режим фінансово-правового 
впливу, стверджує А.Т. Ковальчук. І, як зазначає 
автор, ця ринкова очевидність зумовлює факт, 
коли сфера фінансового права збігається з масш-
табом фінансової діяльності [2, С. 89]. Про неточ-
ність вказівок на регулювання фінансовим пра-
вом фінансової діяльності держави наголошує 
С.В. Очкуренко, зауважуючи, що норми фінан-
сового права регулюють основні відносини, що 
виникають у процесі публічної фінансової діяль-
ності, а не саму діяльність [7, С. 149]. 

Л.К. Воронова вказує, що під впливом фінан-
сово-правових норм знаходяться і фінансові 
відносини господарюючих суб’єктів (комерцій-
них і некомерційних підприємств), відносини, 
які виникають на ринку фінансових послуг, при 
формуванні і подальшому використанні недер-
жавних пенсійних фондів, приватних госпо-
дарств. Вчена зауважує, що Основний Закон 
поставив за мету розбудувати Україну як дер-
жаву соціальну і правову, яка повинна забезпе-
чувати фінансові інтереси (держави і муніци-
пальних утворень) і враховувати корпоративні 
і приватні [1, С. 939].
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Фінансово-правові відносини є виключно 
важливими для життєдіяльності всієї держави. 
Сучасний розвиток будь-якої країни неможли-
вий не лише без адекватного правового меха-
нізму, а й без необхідного фінансового забез-
печення [3, С. 464]. Фінансові правовідносини 
є юридичною формою вираження й закріплення 
публічних фінансових відносин, що можуть 
існувати лише в правовій формі. Поза право-
відносинами публічна фінансова діяльність 
неможлива, адже лише за закріплених і взає-
мозалежних юридичних прав і обов’язків суб’єк-
тів, реалізація яких забезпечується можливістю 
державного примусу, можуть бути створені від-
повідні публічні грошові фонди, а також прове-
дені розподіл і належне використання фінан-
сових ресурсів відповідно до намічених цілей, 
планів і програм [8, С. 16-17].

Висновки. Якщо розглядати діяльність як 
сукупність дій та відповідних операцій (про-
цедур), то юридична діяльність – це діяль-
ність, яка, по-перше, опосередкована правом; 
по-друге, вона спрямована на задоволення 
потреб суспільного розвитку; її суб’єкти уповно-
важені на здійснення юридичних дій та операцій 
(на відміну, наприклад, від суб’єктів державної 
діяльності, якими, як правило, виступають дер-
жавні органи); головною її метою є законність 
та обґрунтованість рішень (наявність правової 
мети); опосередкована правовідносинами, тож 
має офіційний і конструктивний характер. 

Використання термінів «правові форми» 
та «неправові (організаційні) форми» діяльно-
сті держави вимагає додаткових роз’яснень. 
І в першу чергу тому, що правотворчість може 
здійснюватися як державними органами, так 
і народом чи органами місцевого самовряду-
вання, а по-друге тому, що організаційні заходи 
багато в чому впливають на правову реальність 
і, зрештою, юридично опосередковані. 

Тож, якщо використовувати як науковий 
інструментарій категорію «юридична діяль-
ність», виділяючи в її змісті два таких різновиди, 
як «власне юридичну» та «організаційно-юри-

дичну», зазначимо, що в юридичній літературі 
організаційна (неправова) форма державної 
діяльності не є специфічною самостійною фор-
мою на відміну від правової. Будь-яка діяль-
ність держави відбувається в правових рамках, 
і внаслідок цього немає необхідності обґрунто-
вувати неправову форму державної діяльності. 

Публічна фінансова діяльність становить 
заснований на нормах права процес управ-
ліннями фондами коштів, необхідними для 
виконання функцій державних органів, органів 
місцевого самоврядування та інших публічних 
утворень. Фінанси підприємств, які складають 
основу децентралізованих фінансів, підпа-
дають до сфери впливу фінансово-правових 
норм у разі імперативних обов’язків, пов’язаних 
з публічними фондами коштів. 
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Latkovsky P. P. Financial activity and legal activity: their legal essence
The article analyzes the legal essence of legal activity as a type of legal activity carried out in 

the field of law with the aim of obtaining a legal result, meeting the needs and interests of social 
subjects in accordance with the requirements of the law. Among all forms of manifestation of social 
activity, legal activity has acquired certain characteristics that allow it to be distinguished as a separate 
activity. Attention is drawn to the fact that in the case of research of activity as a set of actions 
and corresponding operations (procedures), legal activity should be considered as an activity 
mediated by law; aimed at meeting the needs of social development; its subjects are authorized to 
carry out legal actions and operations (unlike, for example, subjects of state activity, which, as a rule, 
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act as state bodies); its main purpose is the legality and justification of decisions (the existence 
of a legal purpose); mediated by legal relations, so it has an official and constructive character.

It is concluded that if the category “legal activity” is used as a scientific toolbox, distinguishing in its 
content two such varieties, such as “properly legal” and “organizational-legal”, then the organizational 
(non-legal) form of state activity is not a specific independent form, unlike legal Any activity of the state 
takes place within the legal framework.

It was established that the concept of “financial activity” covers today the financial activity of the state, 
the financial activity of local self-government bodies (public financial activity) and the financial activity 
of economic entities operating on different forms of ownership (private financial activity).

Public financial activity is a legal process of managing fund funds necessary to perform the functions 
of state bodies, local self-government bodies and other public entities. The finances of enterprises, 
which form the basis of decentralized finance, fall under the influence of financial and legal norms in 
the case of imperative obligations related to public funds of funds.

Key words: legal activity, financial activity, public financial activity, legal forms of public financial 
activity, non-legal forms of public financial activity.
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ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФУНКЦІЇ КАДРОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ
У статті здійснено історико-правовий аналіз формування та розвитку функції кадрового 

забезпечення управління в органах Національної поліції України. Обґрунтовано, що в істо-
ричному аспекті розвитку кадрове забезпечення правоохоронних органів залежало від низки 
соціально-економічних, політичних та інших обставин всередині країни. Виділено та про-
аналізовано наступні етапи історичного розвитку та становлення кадрового забезпе-
чення Національної поліції України: 1) «радянський» (1922-1990 рр.) (реорганізовано кадрову 
систему, створено декілька правоохоронних підрозділів); 2) «незалежний» (1991–2014 рр.) 
(період початкових реформ у незалежній Україні та розвиток кадрового забезпечення орга-
нів внутрішніх справ); 3) «сучасний» (з 2015 рр. до сьогодення) (період кадрових інновацій 
та реформ, пов’язаних зі створенням Національної поліції України, зокрема, переатестація 
усіх працівників міліції й запровадження нових принципів та підходів до забезпечення публічної 
безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави).

Наголошено, що в умовах сьогодення кадрова політика в органах та підрозділах Наці-
ональної поліції України є складовою частиною державної кадрової політики. Вона являє 
собою систему основних цілей, принципів, форм, методів, завдань та способів роботи по 
забезпеченню органів та підрозділів Національної поліції кадрами, які володіють необхідними 
діловими, моральними та професійними якостями. Однак, помітно спостерігається наяв-
ність суттєвих недоліків механізму її реалізації, які мають бути негайно виявлені й усунуті. 
Адже неконтрольована плинність кадрів – це лише «вершина айсберга», що приховує в собі 
цілу низку більш серйозних проблем: починаючи від перевантаженості працівників, збіль-
шення обсягу їх робочого часу, і закінчуючи повним паралізуванням роботи окремих органів 
(підрозділів, установ) поліції та фактичною неспроможністю виконання покладених на них 
завдань і функцій.

Ключові слова: генезис, міліція, органи внутрішніх справ, кадри, засади, поліція, 
управління.

Актуальність теми. Для ефективної побу-
дови сучасної системи адміністративно-пра-
вового регулювання кадрового забезпечення 
Національної поліції складно переоцінити досвід 
минулого, за допомогою якого, можна виявити 
не лише загальні аспекти розвитку кадрового 
забезпечення, але і його особливості за тих 
чи інших історичних умов. Крім цього, набутий 
досвід дає можливість врахувати прогалини, 
помилки і здобутки у системі кадрового забез-
печення і застосувати його в умовах сьогодення. 
Оскільки, функція кадрового забезпечення 
управління в органах поліції, має еволюційний 
характер розвитку – розгляд її сучасного стану 
функціонування не можливий без звернення до 
історичного досвіду формування та розвитку. 

Мета статті – ретроспективний аналіз істо-
рико-правових засад формування та розвитку 

функції кадрового забезпечення управління 
в органах поліції.

Виклад основного матеріалу. У першій 
половині ХІХ ст. на теренах сучасної України 
термін «кадри» починає активно застосовува-
тись для позначення постійного штату військо-
вих підрозділів, що сприяло появі таких понять, 
як «кадрова армія», «кадровий військовий», 
«кадровик» [2, с. 185], а згодом цей термін 
набув широкого вжитку у всіх напрямках дер-
жавного управління та функціонування підпри-
ємств, установ, організацій. 

Зважаючи на еволюційний шлях форму-
вання та розвитку функції кадрового забезпе-
чення управління в органах поліції ми пропону-
ємо виокремити декілька основних періодів: 

І період – «радянський» (1922-1990 рр.). 
Комуністична партія постійно вважала, що 



Серія: Право, 2022 р., № 4 (78)

189

могутнім важелем, за допомогою якого пар-
тія впливає на хід суспільного розвитку, є її 
кадрова політика. Вона охоплювала всі ланки 
державного апарату, у тому числі і органи мілі-
ції. Розбудова радянської держави, стрімке 
зростання якості освітянських послуг не зали-
шило осторонь і підготовку кадрів для право-
охоронних органів. Так, в Одесі, Харкові, Києві 
та Львові були відкриті Школи міліції. Таким 
чином, радянська міліція стає більш професій-
ною, а щоб уникнути втрачання професійних 
навичок, запроваджено підвищення кваліфіка-
ції дільничних і постових міліціонерів. Поряд 
із загальною міліцією в перші роки радянської 
влади в Україні функціонувала промислова 
міліція, яка займалася лише охороною підпри-
ємств і установ, забезпечувала громадський 
порядок на їхній території та формувалася суто 
на договірних засадах. Стосовно залізничної 
міліції, то вона користувалася всіма правами 
й обов’язками загальної, проте займалася охо-
роною порядку, майна і вантажів на залізничних 
шляхах, охороною станцій від нападів бандит-
ських (повстанських) формувань і мобілізацією 
населення для очистки шляхів. Річкова міліція 
також користувалася всіма правами і вико-
нувала обов’язки загальної, займаючись при 
цьому охороною порядку на пристанях, паса-
жирських пароплавах, охороняла судна й водні 
споруди. Положення про Народний комісаріат 
внутрішніх справ від 24 травня 1922 р. вперше 
розділило особовий склад міліції на дві катего-
рії: працівників (керівний склад, слідчі, праців-
ники карного розшуку, молодші і старші мілі-
ціонери) і суміжний персонал (канцелярські 
та технічні працівники). Водночас, у цей період 
при військових частинах складалися списки 
військових, які виявили бажання після демо-
білізації з лав Червоної Армії поступити на 
службу до міліції. Таким чином, в органах мілі-
ції створювався інститут резерву кадрів. Однак 
по суті, вся практична діяльність по підбору 
і розстановці кадрів міліції проходила під керів-
ництвом Комуністичної партії. Зокрема, місцеві 
партійні органи направляли на роботу в мілі-
цію громадян, які на їх думку були загартовані 
в революційній боротьбі комуністів [3, с. 256]. 
Загалом, в системі МВС СРСР постійно діяли 
політичні органи. Окрім організаційних і вихов-
них завдань, на них був покладений обов’язок 
брати безпосередню участь в підборі, навчанні 
і атестуванні кадрів, залученні всіх керівників 
органів і підрозділів внутрішніх справ до вихов-
ної роботи з підлеглими. У свою чергу, це част-

ково сприяло зміцненню кадрового потенціалу 
органів внутрішніх справ. 

У 1962 році МВС республіки перейменову-
валося на МОГП – Міністерство охорони гро-
мадського порядку, а всі співробітники пра-
воохоронних органів мали складати присягу. 
У державі запровадилися заходи щодо вдо-
сконалення озброєння працівників відомства, 
їх матеріальної зацікавленості. Так, із липня 
1962 р. на озброєнні міліції з’явилися гумові 
кийки та перші наручники. У 1964 р. ухвалено 
рішення про безкоштовний проїзд у міському 
та приміському транспорті співробітників вну-
трішніх справ за службовими посвідченнями. 
З розширенням господарсько-фінансової діяль-
ності республіки, зростанням кількості насе-
лення, міжреспубліканською міграцією виникла 
потреба в збільшенні штату міліції. 

Саме тому, станом на середину 1960-х років 
у складі МОГП УРСР створені великі підрозділи: 
Головне управління міліції, Головне управління 
місць позбавлення волі, Слідче управління, 
Головне управління пожежної охорони, Головне 
управління внутрішніх військ. З огляду на рес-
труктуризацію МВС, на місцевому рівні утворені 
відділи та управління внутрішніх справ, до яких 
увійшли також підрозділи державного пожежного 
нагляду і виправних робіт. Міліція стала поділя-
тися на територіальну і транспортну. При місь-
ких і районних відділах внутрішніх справ органі-
зовувалися слідчі відділення. У межах великого 
районного або міського відділу внутрішніх справ 
утворювались територіальні відділи міліції. 
Рішення про такі утворення ухвалювалось від-
повідними органами внутрішніх справ спільно 
з виконкомами Рад. Начальників управлінь 
та відділів внутрішніх справ виконкомів обласних 
та міських рад призначали наказами органів вну-
трішніх справ і затверджували на сесіях відпо-
відних рад. Виконкоми рад затверджували також 
начальників відділень, дільничних інспекторів 
та інших посадовців. Однак в радянських доку-
ментах постійно підкреслювалося, що робота 
по відбору, навчанню, закріпленню і вихованню 
кадрів знаходиться не на належному рівні. Так, 
січневий 1987 року Пленум ЦК КПРС визнав, 
що викривлення в кадровій роботі органів вну-
трішніх справ в 70-х і початку 80-х років завдали 
значного збитку авторитету, сприяли зростанню 
негативних тенденцій серед кадрового складу 
[1, с. 120].

ІІ період – «незалежний» (1991–2014 рр.). 
З проголошенням України як незалежної, суве-
ренної та правової держави, серед перших 
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законодавчих актів, які покликані були забезпе-
чити якісно новий підхід до діяльності та складу 
правоохоронних органів, слід віднести Закон 
України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року 
[5]. З метою реалізації положень цього Закону, 
зокрема статті 18, було прийнято Положення 
про проходження служби рядовим і началь-
ницьким складом органів внутрішніх справ, яке 
затверджено постановою Кабінету Міністрів 
Української РСР від 29 липня 1991 року і Дисци-
плінарний статут органів внутрішніх справ Укра-
їни, який було затверджено указом Президії 
Верховної Ради Української РСР від 29 липня 
1991 року та був покликаний створити норма-
тивно-правове підґрунтя забезпечення дисци-
пліни в ОВС [9].

Надалі, 4 червня 1992 року Міністром вну-
трішніх справ України затверджена «Інструкція 
про порядок відбору, вивчення та проведення 
спеціальної перевірки осіб, які приймаються на 
службу в органи внутрішніх справ України» (наказ 
МВС України від 4 червня 1992 р.), 16 березня 
1992 року – «Постанова про організацію про-
фесійної підготовки рядового і начальницького 
складу органів внутрішніх справ» (наказ МВС 
України від 16 березня 1992 р. № 147), 31 січня 
1996 року – «Інструкція про відбір кандидатів на 
службу в органи внутрішніх справ» (наказ МВС 
України від 31 січня 1996 р. № 60). 21 лютого 
1997 року наказом МВС України № 115 була 
затверджена «Інструкція з організації органі-
заційно-штатної роботи в органах внутрішніх 
справ, навчальних закладах, науково-дослідних 
установах і внутрішніх військах МВС України». 
Також приділялась увага укріпленню законно-
сті, підвищенню рівня виховної роботи та куль-
тури в органах внутрішніх справ. У зв’язку з чим, 
6 грудня 1991 року МВС України видало наказ 
№ 552 «Про заходи щодо укріплення закон-
ності в діяльності органів внутрішніх справ», 
12 вересня 1992 року – наказ № 538 «Про підви-
щення рівня загальної та професійної культури, 
службової етики працівників ОВС та ролі керів-
ників в організації виховної роботи», 25 грудня 
1992 року – наказ «Про додаткові заходи щодо 
укріплення безпеки та законності в діяльності 
органів внутрішніх справ України» [8, с. 141].

Крім цього, Президентом України вживались 
заходи щодо підвищення якості кадрової роботи 
в правоохоронних органах. Так, Указом Прези-
дента України від 18 лютого 2002 р. №143/2002 
«Про заходи щодо подальшого зміцнення пра-
вопорядку, охорони прав і свобод громадян» 
було передбачено, щоб МВС України запрова-

дило невідкладні заходи щодо підвищення від-
повідальності керівників підпорядкованих орга-
нів та підрозділів для забезпечення надійної 
охорони державного кордону, перекриття кана-
лів проникнення в Україну нелегальних мігран-
тів, предметів контрабанди, зокрема зброї, 
боєприпасів та інших засобів вчинення тяжких 
та особливо тяжких злочинів [9].

Керівництво держави розуміло, що необ-
хідно вживати дієвих заходів щодо підвищення 
кадрової роботи в органах внутрішніх справ. 
Однак в переважній більшості рішень вони 
носили формальний характер, без належного 
матеріально-технічного та фінансового забез-
печення. Наприклад, розпорядження Прези-
дента України від 26 березня 2002 року «Про 
заходи щодо зміцнення дисципліни та удоско-
налення кадрової роботи у правоохоронних 
органах» було направлено на зміцнення дис-
ципліни працівників правоохоронних органів, 
підвищення їх професійного рівня, вдоскона-
лення роботи з добору, розстановки і вихо-
вання кадрів, однак сам указ носив формаль-
ний характер, вимагав удосконалити систему 
підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації керівних кадрів без чіткого визначення 
обсягів матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення, при збереженні низького грошо-
вого забезпечення [12, с. 390].

Подібний стан кадрової роботи можна про-
слідкувати і в рішеннях колегії МВС України. 
Незважаючи на те, що Міністром внутрішніх 
справ України неодноразово виносилося зазна-
чене коло питань на засідання колегії МВС 
України стан кадрового забезпечення зміню-
вався досить повільно та не відповідав викли-
кам часу. Так, 19 квітня 2003 року на засіданні 
колегії МВС України про виконання вищеза-
значеного розпорядження Президента не було 
визначено стан підготовки та виконання дов-
гострокових програм, спрямованих на вдоско-
налення кадрової роботи, створення умов для 
професійного зростання кадрів, не визначено 
та не проаналізовано стан добору, розстановки, 
виховання кадрів, просування їх по службі 
тощо. Разом з тим, викликало серйозне занепо-
коєння високі показники щодо порушень закон-
ності та дисципліни серед працівників міліції, 
стану звернень громадян з питань халатного 
ставлення працівників до виконання службових 
обов’язків, неналежного реагування на пові-
домлення про злочини тощо [9]. 

Що стосується прогнозування та планування 
кадрових потреб то ані МВС України, ані вчені 
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відомчих вищих навчальних закладів, ані керів-
ники регіональних та місцевих органів внутріш-
ніх справ глибоко і комплексно цією проблемою 
не займались. У свою чергу, планування кадро-
вого складу являє собою важливу частину 
кадрового забезпечення, адже воно є процесом 
забезпечення необхідною кількістю кваліфіко-
ваного персоналу, що прийнято на відповідні 
посади у відповідний час. 

Надалі, у зв’язку з організаційними змінами, 
що відбулися в системі МВС, та з метою під-
вищення ефективності діяльності підрозді-
лів кадрового забезпечення органів внутріш-
ніх справ на підставі наказу МВС № 143 від 
17 лютого 2012 р. було затверджено Положення 
про Департамент кадрового забезпечення Мініс-
терства внутрішніх справ України, до складу 
якого входило Управління інспекції особового 
складу, що мало свої структурні підрозділи. Нор-
мативно-правову основу діяльності цих інспекцій 
становила Інструкція про порядок проведення 
службових розслідувань в органах внутрішніх 
справ України, затверджена наказом МВС Укра-
їни від 12 березня 2013 року № 230 [12, с. 403]. 

ІІІ період – «сучасний» (з 2015 рр. до сього-
дення). 2015 року відбулася одна з найбільш 
радикальних реформ за всю історію розвитку 
вітчизняної правоохоронної системи. Було лік-
відовано міліцію, у діяльності якої навіть після 
25 років розбудови незалежної демократичної 
правової держави продовжували переважати 
репресивно-каральні методи та форми роботи. 
На її місці утворили Національну поліцію Укра-
їни – політично відокремлений від МВС орган, 
основним завданням якого визначено «надання 
поліцейських послуг» у сферах забезпечення 
публічної безпеки й порядку, охорони прав і сво-
бод людини, інтересів суспільства та держави, 
протидії злочинності, а також надання послуг 
з допомоги особам, які з особистих, економіч-
них, соціальних причин або внаслідок надзви-
чайних ситуацій потребують цієї допомоги [10; 
11]. З метою забезпечення якісного виконання 
поліцейськими покладених на них завдань 
і функцій, а також підвищення рівня довіри 
громадян до органів поліції, було проведено 
масштабну переатестацію особового складу, 
спрямовану на «очищення» лав поліції від нек-
валіфікованих і корумпованих працівників. Крім 
того, суттєво підвищили рівень фінансового, 
матеріально-технічного, ресурсного й іншого 
забезпечення діяльності поліції тощо. 

Нині, кадрова політика в органах та підроз-
ділах Національної поліції України є складовою 

частиною державної кадрової політики. Вона 
являє собою систему основних цілей, принци-
пів, форм, методів, завдань та способів роботи 
по забезпеченню органів та підрозділів Націо-
нальної поліції кадрами, які володіють необхід-
ними діловими, моральними та професійними 
якостями. Однак, помітно спостерігається наяв-
ність суттєвих недоліків механізму її реаліза-
ції, які мають бути негайно виявлені й усунуті. 
Адже неконтрольована плинність кадрів – це 
лише «вершина айсберга», що приховує в собі 
цілу низку більш серйозних проблем: почина-
ючи від перевантаженості працівників, збіль-
шення обсягу їх робочого часу, і закінчуючи 
повним паралізуванням роботи окремих орга-
нів (підрозділів, установ) поліції та фактичною 
неспроможністю виконання покладених на них 
завдань і функцій.

На сьогодні формування кадрів у органах 
Національної поліції, зокрема в Національній 
поліції відбувається після проходження атес-
тування відповідно до «Інструкції про прове-
дення атестування поліцейських», затвердже-
ної наказом МВС № 1465 від 17.11.2015 [7]. 
Дана інструкція визначає порядок проходження 
атестування кадрів на службу до національної 
поліції, а зокрема порядок визначення оцінки 
ділових, професійних, особистих якостей полі-
цейських, їх освітнього та кваліфікаційного рів-
нів, на підставі глибокого і всебічного вивчення, 
визначення відповідності посадам, а також пер-
спектив їхньої службової кар’єри. З огляду на 
це процедури кадрової роботи в Національній 
поліції України невід’ємно пов’язані із:

– добором та прийняттям на службу;
– переміщенням по службі (службова 

кар’єра);
– підготовкою, перепідготовкою та підвищен-

ням кваліфікації кадрів;
– припиненням служби [6].
При цьому процедури призначення на посаду, 

просування по службі та службове атестування 
можна об’єднати в єдині процедури службової 
кар’єри. Проходження служби в Національній 
поліції України являє собою сукупність послі-
довно здійснюваних процедур, об’єднаних 
єдиною метою – забезпечення виконання кон-
кретним громадянином (посадовою особою) 
конституційно визначених функцій щодо реалі-
зації державної політики у сфері захисту прав 
і свобод людини та громадянина, власності, 
інтересів суспільства та держави від злочинних 
і кримінально протиправних посягань, боротьби 
зі злочинністю, виявлення кримінальних право-
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порушень, охорони громадського порядку, забез-
печення громадської безпеки, безпеки дорож-
нього руху, конституційно визначених функцій. 
У зв’язку з цим доцільно говорити про процесу-
альну форму проходження служби в Національ-
ній поліції України, і її зміст становлять однорідні 
процедури, спрямовані на зарахування грома-
дянина України до персоналу органів поліції 
та забезпечення реалізації цього статусу [4].

Процедури проходження служби в Наці-
ональній поліції України зумовлюються осо-
бливостями відповідних відносин, які реалізу-
ються у процедурно-процесуальній формі. На 
наш погляд, постає необхідним розроблення 
та прийняття «Концепції кадрової політики 
в органах Національної поліції», оскільки фор-
мування й реалізація єдиної кадрової політики 
в органах Національної поліції – це складний, 
суперечливий і багатогранний процес, який 
починається з вияву її теоретичних, концепту-
альних засад, його природи й призначення, що 
надасть можливість визначити її цілі, завдання, 
сутнісні риси, принципи й пріоритети; з науко-
вої точки зору – розкрити систему кадрового 
забезпечення органів Національної поліції, 
механізми й технології реалізації цієї політики. 
Саме від цього в підсумку залежить результа-
тивність та ефективність функціонування пер-
соналу органів Національної поліції України. 
Суть сучасної кадрової доктрини в діяльності 
органів Національної поліції повинна полягати 
в забезпеченні реалізації основної місії право-
охоронних органів демократичної країни – слу-
жіння народові України в повній відповідності 
до принципу верховенства права, який має бути 
доповнений загальними нормами моралі.

Висновки. Отже, аналізуючи історико-пра-
вові засади формування та розвитку функції 
кадрового забезпечення управління в органах 
Національної поліції, можна зробити висновок, 
що правове регулювання у сфері кадрового 
забезпечення у різні історичні періоди зале-
жало від різних обставин і факторів політичного, 
економічно-соціального характеру, внутрішніх 
та зовнішніх обставин (військові та револю-
ційні дії, політичні протистояння, зміна курсу 
розвитку країни, проблеми економічного харак-
теру, нестача кваліфікованих кадрів, спрощена 
система їх підготовки тощо).

На основі проведеного ретроспективного 
аналізу історико-правових засад формування 
та розвитку функції кадрового забезпечення 
управління в органах Національної поліції виді-
лено такі основні історичні періоди: 1) «радян-

ський» (1922-1990 рр.) (реорганізовано кадрову 
систему, створено декілька правоохоронних 
підрозділів; посилення контролю над міліцією 
та службами правопорядку); 2) «незалежний» 
(1991–2014 рр.) (період початкових реформ 
у незалежній Україні, розвиток кадрового забез-
печення органів внутрішніх справ й остаточна лік-
відація міліції); 3) «сучасний» (з 2015 рр. до сьо-
годення) (період кадрових інновацій та реформ, 
пов’язаних зі створенням Національної поліції 
України, зокрема, переатестація усіх працівни-
ків й запровадження нових принципів та підхо-
дів до забезпечення публічної безпеки і порядку, 
охорони прав і свобод людини, а також інтересів 
суспільства і держави).
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Tyshlek M. M. The genesis of the formation and development of the personnel management 
function in the police bodies

The article carries out a historical and legal analysis of the formation and development 
of the personnel management function in the bodies of the National Police of Ukraine. It is 
substantiated that in the historical aspect of development, the staffing of law enforcement agencies 
depended on a number of socio-economic, political and other circumstances within the country. The 
following stages of the historical development and formation of the personnel support of the National 
Police of Ukraine are highlighted and analyzed: 1) «Soviet» (1922-1990) (the personnel system 
was reorganized, several law enforcement units were created); 2) «independent» (1991–2014) 
(the period of initial reforms in independent Ukraine and the development of personnel support for 
internal affairs bodies); 3) «modern» (from 2015 to the present) (a period of personnel innovations 
and reforms related to the creation of the National Police of Ukraine, in particular, the re-certification 
of all police officers and the introduction of new principles and approaches to ensuring public safety 
and order, protection of rights and human freedoms, as well as the interests of society and the state).

It was emphasized that in today’s conditions, the personnel policy in the bodies and units 
of the National Police of Ukraine is an integral part of the state personnel policy. It is a system of basic 
goals, principles, forms, methods, tasks and ways of working to provide the bodies and divisions 
of the National Police with personnel who possess the necessary business, moral and professional 
qualities. However, the presence of significant shortcomings in the mechanism of its implementation, 
which must be immediately identified and eliminated, is noticeable. After all, uncontrolled staff 
turnover is only the «tip of the iceberg», which hides a whole series of more serious problems: 
starting from overwork of employees, increasing the volume of their working hours, and ending with 
the complete paralysis of the work of individual bodies (units, institutions) of the police and the actual 
inability to perform tasks and functions assigned to them.

Key words: genesis, police, internal affairs bodies, personnel, foundations, police, management.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНИХ 
ПРАКТИК ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ КОНФЛІКТІВ 
АЛЬТЕРНАТИВНИМИ МЕТОДАМИ
У статті визначено місце медіації серед одного із кількох доступних методів для досяг-

нення взаємоприйнятного вирішення спору. Зроблено наголос на ролі медіатора, яким є неза-
лежна третя сторона, що відіграє вирішальну роль у сприянні мировій угоді між сторонами, 
що сперечаються. Підкреслено ефективність застосування медіації у ситуаціях, коли спір 
може бути особливо складним для вирішення між самими сторонами, а присутність і допо-
мога довіреної третьої сторони, зокрема навченого та досвідченого посередника, може 
значно покращити процес переговорів і збільшити ймовірність успіху. Виявлено низку харак-
терних рис медіації при вирішенні податкових спорів у США та Великобританії: а) у чистому 
вигляді медіація повністю керується залученими сторонами, і вона є суто добровільною; 
б) будь-яка зі сторін має можливість у будь-який час припинити процес медіації; в) цей вид 
медіації є дуже ефективним, оскільки дозволяє сторонам контролювати результат і сприяє 
взаємоприйнятному вирішенню спору.

Розглянуто діяльність Апеляційного офісу у структурі контролюючих органів США, який 
працює як незалежний і неупереджений форум, має повноваження вирішувати справи шля-
хом переговорів, примирення і компромісу, та який забезпечує адміністративний процес 
оскарження для платників податків, що не погоджуються з висновками податкової служби. 
Значна увага приділена також досвіду реалізації альтернативних шляхів вирішення подат-
кових спорів профільним структурним підрозділом податкової служби Великобританії, де за 
рахунок активізації процедур застосування медіації при їх вирішенні за останні роки вдалося 
досягти семикратного скорочення часу для розгляду та позитивного вирішення податко-
вих спорів. Розглянуто перспективи трансформації податкових органів України відповідно 
до доведеної позитивним емпіричним досвідом США та Великобританії моделі із форму-
вання окремого підрозділу, який займатиметься процесами досудового примирення.

Ключові слова: апеляція, контролюючі органи, медіатор, медіація, компроміс, платник 
податків, податковий конфлікт, податковий примус, податковий спір, справедливість, 
узгодження позицій сторін.

Для початку важливо розуміти медіацію 
як альтернативний метод вирішення супере-
чок (Альтернативне Вирішення Спорів – далі 
по тексту АВС), який є альтернативою тра-
диційним формам, таким як судовий процес 
і арбітраж. Медіація є лише одним із кількох 
доступних методів для досягнення взаємо-
прийнятного вирішення спору. Медіатор, неза-
лежна третя сторона, відіграє вирішальну 
роль у сприянні мировій угоді між сторонами, 
що сперечаються. У ситуаціях, коли спір може 
бути особливо складним для вирішення між 
самими сторонами, присутність і допомога 
довіреної третьої сторони, зокрема навченого 

та досвідченого посередника, може значно 
покращити процес переговорів і збільшити 
ймовірність успіху.

Це є причиною призначення та ролі меді-
атора, що відрізняє медіацію від інших пере-
говорних процесів. Ця унікальна особливість 
також відповідає за надзвичайний рівень успіху 
медіації, що призвело у багатьох країнах світу 
до сприятливого ставлення до неї судами. Суди 
встановили правило практики, яке карає сто-
рони за необґрунтовану відмову від пропозицій 
посередництва (але не будь-яких інших пропо-
зицій щодо переговорів) у вигляді витрат. Отже, 
можна сказати, що медіація є дуже ефектив-
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ним і улюбленим методом вирішення супере-
чок, який базується на залученні медіатора для 
сприяння мировій угоді між залученими сторо-
нами. [4]1

Безумовно, використання медіації при 
вирішенні податкових спорів, здатне значним 
чином підвищити ефективність їх вирішення, 
скоротити час на досягнення результату 
та розвантажити судову гілку влади. Проте, 
для імплементації медіації у сфері вирішення 
податкових спорів, потрібно не лише розро-
бити процедуру її проведення, а й удоскона-
лити структуру податкових органів. Напри-
клад, у США структура Служби внутрішніх 
доходів (аналог Державної податкової служби 
в Україні – Internal Revenue Service, далі по 
тексту – IRS) добре підходить для того, щоб 
скористатися перевагами посередництва. 
Медіація у цій країні застосовується як дуже 
гнучка процедура, яка реалізується за уча-
сті медіатора для сприяння мировій угоді між 
сторонами. [11, с. 23]2 Роль медіатора зво-
диться до контролю за процесом, а самі сто-
рони контролюють зміст медіації. [15, с. 3]3 
Податкове управління США визначає медіа-
цію схожим чином, як використання навченої 
особи для допомоги сторонам у досягненні 
взаємоприйнятного врегулювання. Медіатор 
не має незалежних повноважень і не при-
ймає жодних рішень і не пропонує висновків. 
Натомість рішення мають приймати самі сто-
рони. [17, с. 22]4

У чистому вигляді медіація повністю керу-
ється залученими сторонами, і вона є суто 
добровільною. Будь-яка зі сторін має мож-
ливість у будь-який час припинити процес 
медіації. Цей вид медіації є дуже ефектив-
ним, оскільки дозволяє сторонам контро-
лювати результат і сприяє взаємоприйнят-
ному вирішенню спору. Отже, структура IRS 
у США чудово підходить для використання 
медіації, яка є гнучким і добровільним меха-
нізмом, що дозволяє сторонам контролювати 

1  [, с. ]Гевін Лайтман і Фелісіті Каллен. посередництво в 
податкових справах. 8 липня 2010 р. URL: http://taxbar.com/
wp-content/uploads/2016/01/Mediation_in_Revenue_Cases_
FC.pdf.pdf

2  [, с. ]Кімберлі К. Ковач, Медіація: Принципи та прак-
тика. West Academic; 3rd edition. 1994, с. 23.

3  [, с. ]Роберт Р. Ріголосі, Мистецтво медіації, Репор-
тер, V.1, 1999 р., C. 3.

4  [, с. ] Internal Revenue Service: IRS Initiatives to Resolve 
Disputes of Tax Liability. General Accounting Office, Report 
No. Ggd-97-71, Ч. 2, 1997. С. 22. URL: https://www.gao.gov/
assets/ggd-97-71.pdf

зміст і результат реалізації процедур медіа-
ції. [9, с. 549-567]5

На відміну від функціональної та структурної 
побудови Державної податкової служби в Укра-
їні, структура IRS у США сприяє використанню 
медіації через те, що апеляційна служба прагне 
вирішувати справи без судового розгляду. 
Незважаючи на успіх Апеляційного офісу у вре-
гулюванні спорів платників податків, IRS не 
рішуче впроваджувала деякі методи АВС. Якщо 
впроваджуються будь-які подібні методи, вони 
мають тенденцію бути обмеженими за обсягом. 

[18, с. 6]6

Аналізуючи генезу механізму податкової 
медіації у США варто зробити наголос на ура-
хуванні об’єктивних економіко-правових реалій, 
що мали вплив на правове регулювання меді-
ації. Так, у відповідь на Закон про вирішення 
адміністративних спорів 1990 року, IRS запро-
вадила процедури включно з посередництвом, 
щоб відповідати вимогам, викладеним у цьому 
Законі щодо більшого використання АВС. Закон 
про вирішення адміністративних спорів було 
прийнято Конгресом, щоб заохотити феде-
ральні агентства скористатися перевагами 
процесів альтернативного вирішення спорів, 

[5, 6]7 і всі федеральні агентства зобов’язані 
були впроваджувати процедури такого вирі-
шення. У результаті IRS запровадила ініціативи 
з вирішення спорів, включно з використанням 
медіації, щоб досягти своїх цілей щодо змен-
шення загального часу, витрат і тягаря платни-
ків податків, пов’язаного з вирішенням спорів. 

[16, с. 217, 233]8

Хоча для переконання посадових осіб IRS 
у потенційних перевагах посередництва потрі-
бен був певний час, успіх апеляційного офісу 

5  [, с. ]Емі С. Вей, Чи може посередництво бути від-
повіддю на проблеми платників податків? Перевірка про-
грами посередництва Служби внутрішніх доходів. Ohio 
state journal on dispute resolution, Vol. 15. 2000. С. 549-567. 
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/159566515.pdf

6  [, с. ] Томас Картер Лаутан и Стивен С. Рэпп, Созда-
ние лучшего решения: адаптация процедур IRS к разреше-
нию спора, Tax Notes Today, 224-69, Nov. 18, 1996. C. 6.

7  [, с. ] Державна організація та працівники: 5 U.S. Code 
§§ 556-593 (зі змінами, внесеними Законом про адміністра-
тивне вирішення спорів 1996 року), URL: https://uscode.
house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title5/part1/chap-
ter5&edition=prelim; Державна організація та працівники: 
5 U.S. Code §§ 571-584. URL: https://www.law.cornell.edu/
uscode/text/5/part-I/chapter-5/subchapter-IV.

8  [, с. ] Робін Дж. Еванс, Закон про адміністративне вирі-
шення спорів 1996 року: покращення використання Феде-
ральним агентством альтернативних процесів вирішення 
спорів, Огляд адміністративного права, № 50. 1998. 
С. 217, 233.
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та вимоги запровадженого у 90-ті роки минулого 
століття у США Закону про вирішення адміні-
стративних спорів повинні сприяли запрова-
дженню посередництва та інших методів АВС. 

Емпіричні дані свідчать про надзвичайно обе-
режне застосування IRS альтернативних мето-
дів вирішення податкових спорів, але вона 
вжила заходів для запровадження медіації як 
частини своїх ініціатив із вирішення спорів і про-
довжила вивчати потенційні переваги медіації 
та інших процесів АВС у подальшому. [17, с. 3]9

У відповідь на Закон про адміністративне 
вирішення спорів 1990 року у США у 1995 році 
було розпочато однорічну перевірку медіації, 
яку кілька разів поновлювали, у тому числі ще 
на два роки, починаючи з 1998 року. Незважа-
ючи на обмеження щодо того, коли можна вико-
ристовувати медіацію, програма вдосконалю-
валася з кожним тестовим періодом, надаючи 
платникам податків більше можливостей вико-
ристовувати медіацію для вирішення своїх спо-
рів. [18, с. 37]10

Закон про реструктуризацію та реформу-
вання IRS від 1998 року мав на меті зробити IRS 
агенцією, орієнтованою на клієнта, і пропонує, 
щоб IRS встановила процедури для платників 
податків і Апеляційного офісу, щоб вимагати 
посередництва щодо будь-якого невиріше-
ного питання. Незважаючи на певні обмеження 
доступу до процедур медіації у США, очіку-
ється, що в майбутньому ці обмеження зник-
нуть. [9, с. 553]11

Зрозуміло, що багато іноземних податко-
вих органів визнали переваги альтернативного 
вирішення податкових спорів і прагнули запро-
вадити різні подібні програми. Приклад апеля-
ційної системи Гонконгу, яка включає аспекти 
обов’язкового арбітражу, демонструє, що подат-
кові органи можуть приймати творчі рішення 
для вирішення спорів. [3, 14]12 В Австралії 

9  [, с. ] Internal Revenue Service: IRS Initiatives to Resolve 
Disputes of Tax Liability. General Accounting Office, Report 
No. Ggd-97-71, Ч. 2, 1997. С. 3. URL: https://www.gao.gov/
assets/ggd-97-71.pdf

10  [, с. ] Томас Картер Лаутан и Стивен С. Рэпп, Соз-
дание лучшего решения: адаптация процедур IRS к разре-
шению спора, Tax Notes Today, 224-69, Nov. 18, 1996. C. 37.

11  [, с. ] Емі С. Вей, Чи може посередництво бути 
відповіддю на проблеми платників податків? Перевірка 
програми посередництва Служби внутрішніх доходів. Ohio 
state journal on dispute resolution, Vol. 15. 2000. С. 549-567. 
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/159566515.pdf 

12  [, с. ] Вирішення податкових спорів: з’являється 
нова глава, Податкове адміністрування без кордонів, Ernst 
& Young, 2010. URL: https://docplayer.net/9704239-Tax-dis-
pute-resolution-a-new-chapter-emerges-tax-administra-

юридична вимога подати заяву про «справжні 
кроки» перед початком судового розгляду 
заохочує використання альтернативних мето-
дів вирішення спорів, що призводить до хоро-
ших результатів у досягненні рішень на ранніх 
стадіях процесу. Подібним чином Податкове 
та митне управління Її Величності (HMRC – Her 
Majesty Revenue and Customs) у Сполученому 
Королівстві досягло успіху з альтернативними 
рішеннями, досягаючи рішень приблизно в сім 
разів швидше, ніж судові рішення, і з високим 
рівнем повного або часткового вирішення справ. 

Ці успіхи демонструють потенційні переваги 
механізмів альтернативного вирішення спорів 
у сфері оподаткування і свідчать про те, що 
податкові органи мають продовжувати дослід-
жувати та розвивати власні процедури альтер-
нативного вирішення спорів. [1, с. 211-219]13

У США Апеляційний офіс у структурі кон-
тролюючих органів працює як незалежний 
і неупереджений форум, який забезпечує адмі-
ністративний процес оскарження для платни-
ків податків, які не погоджуються з висновками 
податкової служби. Офіс має повноваження 
вирішувати справи шляхом переговорів, при-
мирення та компромісу. Апеляційний офіс 
є невід’ємною частиною структури IRS і служить 
буфером між відділом перевірки IRS і платни-
ком податків. [13]14 Відділ експертизи відповідає 
за перевірку податкових декларацій та визна-
чення правильної суми податкового зобов’я-
зання платника податків. Якщо платник податків 
не погоджується з висновками відділу переві-
рок, справа передається на розгляд до апеля-
ційної служби. Апеляційна служба також вирі-
шує спори, пов’язані з штрафними санкціями, 
відсотками та іншими питаннями, пов’язаними 
з податками. При цьому вона наділено доволі 
широким масивом дискреційних повноважень, 
що робить ефективним процес пошуку спіль-
ного рішення учасників податкового конфлікту.

tion-without-borders.html; Податкові спори: Альтернативне 
вирішення спорів (ADR), функції та процедури, Наглядова 
рада (Указ про внутрішні доходи) (15 березня 2016 р.), 
URL: www.info.gov.hk/bor/en/functions-procedures.htm.

13  [, с. ]Альтернативне вирішення спорів (ADR): 
IRS не вдається ефективно використовувати ADR як засіб 
досягнення взаємовигідних результатів для платників 
податків і уряду. Служба адвокатів платників податків, 
річний звіт Конгресу. Vol. 1, 2016. С. 211-219. URL: https://
www.taxpayeradvocate.irs.gov/wp-content/uploads/2020/08/
ARC16_Volume1_MSP_15_ADR.pdf

14  [, с. ] Національне управління архівами та доку-
ментами, Керівництво уряду Сполучених Штатів. URL: 
https://www.archives.gov/federal-register/publications/govern-
ment-manual.html 
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Використання Апеляційним офісом посе-
редництва для вирішення спорів платників 
податків забезпечує численні переваги. Напри-
клад, посередництво є добровільним і конфі-
денційним процесом, який дозволяє сторонам 
спілкуватися безпосередньо одна з одною, що 
часто може призвести до більш задовільного 
вирішення, ніж судовий процес. Медіація також 
є менш формальним процесом, ніж судовий 
процес, який може бути тривалим, дорогим 
і емоційно виснажливим. Крім того, медіація 
надає сторонам можливість досягти взаємови-
гідного врегулювання, яке може бути недоступ-
ним через судовий розгляд. [12, с. 38-39]15

Тривалий час IRS вагалася щодо впро-
вадження певних методів альтернативного 
вирішення податкових спорів, включаючи 
посередництво, але через успіх Апеляційної 
служби у врегулюванні спорів платників подат-
ків, нещодавнє законодавство та збільшення 
використання методів альтернативного вирі-
шення спорів в інших країнах спонукали IRS до 
подальшого розвитку та розширення програм 
свого посередництва. [7, с. 267]16

Розглядаючи перспективи трансформації 
податкових органів України за наведеним вище 
прикладом шляхом формування окремого підроз-
ділу, який займатиметься процесами досудового 
примирення, варто підкреслити, що медіація може 
забезпечити більш спільний підхід до вирішення 
спорів, що потенційно призведе до швидшого 
та ефективнішого вирішення. Крім того, посеред-
ництво може зменшити навантаження на інші 
підрозділи Державної податкової служби України, 
дозволяючи вирішувати справи без проходження 
формального процесу оскарження, звільняючи 
ресурси для більш складних справ. Досвід засто-
сування посередництва у США свідчить про повну 
відповідність діяльності апеляційного підрозділу 
контролюючого органу із основним функціональ-
ним призначенням податкового органу щодо збору 
належної суми податкових надходжень з наймен-
шими витратами для населення. Отже, такий під-
хід з великою долею вірогідності гарантуватиме 
найвищий ступінь суспільної довіри до чесності, 
ефективності та справедливості при вирішенні 
спірних ситуацій, пропонуючи неконфліктну аль-
тернативу вирішення спорів. [12, с. 38-39]17 

15  [, с. ] Кірстен Дж. Макдоно, Вирішення федеральних 
податкових спорів через ADR. ARB Journal, № 6, 1993, C. 38-39.

16  [, с. ] Джеймс A. Дохерти, Медіація, Податковий 
радник, № 30. 1999. С. 267.

17  [, с. ] Кірстен Дж. Макдоно, Вирішення федеральних 
податкових спорів через ADR. ARB Journal, № 6, 1993, C. 38-39.

Загалом, незважаючи на те, що апеляційне 
управління може бути обережним щодо впро-
вадження медіації, є вагомі причини розглянути 
можливість її використання під час вирішення 
спорів платників податків. У США Апеляційне 
управління успішно вирішує спори платників 
податків без використання посередництва, 
і IRS обережно ставиться до впровадження 
медіації, яка може збільшити навантаження на 
Офіс і потенційно поставити під загрозу його 
успіх. Однак структура IRS і місія Апеляцій-
ного офісу свідчать про те, що посередництво 
у США є корисним інструментом для вирішення 
спорів платників податків і уникнення дорогих 
судових процесів. Може знадобитися час, щоб 
переконати посадових осіб IRS у перевагах 
посередництва, але оскільки все більше інозем-
них податкових органів і державних податкових 
органів США приймають програми альтернатив-
ного вирішення спорів, податкові органи також 
наслідували їхній приклад. [9, с. 261]18

Усе наведене дає підстави для висновку, що 
медіація може бути корисним методом вирі-
шення суперечок або проблем у будь-якому 
випадку, коли такі суперечки або проблеми 
можуть бути врегульовані за домовленістю між 
сторонами. Медіація – це процес, який призна-
чений для полегшення цього врегулювання, 
але це не єдиний доступний варіант. У деяких 
випадках може знадобитися схвалення угоди 
третьою стороною, наприклад судом. У таких 
випадках угода, досягнута шляхом посередниц-
тва, може потребувати схвалення третьої сто-
рони. Зрештою, придатність медіації як методу 
вирішення конкретного спору залежатиме від 
ряду факторів, включаючи характер спору, 
залучені сторони та їхнє бажання брати участь 
у процесі.

Ці особливості підкреслюють необхідність 
обережності та ретельного розгляду під час 
використання медіації для вирішення публіч-
но-правових спорів, особливо в контексті спо-
рів щодо доходів, у яких бере участь держав-
ний орган. Необхідно брати до уваги публічні 
обов’язки таких органів та вплив їхніх дій на 
інших платників податків і загальну справед-
ливість податкової системи. Посередництво 
не повинно призводити до врегулювання, яке 
порушує такі обов’язки або завдає шкоди тре-

18  [, с. ] Емі С. Вей, Чи може посередництво бути 
відповіддю на проблеми платників податків? Перевірка 
програми посередництва Служби внутрішніх доходів. Ohio 
state journal on dispute resolution, Vol. 15. 2000. С. 549-567. 
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/159566515.pdf
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тім сторонам. Необхідно дотримуватися прин-
ципів справедливості та одноманітності, а вре-
гулювання має базуватися на суті спору, а не 
на будь-яких розбіжностях у тактиці чи методах 
переговорів. Нарешті, публічне оприлюднення 
спору та умов врегулювання може бути необ-
хідним для підтримки довіри суспільства до 
системи доходів і запобігання преференцій-
ному ставленню до певних платників податків.

Очевидно, що фахівцям, які займаються 
доходами, важливо добре розуміти основопо-
ложні правові принципи та проблеми у спорах 
щодо доходів, щоб ефективно брати участь 
у процесі медіації. Це стосується не лише меді-
атора, а й представників кожної сторони, яка 
бере участь у медіації. Особливі обставини, 
такі як публічні обов’язки податкового органу 
та необхідність справедливого та єдиного під-
ходу, також слід враховувати під час процесу 
медіації. З цього приводу Гевін Лайтман і Фелі-
сіті Каллен наголошують, що, як і у випадку 
будь-якого врегулювання, сторони, які беруть 
участь у посередництві щодо доходів, повинні 
мати щире бажання досягти вирішення та бути 
готовими вести переговори сумлінно. [4]19

Хоча в багатьох випадках посередництву 
надають перевагу над судовим процесом, існу-
ють певні проблеми та обмеження щодо вико-
ристання посередництва в податковій сфері. 
Однією з основних проблем є складність подат-
кового законодавства та нормативних актів, 
через які посереднику без досвіду оподатку-
вання може бути важко зрозуміти проблеми 
та допомогти сторонам досягти вирішення. Крім 
того, у податкових спорах часто беруть участь 
кілька сторін, наприклад платник податків, його 
бухгалтер і податковий орган, що може усклад-
нити процес медіації. [10, с. 7-9]20

Іншою проблемою є традиційний змагаль-
ний підхід контролюючого податкового органу 
до вирішення суперечок, який може не сприяти 
створенню атмосфери співпраці та співпраці, 
якої вимагає медіація. Наприклад, У США IRS 
історично була зосереджена на забезпеченні 
виконання податкового законодавства та пра-
вил, і може розглядати посередництво як м’який 
підхід, який може підірвати їхні повноваження. 

19  [, с. ] Гевін Лайтман і Фелісіті Каллен. посеред-
ництво в податкових справах. 8 липня 2010 р. URL: http://
taxbar.com/wp-content/uploads/2016/01/Mediation_in_
Revenue_Cases_FC.pdf.pdf

20  [, с. ] Кеннет Р. Фейнберг, Медіація — бажа-
ний метод вирішення суперечок, Pepperdine Law Review, 
Вип. 16, 1989. С. 7-9. URL: https://digitalcommons.pepper-
dine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1780&context=plr 

Крім того, посередництво може бути недоціль-
ним у випадках, коли між сторонами існує знач-
ний дисбаланс влади, наприклад, коли подат-
ковий орган хоче стягнути велику суму грошей 
із власника малого бізнесу. [10, с. 6-7]21 У таких 
випадках платник податків може відчувати тиск, 
щоб погодитися на врегулювання, яке не від-
повідає його інтересам, просто щоб уникнути 
потенційних наслідків продовження судового 
розгляду.

Незважаючи на ці труднощі, існує багато 
потенційних переваг використання медіації 
в податкових спорах, таких як можливість збе-
регти відносини між сторонами, знайти кре-
ативні рішення складних питань і скоротити 
час і витрати, пов’язані з традиційним судовим 
розглядом. Тоня М. Шерер та Емі С. Ві служно 
наголошують, що при правильному підході 
та готовності до співпраці медіація стає ефек-
тивним інструментом вирішення податкових 
спорів. [19, с. 220-221; 9, с. 265]22 У цьому 
аспекті варто погодитися з Емі Гамільтон щодо 
потенційних переваг використання медіації 
у вирішенні претензій платників податків. Вона 
у своїх роботах неодноразово підкреслювала, 
що посередництво може заощадити час і гроші 
як для податкових органів, так і для платників 
податків, а також може призвести до більш кре-
ативних і задовільних рішень спорів. [8, с. 155]23

Зрозуміло, що податкове управління у бага-
тьох країнах світу вже досягло прогресу у впро-
вадженні медіації в процес оскарження, але 
завжди є можливості для вдосконалення. Ці 
аспекти варто відразу ураховувати при розбу-
дові моделі імплементації медіативних про-
цедур вирішення податкових спорів в Україні 
та при розробці структурної реформи контролю-
ючих органів. Наприклад, вивчаючи процедури 
інших відомств, які ефективно використовують 
медіацію, податкові органи можуть урахову-

21  [, с. ] Кеннет Р. Фейнберг, Медіація — бажа-
ний метод вирішення суперечок, Pepperdine Law Review, 
Вип. 16, 1989. С. 6-7. URL: https://digitalcommons.pepper-
dine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1780&context=plr.

22  [, с. ] Тоня М. Шерер, Коментар, Альтернативне 
вирішення спорів у Федеральній податковій арені: Служба 
внутрішніх доходів відкриває свої двері для медіації, Dis-
pute Resolution. Vol. 2, 1997, C. 220-221. C. 218; Емі С. Вей, 
Чи може посередництво бути відповіддю на проблеми 
платників податків? Перевірка програми посередництва 
Служби внутрішніх доходів. Ohio state journal on dispute 
resolution, Vol. 15. 2000. С. 549-567. URL: https://core.ac.uk/
download/pdf/159566515.pdf

23  [, с. ] Емі Гамільтон, Россотті призначив нового 
адвоката платників податків, двох заступників комісара, 
Tax Notes Today, № 98. 1998 С. 155.
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вати у своїй діяльності їхні успіхи і запровадити 
зміни для підвищення ефективності медіації 
у вирішенні податкових спорів. [2, с. 12-13]24 
У США подібний наголос сприяв якісній зміні 
регулювання процедур вибору медіаторів, 
навчання персоналу IRS процедурам медіації, 
а також більш ґрунтовного урегулювання підхо-
дів до обрання влучного часу і частоти сеансів 
медіації. Загалом зараз IRS продовжує розви-
вати свої успіхи в медіації та працювати над 
подальшим удосконаленням вирішення спорів 
платників податків у своєчасний та економічно 
ефективний спосіб.

Висновки. Підсумовуючи характеристику 
медіації як сучасного та ефективного механізму 
вирішення податкових спорів, а також досвід її 
застосування у США, Великобританії, Гонконгу, 
Австралії, варто зробити наступні висновки:

1. Існує нагальна потреба комплексної роз-
робки дорожньої карти щодо впровадження 
в Україні програм медіації при вирішенні подат-
кових спорів, що передбачає не тільки розробку 
процедур її проведення, а глибинне структурне 
удосконалення податкових органів із форму-
ванням та належним забезпеченням профіль-
них підрозділів, які займатимуться забезпечен-
ням реалізації програм медіації.

2. Імплементація медіації у сфері вирішення 
податкових спорів передбачає формування 
та нормативне закріплення низки критеріїв, 
що мають застосовуватися у ході професій-
ного відбору кандидатів на роль медіатора при 
вирішенні податкових спорів. Використання 
навченої особи для допомоги сторонам у досяг-
ненні взаємоприйнятного врегулювання здатне 
пришвидшити вирішення податкового спору. 
При цьому медіатор не має незалежних повно-
важень, не приймає жодних рішень і не пропо-
нує висновків. Натомість рішення мають при-
ймати самі сторони.

3. Констатовано позитивний досвід викори-
стання медіації у Великобританії, про що свід-
чить досягнення позитивних рішень учасниками 
податкових спорів та контролюючими органами 
саме шляхом застосування альтернативних 
методів вирішення податкових спорів, що при-
близно в сім разів швидше, ніж судові рішення.

4. Доцільним є трансформація структури 
податкових органів України шляхом форму-
вання окремого підрозділу, який займатиметься 

24  [, с. ] Брайан Дж. Арнольд, Рекомендовано 
покращити співпрацю між податковою службою Канади 
та департаментом фінансів, Tax Notes International, № 17, 
1998. С. 12-13.

процесами досудового примирення. Застосу-
вання таким підрозділом медіації може забез-
печити більш спільний підхід до вирішення 
спорів, що потенційно призведе до швидшого 
та ефективнішого вирішення. Це може змен-
шити навантаження на інші підрозділи Дер-
жавної податкової служби України, дозволяючи 
вирішувати справи без проходження формаль-
ного процесу оскарження, звільняючи ресурси 
для більш складних справ.
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Zaverukha O. B. The potential for adopting foreign practices in Ukraine for resolving tax-
related conflicts using alternative methods

The article focuses on the role of mediation in resolving disputes and the importance 
of the mediator as an independent third party. The mediator’s role in facilitating communication 
and negotiation between the parties is emphasized. Mediation is seen as an effective method for 
resolving difficult disputes, and the presence of a trained and experienced mediator can significantly 
improve the negotiation process and increase the likelihood of success. The article also highlights 
the characteristic features of mediation in resolving tax disputes in the US and the UK, such as 
its voluntary nature and the ability of any party to terminate the process at any time. This type 
of mediation is highly effective, allowing the parties to control the outcome and reach a mutually 
acceptable resolution of the dispute.

The article explores the function of the Office of Appeals within the regulatory agencies of the United 
States. This office acts as an independent and fair forum with the power to resolve cases through 
compromise, negotiation, and conciliation, providing an administrative appeal process for taxpayers 
who do not agree with the findings of the Internal Revenue Service. Also, it’s examined the successful 
implementation of alternative methods of resolving tax disputes in a specialized unit of the UK tax 
service. This unit has achieved a significant reduction in the time taken to resolve tax disputes 
through the activation of mediation procedures. The article considers the potential for transforming 
the tax authorities in Ukraine according to the model proven by the positive experiences of the United 
States and Great Britain. This would involve the formation of a separate unit responsible for pre-trial 
reconciliation processes.

Key words: appeal, regulatory bodies, mediator, mediation, compromise, taxpayer, tax conflict, 
tax enforcement, tax dispute, justice, reconciliation of parties’ positions.
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МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Базуючись на загальній концепції розвитку соціально-економічної системи, дана робота 

враховує передумови, принципи та системи реалізації цілей єдиної моделі, включаючи кон-
цепції інноваційного розвитку, інноваційні стратегії, інноваційну політику, управління інно-
ваційною діяльністю, механізми та ін. Встановлено, що за умови збалансованого розвитку 
складових різного потенціалу може бути сформована ефективна модель управління іннова-
ційним розвитком соціальної інфраструктури України на основі адаптивності та здатно-
сті забезпечувати синергетичні ефекти, орієнтовані на природний потенціал.  Визначено 
критерії оцінки ефективності моделей управління інноваційним розвитком соціальної інф-
раструктури України, що характеризують досягнення економіки за певним рівнем техніки 
і технологій, рівнем економічного зростання, добробуту та здоров’я населення, інтелекту-
алізації суспільства, екологічної та економічної безпеки тощо. Визначено очікувані етапи 
децентралізації в Україні та їх вплив на розвиток соціальної інфраструктури: 1) децентра-
лізація влади та ресурсів; 2) дотримання принципів децентралізації; 3) влада та ресурси 
будуть розподілені між традиційними публічними повноваженнями (державою та ринком); 
4) запровадити новітню модель управління соціальною інфраструктурою. Пріоритетами 
та особливостями впровадження моделі управління інноваційним розвитком соціальної 
інфраструктури України є: 1) необхідність проведення науково-дослідних робіт, що сприя-
ють поступовому розвитку використання можливостей емпіричних досліджень у поєднанні 
з ефективними системами управління, технологіями та комплементарною генетикою; 
2) скорочення термінів фінансування досліджень із залученням позитивного досвіду розви-
нутих країн; 3) формування організаційно-інституційних структур, спрямованих на спро-
щення процесу формування та впровадження інновацій в соціальну інфраструктуру України.

Ключові слова: інновації, соціальна інфраструктура, управління, інноваційний потен-
ціал, розвиток, модель, децентралізація.

Постановка проблеми. Сучасна тенденція 
соціально-економічної трансформації не зво-
диться до відповідних технологічних і реміс-
ничих процесів, а полягає в їх надзвичайно 
складному симбіозі, який потребує узгодження 
перманентних суспільних потреб і потреб через 
ефективну переорієнтацію механізмів держав-
ного управління на інноваційний розвиток. Укра-
їнська економіка як складна відкрита система 
має загальну закономірність розвитку під впли-
вом екзогенних (процеси глобалізації та модерні-
зації) та ендогенних (матеріальні блага, людські 
ресурси, товарні відносини тощо) флуктуацій-

них параметрів. Негативні тенденції у функці-
онуванні соціальної інфраструктури України 
зумовлені сукупністю об’єктивних та суб’єктив-
них чинників, а саме: втратою лідерства країни 
на міжнародних ринках, низькою економічною 
свободою та ефективністю інноваційної діяль-
ності, неефективністю соціально-економічних 
реформ. тощо. Враховуючи зазначене, існує 
нагальна потреба усунення загрози деграда-
ції соціальної інфраструктури та використання 
потенційних можливостей забезпечення її інно-
ваційного розвитку, вирішення цього питання 
передбачає формування резонансної моделі 
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управління інноваційною діяльністю. Розвиток 
досягається шляхом зміни свідомості суспіль-
ства та позиціонування сталості зростання соці-
альної інфраструктури України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розробку науково-методичних 
положень та практичних аспектів інноваційного 
розвитку соціальної інфраструктури зробили 
вчені: В. Борщевський [1], І. Гриник [2], В. Дер-
гачов [3], В. Лясенко, О. Прокопенко, В. Оме-
льяненко [4], Т. Шестаковська [5] та ін. У мето-
дологічному плані погоджуємося з позицією 
В.В.Зянько [6, с.176] щодо нетотожності понять 
«модель інноваційного розвитку» та «модель 
розвитку інновацій». При цьому інноваційну 
модель розвитку відповідної системи пропону-
ємо розглядати як структуру, програму роботи 
та принципи побудови системи, стратегічні 
та тактичні цілі її розвитку, оцінку ресурсів, 
якими володіє система. Його розпорядження, 
механізми, задіяні в обробці наявних ресурсів, 
управління блоками та функціями елементів 
системи [6, с.103].

В.А.Дергачов змінює модель інноваційного 
розвитку як модель економічного розвитку, 
засновану на високих технологіях, й конкурен-
тоспроможної продукції на зовнішньому ринку 
[3, с.116]. Теорію та практику процесу децен-
тралізації системи управління досліджували 
В. Бакуменко, С. Попов [8], А. ] та ін [10-11].

Мета статті. Метою даної роботи є дослі-
дити науково-концептуальні основи форму-
вання моделі управління інноваційним розвит-
ком соціальної інфраструктури України.

Виклад основного матеріалу.  Основними 
інститутами інноваційного суспільства є інте-
гровані структури, які поєднують виробництво 
нових знань та їх комерціалізацію. У цілому 
модель управління інноваційним розвитком 
соціальної інфраструктури характеризується 
складною структурою, основними елемен-
тами якої є: генерація наукових знань; освітній 
та професійний рівень розвитку; наукові дослі-
дження та комерціалізація інновацій; трансфер 
технологій та інновацій; захист інтелектуальної 
власності; інструменти коригування.

Серед ключових проблем інноваційного 
розвитку соціальної інфраструктури сучасного 
суспільства варто виділити: 1) низький рівень 
трансформації інноваційних технологій; 2) нее-
фективність механізмів державної підтримки 
інноваційної діяльності та її фінансування; 
3) недостатній моніторинг стану соціальної інф-
раструктури та інноваційної діяльності в Україні 

[12]; 4) високий ризик інноваційної діяльності 
в соціальній інфраструктурі; 5) неефективний 
механізм захисту досягнень наукових дослі-
джень. Для оцінки ефективності інноваційного 
розвитку соціальної інфраструктури законодав-
ством передбачено набір показників із гранич-
ними значеннями, зокрема: 1) витрати на науку 
у ВВП, % (не менше 1,7-2,0); частка фірм, що 
впроваджують інновації; 3) кількість фахівців, 
які займаються науково-технічною роботою на 
1000 осіб (не менше 9); 4) відношення кількості 
впроваджених об’єктів інтелектуальної власно-
сті до кількості реєстрацій [13]. 

Згідно з проведеними дослідженнями, до 
основних причин низького рівня інноваційної 
активності суб’єкта підприємницької діяльності 
та факторів впливу на соціальну інфраструк-
туру варто віднести: обмеженість фінансових 
ресурсів для впровадження інновацій в соці-
альній інфраструктурі, високу вартість кредит-
них ресурсів, обмеженість державних дотацій 
та програми підтримки розвитку інноваційного 
потенціалу бізнес сектору, ризики інноваційної 
діяльності, які в деяких випадках не надають 
можливості отримання винагороди за додаткові 
витрати.

Визначено, що модель управління інновацій-
ним розвитком соціальної інфраструктури буде 
ефективною, якщо: суспільство та його інсти-
туції готові діяти за принципами інноваційного 
розвитку, відповідне інвестиційно-інноваційне 
середовище забезпечує інноваційний розвиток 
соціальної інфраструктури, як на макро-, так 
і на мікрорівні, формування системи управління 
та забезпечення впровадження інноваційних 
моделей розвитку соціальної інфраструктури, 
що передбачає розробку концепцій іннова-
ційного розвитку, національної інноваційної 
політики на основі децентралізації, стратегії 
інноваційного розвитку, механізмів управління 
інноваційною діяльністю та задоволення об’єд-
нання соціальних і економічних інтересів.

Глобалізація соціально-економічних проце-
сів в Україні потребує формування нових мето-
дологічних підходів до формування моделей 
управління інноваційним розвитком соціаль-
ної інфраструктури в умовах децентралізації. 
Успішне впровадження децентралізації сприяє 
інноваційному розвитку соціальної інфраструк-
тури шляхом:

‒ створення нових структур, які є ближчими 
до людей та відкритими до інновацій, підвищу-
ючи підзвітність та відповідальність державних 
структур;
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‒ зменшення зловживань владою внаслідок 
децентралізації окремих функцій центральних 
органів влади;

‒ надання організованим територіальним 
групам населення можливості контролювати 
процес розвитку соціальної інфраструктури, 
тим самим покращуючи політичну стабільність;

‒ створення нових малих комунікаційних 
платформ для регіональної ринкової конкурен-
ції та посилення економічної конкуренції.

Автори вважають, що в умовах децентра-
лізації розробка загальної моделі управління 
та вибір необхідних стратегій інноваційного 
розвитку соціальної інфраструктури має базу-
ватися на використанні позитивного світового 
досвіду з урахуванням природних особливос-
тей України та соціально-економічні умови кра-
їни в цілому, враховуючи потреби споживачів 
і дотримуючись вимог національної безпеки 
(рис. 1).

У процесі вибору моделі інноваційного роз-
витку соціальної інфраструктури необхідно 
сформулювати механізм управління на основі 
вимог і критеріїв оцінки сучасної глобальної сис-
теми. У свою чергу, ми зазначаємо, що в умо-
вах глобалізації тиск на всіх гравців глобальних 
процесів значно посилився, тому конкурентна 
перевага є більш динамічною та гнучкою 
та має характеризуватися системною склад-
ністю та активною цільовою орієнтацією на 
забезпечення стійких інновацій та розвитку. 

Модель управління інноваційним розвитком 
соціальної інфраструктури України має базу-
ватися на цілісній системі, яка враховуватиме 
різноманітні типи інновацій: продуктові, управ-
лінські, процесні, організаційно-інформаційні, 
техніко-технологічні, біологічні. Тип інновації 
в економіці залежить від характеристик її діяль-
ності та результатів її діяльності.

Загальна ефективність моделі управління 
інноваційним розвитком соціальної інфраструк-
тури України в основному залежить від зба-
лансованості можливостей усіх її складових 
як суб’єктів господарювання. Лише системний 
баланс моделей управління інноваційним роз-
витком соціальної інфраструктури сприяє враху-
ванню принципу адаптивності та здатності забез-
печити синергетичний ефект від його реалізації. 
Природний потенціал – базовий потенціал, який 
впливає на формування інших видів потенціалу 
для забезпечення найбільш ефективного вико-
ристання суміжних потенціалів тощо.

Тому соціальна інфраструктура є специ-
фічною у впровадженні інноваційних моделей 

управління розвитком, оскільки чинниками її 
інституційного формування є біологічні активи, 
на які спрямовано соціальні інновації. Ці харак-
теристики визначають методологічну основу 
дослідження та оцінки результатів інноваційного 
розвитку соціальної інфраструктури України.

Те, що модель управління, заснована на інно-
ваційному розвитку соціальної інфраструктури, 
має забезпечити просування всієї країни до 
більш гуманного суспільства, на ефективність 
якого впливають фактори, що свідчать про рух 
до прогресивної форми функціонування. Ці фак-
тори присутні в усіх соціальних сферах, тобто 
соціально-економічній, політичній, культурній, 
що логічно, оскільки гуманізація цивілізації поля-
гає саме в їх гармонійному симбіозі. У разі такого 
позиціонування української економіки ефектив-
ність моделі управління інноваційним розвитком 
соціальної інфраструктури вимірюється насам-
перед удосконаленням усіх її підсистем та вне-
ском у загальний розвиток країни.

Однією з характеристик моделі управління 
інноваційним розвитком соціальної інфра-
структури є те, що вона маючи високу синер-
гетичність і ефективність інновацій продовжує 
зростати. Крім того, не обійтися без мультиплі-
каційного ефекту від комерціалізації іннова-
цій, оскільки економічні ефекти у виробництві 
супроводжуються позитивними змінами в роз-
витку освіти, культури та всієї соціальної інф-
раструктури. У результаті такої трансформації 
модель управління інноваційним розвитком 
соціальної інфраструктури і науково-технічним 
прогресом стала основним чинником найбільш 
раціонального використання трудових, матері-
альних і фінансових ресурсів, найбільш ефек-
тивного застосування соціально-економічних 
та інших механізмів управління [6].

Підтримуємо позицію вчених [1-6] про те, 
що ефективність функціонування та розвитку 
будь-якої соціально-економічної системи знач-
ною мірою залежить від вибору її ефективного 
режиму. У свою чергу, оцінка ефективності сис-
теми та її моделей повинна мати об’єктивний, 
комплексний і, по можливості, кількісний харак-
тер. Тому першочерговим завданням є визна-
чення об’єктивних і однозначних критеріїв 
оцінки ефективності, які дадуть змогу порівняти 
різні за принципами, завданнями, ресурсами 
та механізмами управління моделі.

Методологічно, виходячи з припущення, що 
основною метою інноваційної діяльності є нако-
пичення синергії, з метою оцінки ефективності 
впровадження моделі управління інноваційним 
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розвитком соціальної інфраструктури  України 
ми систематизували ефекти на такі групи: техні-
ко-технічну, економічні, організаційні, соціальні, 
екологічні, біологічні, динамічні.

Сучасні теоретичні та емпіричні дослі-
дження, проведені науковцями у сфері конку-
рентних відносин, дозволяють виявити ознаки 
зміни характеру конкуренції, до яких відно-

сяться зростання попиту на інновації та акти-
візація повторного використання інновацій, що 
призводять до збільшення рівень конкурентної 
поведінки гравців на ринках [9-11].

Враховуючи, що на даному етапі конкуренція 
відповідних ресурсів поступилася місцем конку-
ренції споживачів, зауважимо, що інновації є осно-
вою конкуренції та умовою конкурентоспроможно-

 орієнтацією на забезпечення стійких інновацій та розвитку.  
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1. Формувати конкурентну перевагу на внутрішньому та зовнішньому ринках. 2. 
Реформування та реструктуризація соціальної інфраструктури. 3. Сформувати 
інтерактивну інноваційну модель соціальної інфраструктури. 4. Розвивати зовнішні 
вертикальні та горизонтальні зв'язки. 5. Стратегічна інтеграція (євроінтеграція, 
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Експортоорієнтована стратегія 

Потенціал забезпечення реалізації стратегій інноваційного розвитку соціальної інфраструктури 
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Рис. 1. Схема формування моделі управління інноваційним розвитком 
соціальної інфраструктури України*

*Джерело: розроблено авторами
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сті соціальної інфраструктури. Після встановлення 
конкурентоспроможності соціальної інфраструк-
тури, взаємозв’язку між конкурентоспроможні-
стю та її інноваційним розвитком, вважаємо за 
доцільне проводити оцінку ефективності викори-
стання потенціалу інноваційного розвитку соціаль-
ної інфраструктури через окремі категорії.

Зауважимо, що потенціал інноваційного роз-
витку соціальної інфраструктури є мінливим 
і залежить від ряду факторів, зокрема: дина-
міки соціально-економічного розвитку України 
та окремих суб’єктів господарювання, швидко-
сті змін у глобальному просторі, рівня цивілі-
зованості високорозвинутих країн, швидкості 
розвитку людського капіталу, залежність Укра-
їни в цілому від вимог глобалізації, насиченість 
і ступінь розвитку вітчизняних ринків товарів 
і послуг, обрані внутрішні та зовнішні стратегії 
розвитку соціальної інфраструктури. Крім того, 
пропонується оцінювати ефективність та рівень 
конкурентоспроможності використання потен-
ціалу інноваційного розвитку соціальної інфра-
структури з точки зору цілісності системи, зосе-
реджуючись на реалізації кінцевих продуктів, 
стратегій чи завдань.

Висновки. Модель управління інноваційним 
розвитком соціальної інфраструктури є більш 
складною структурою, яка має великий вплив на 
соціальний розвиток, оскільки природні ресурси 
включають функції та виробничі процеси. 
Визначено, що така складність потребує дотри-
мання комплексу вимог для ефективної реалі-
зації моделі управління соціальною інфраструк-
турою України, а саме: 1) готовність суспільства 
до інноваційного розвитку; 2) відповідне сере-
довище для інновацій та інвестицій на всіх рів-
нях управління; 3) узгодженість понять розвитку 
соціальної інфраструктури, суспільства, інсти-
тутів, соціально-трудових, владних, земельних 
та інших відносин. Враховуючи, що метою інно-
ваційного розвитку соціальної інфраструктури 
в Україні є покращення якості та умов життя, 
ефективність моделі управління інноваційним 
розвитком соціальної інфраструктури визна-
чається низкою взаємопов’язаних факторів 
(техніко-технічних, соціально-економічних, еко-
логічних, організаційних, біологічних, динаміч-
них) з чіткою структурою відповідно до завдань 
і цілей розвитку соціальної інфраструктури.
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Shestakovska T., Pronko A. Model of innovative development of social infrastructure  
of Ukraine

Based on the general concept of the development of the socio-economic system, this work takes 
into account the prerequisites, principles and systems for the implementation of the goals of the single 
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model, including the concepts of innovative development, innovative strategies, innovative policy, 
management of innovative activities, mechanisms, etc. It was established that under the condition 
of balanced development of components of different potential, an effective model of management 
of innovative development of the social infrastructure of Ukraine can be formed based on adaptability 
and the ability to provide synergistic effects focused on natural potential. The criteria for evaluating 
the effectiveness of management models for the innovative development of the social infrastructure 
of Ukraine, which characterize the achievements of the economy according to a certain level 
of technology and equipment, the level of economic growth, well-being and health of the population, 
intellectualization of society, environmental and economic security, etc., are defined. The expected 
stages of decentralization in Ukraine and their impact on the development of social infrastructure 
are determined: 1) decentralization of power and resources; 2) compliance with the principles 
of decentralization; 3) power and resources will be distributed between traditional public powers 
(the state and the market); 4) introduce the newest model of social infrastructure management. 
The priorities and features of the implementation of the management model for the innovative 
development of the social infrastructure of Ukraine are: 1) the need to carry out research works that 
contribute to the gradual development of the use of empirical research opportunities in combination 
with effective management systems, technologies and complementary genetics; 2) shortening 
the terms of financing research with the involvement of positive experience of developed countries; 3) 
formation of organizational and institutional structures aimed at simplifying the process of formation 
and implementation of innovations in the social infrastructure of Ukraine.

Key words: innovation, social infrastructure, management, innovation potential, development, 
model, decentralization.
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СТРУКТУРА ТА ВИДИ МЕДІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена дослідженню питання альтернативного вирішення спорів та струк-

турної побудови та видів медіації в зазначеному процесі. Автором аналізується правовий 
розвиток інституту альтернативного вирішення спорів, його ознак, наголошується на 
широкому розумінні даної процедури, що включає в себе медіацію.

Наголошується що альтернативне вирішення спорів та медіація не є тотожними понят-
тями, а розглядаються як загальна та часткове.

Окремо досліджуються питання медіації, її ознак, особливостей та поняття медіаційної 
діяльності. Автор робить висновок, що медіаційна діяльність це врегулювання посередни-
ком (медіатором) конфлікту між сторонами, що відбувається добровільно у позасудовий 
спосіб. Медіація не є обов’язковою та не виступає умовою для звернення до суду.

У статті приділена увага аналізу процедурних складових медіації. Зроблено висновок, що 
медіаційна діяльність включає в собі проведення медіатором необхідних медіаційних про-
цедур (підготовчих, основних та підсумкових), що складаються із окремих медіаційних дій 
(найменша складова медіації). Проаналізовані види медіації залежно від класифікуючих фак-
торів: за видом конфліктних правовідносин та за часом проведення.  

З’ясовано, що альтернативне вирішення спорів (ADR) є загальною процедурою прими-
рення сторін у широку сенсі розуміння даної діяльності, воно включає в собі обов’язкові 
та необов’язкові форми врегулювання конфліктів між сторонами. 

Обов’язкова форма альтернативного вирішення конфлікту є необхідною передумовою 
для офіційного звернення до суду з відповідним позовом. Недодержання даної вимоги тягне 
за собою для особи відмову в прийнятті позову або залишення позову без розгляду. Дану 
форму потрібно розглядати як процедуру досудового врегулювання, що передбачається 
у процесуальному законодавстві (переважно у господарських спорах). Під час досудового 
врегулювання наявність посередника (арбітра) між сторонами не є обов’язковою. 

Ключові слова: альтернативне вирішення спорів, досудове врегулювання спорів, медіа-
ція, медіаційна діяльність, медіаційна процедура, медіаційні дії.

Постановка проблеми. Аналіз історич-
ного досвіду розвитку цивілізації свідчить, що 
існування людства завжди супроводжувалось 
виникненням конфліктів різних ступенів масш-
табності та наслідків, що завжди негативно 
відображається на всіх його учасниках. 

Ескалація конфлікту, продовження сутичок 
та непорозуміння несуть у собі деструктивні 
цілі, збитки та втрату дорогоцінного часу, що 
міг бути витрачений на розвиток та створення 
сприятливих умов для побудови кращого май-
бутнього сторін конфлікту.

Тому особливу увагу привертає до себе 
питання дослідження правових механізмів 
врегулювання спорів, втому числі через засто-

сування процедури досудового врегулювання 
за допомогою медіації та пошук оптималь-
ної моделі побудови інституту примирення на 
основі аналізу міжнародного досвіду країн роз-
винутої демократії.

В свою чергу одним із головних питань є нау-
ковий аналіз та класифікація видів медіації, 
визначення їх особливостей, складових еле-
ментів, статусу суб’єктів тощо.

Інші дослідження проблеми. Питання 
медіації не є новими для юридичної науко-
вої спільноти. Свого часу зазначене питання 
ставало об’єктом досліджень Р. Аракелян, 
О. Боброва, Н. Бондаренко-Зелінської, С. Йоси-
пенко, І. Панової, М. Поліщук, В. Кудрявцева, 
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Я. Любченко, Н. Мазаракі, К. Токаревої, С. Фурса 
та інших видатних вчених та практиків, але вод-
ночас порушене питання потребує подальшого 
комплексного аналізу.

Дослідження видів медіації не знайшло 
свого належного відображення у адміністратив-
ній науці. Тому зазначений науковий напрямок 
є актуальним та характеризується наявністю 
важливого елемента - практичної складової. 

Мета дослідження. Метою даного дослі-
дження є адміністративно-правовий аналіз 
видів медіаційної діяльності, класифікація 
медіації та дослідження її складових елемен-
тів, в тому числі на основі законодавства країн 
розвинутої демократії у сфері адміністратив-
но-правового забезпечення регулювання меді-
ації та перспектив їх запровадження в Україні. 

Виклад матеріалу. Медіація є переважно 
новим явищем в національному законодавстві. 
Незважаючи на те, що необхідність досудового 
врегулювання спорів була передбачена в окре-
мих юридичних процесах (насамперед в госпо-
дарському процесі) термін «медіація» не засто-
совувався у конструкції правових норм.

Невеликий історичний екскурс свідчить, що 
процедура медіації почала своє становлення 
у другій половині минулого століття в розвинутих 
європейських країнах (Франція, Великобританія, 
Німеччина тощо) та США. Але все ж таки офіцій-
ним початком європейської медіації слід вважати 
21 травня 2008 року, коли було прийнято Дирек-
тиву 2008/52/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради «Про деякі аспекти медіації у цивільних 
та господарських правовідносинах», якою було 
встановлено ключові основоположні ідеї та прин-
ципи побудови медіаційного простору в Європі 
[1]. Поступово фактично всі країни європейської 
спільноти привели своє національне законо-
давство у відповідність із Директивою 2008/52/
ЄС. На шляху до європейської інтеграції Укра-
їни зробила свій важливий крок у сфері медіа-
ційного законодавства 16 листопада 2021 року, 
коли Верховною Радою України було прийнято 
Закон України «Про медіацію», що визначив пра-
вові засади та порядок проведення медіації як 
позасудової процедури врегулювання конфлікту 
(спору), принципи медіації, статус медіатора, 
вимоги до його підготовки та інші питання, пов’я-
зані з цією процедурою [2].

Продовжуючи наше дослідження необхідно 
насамперед погодити окремі моменти понятій-
ного апарату у цій сфері.

Так потрібно розмежовувати наступні кате-
горії «альтернативне вирішення спорів», «досу-

дове врегулювання спорів», «медіація», «меді-
аційна діяльність», «медіаційна процедура» 
та «медіаційні дії».

Спочатку дефініцію «альтернативне вирі-
шення спорів» (ADR) використовували ще 
у 60-70-х роках минулого століття в США. Під 
ним розуміли альтернативу офіційному пра-
восуддю у вигляді проведення гнучких нефор-
мальних процедур вирішення конфліктів, що 
виникають між учасниками[3].

На думку Я.П. Любченко альтернативне вирі-
шення спорів - це недержавна система засобів, 
прийомів, форм вирішення правових спорів, яка 
ґрунтується на згоді сторін, характеризується 
гнучкістю, універсальністю, конфіденційністю, 
забезпечує швидке і ефективне усунення супе-
речностей між конфліктуючими сторонами» [4].

В своєму дослідженні Н.Л. Бондаренко-Зе-
лінська під альтернативним вирішенням спорів 
розглядає групу процесів, за допомогою яких 
вирішуються спори і конфлікти без звернення 
до формальної системи судочинства. Як пра-
вило, такі процедури здійснюються недержав-
ним органом або приватною особою, виходячи 
з принципів добровільності, нейтральності, кон-
фіденційності, диспозитивності, рівноправно-
сті» [5].

В свою чергу О.М. Спектор під поняттям 
«альтернативне вирішення спорів» розуміє вре-
гулювання правових конфліктів за допомогою 
недержавних форм, які мають забезпечувати 
ефективне та швидке врегулювання за міні-
мальних затрат часу, сил і коштів зацікавлених 
осіб [6].

Тобто можемо виділити основні складові 
ознаки альтернативного вирішення спорів: 
неформальність, взаємна добровільність, спря-
мованість на вирішення конфлікту, швидкість.

До основних форм альтернативного вирі-
шення спорів слід віднести: посередництво 
(медіацію), переговори, попередню оцінку 
нейтральної сторони, незалежний експертний 
висновок, примирення, арбітраж та інші.

В свою чергу досудове врегулювання спорів 
є різновидом процедури альтернативного вирі-
шення, але має свої особливості, насамперед 
щодо обов’язковості її проведення.

Так на нашу думку під досудовим врегулю-
ванням спорів слід вважати визначену процесу-
альним законодавством обов’язкову процедуру 
здійснення комплексних дій, що спрямовані на 
вирішення та врегулювання конфлікту (спору) 
між сторонами, що передує зверненню до суду 
із відповідним позовом. Не проведення зазначе-
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ної процедури є процесуальною перепоною до 
порушення судового провадження (відмова у при-
йнятті позову, залишення без розгляду тощо).

Таким чином характерною відмінністю між 
альтернативним вирішенням спорів (ADR) 
та позасудовим врегулюванням є законодавче 
закріплення обов’язковості останньої.

В свою чергу, як вже було зазначено, медіа-
ція є формою альтернативного вирішення спо-
рів, що характеризується власними особливос-
тями та певною послідовністю дій.

Так поняття «медіація» походить від лат. 
mediare, що в перекладі означає бути посеред-
ником, що свідчить про головну особливість цієї 
процедури – наявність третьої сторони, посе-
редника між конфліктуючими суб’єктами.

Посередництво у процесі врегулювання про-
тиріч не чимось новим та новаторським. В істо-
ричній ретроспективі наведений підхід доволі 
часто використовувався в різні часи. Даний метод 
прийшов тривалу трансформацію від пошире-
ного звичаю (на початку розвитку) до законо-
давчої регламентованої процедури в сучасний 
період, але зберіг свою стабілізуючу роль.

Переважна більшість зарубіжних вчених 
розглядають медіацію як різновид переговорів, 
в яких третя особа допомагає сторонам під час 
вирішення суперечки. Так професор К. Мен-
кель-Мідоу характеризує медіацію як конфіден-
ційний, добровільний процес вирішення супере-
чок, при якому сторона-нейтралітет, запрошена 
всіма сторонами, надає допомогу учасникам 
спору. Така допомога стосується визначення 
питань, які становлять спільний інтерес сторін, 
розробки варіантів вирішення спору та вибору 
найбільш прийнятного для сторін рішення кон-
флікту [7]. 

В свою чергу Д. Спенсер та М. Броган визна-
чають медіацію як форму вирішення спорів 
поза межами судового розгляду, де сторони, 
які конфліктують, використовують допомогу 
сторонньої нейтральної особи для спроби вирі-
шити спір [8].

М. Я. Поліщук розглядає медіацію як аль-
тернативний метод вирішення спору, в межах 
якого сторони конфлікту добровільно беруть 
участь в переговорах та з допомогою незалеж-
ної неупередженої третьої особи намагаються 
знайти вигідне вирішення спору між собою [9]. 

В свою чергу Н. С. Мазаракі визначає, що 
медіація – це примирення та виявлення кон-
структивного підходу до врегулювання спору. 
Такий процес розглядає предмет спору під різ-
ним кутом, дозволяє виявити важливі питання 

для сторін, дає можливість використати кон-
флікт як основу для покращення відносин сто-
рін. Досить часто така процедура дозволяє сто-
ронам нейтралізувати відносини або розпочати 
переговорний процес [10]. 

Необхідно окремо звернути увагу на визна-
чення медіації, що закріплено в діючому зако-
нодавстві. Так статтею 1 Закону України «Про 
медіацію» визначено, що медіація це позасу-
дова добровільна, конфіденційна, структуро-
вана процедура, під час якої сторони за допо-
могою медіатора (медіаторів) намагаються 
запобігти виникненню або врегулювати кон-
флікт (спір) шляхом переговорів [2].

Аналізуючи зазначене слід виокремити 
головні складові ознаки медіації, як особливої 
процедури:

– добровільність, тобто сторони конфлікту 
не можуть бути примушенні до участі у прими-
ренні та врегулюванні спору;

– позасудовий характер, тобто процедура 
медіації відбувається не в межах судового про-
цесу без участі судді;

– послідовність та визначеність дій, що від-
буваються в процесі проведення медіації;

– наявність незацікавленої третьої особи – 
медіатора, що пройшов відповідну підготовку, 
отримав кваліфікацію та внесений до відповід-
ного реєстру. 

В свою чергу медіатор – це спеціально під-
готовлена нейтральна, незалежна, неупере-
джена фізична особа, яка проводить медіацію 
[2]. Саме виконання функції медіатора щодо 
примирення сторін, здійснення ролі арбітра, що 
має повагу всіх сторін конфлікту є основною 
частиною медіаційної діяльності.

Медіаційна діяльність включає в собі про-
ведення медіатором необхідних медіаційних 
процедур (підготовчих, основних та підсумко-
вих). Так підготовча процедура включає себе 
комплекс медіацій них дій, наприклад укла-
дення медіаційної угоди між учасниками, озна-
йомлення сторін із кодексом професійної етики 
медіатора, особливостей проведення проце-
дури та прав учасників.

Законодавство визначає, що медіаційна 
угода це письмова угода учасників правовід-
носин про спосіб врегулювання всіх або пев-
них конфліктів (спорів), які виникли або можуть 
виникнути між ними, шляхом проведення меді-
ації. Вона (медіаційна угода) може укладатися 
у формі медіаційного застереження в договорі 
або у формі окремої угоди між всіма сторонами.

Основні медіаційні дії проводяться медіа-



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

210

тором у формі проведення зустрічей, збирань, 
обміну інформацією, документами, необхід-
ними для прийняття рішення сторонами кон-
флікту та за допомогою інших доступних захо-
дів відповідно до встановлених правил, що 
визначають порядок та методику проведення 
медіації, права та обов’язки учасників медіації, 
визначені договором про проведення медіації 
або затверджені суб’єктом, що забезпечує про-
ведення медіації.

У межах підсумкових (фінальних) процедур 
медіатор повідомляє сторонам про припинення 
медіації. Так медіація припиняється у випадках: 
укладенням сторонами медіації угоди за резуль-
татами медіації; у зв’язку із закінченням строку 
проведення медіації або дії договору про про-
ведення медіації; у разі відмови хоча б однієї 
із сторін медіації або медіатора (медіаторів) 
від участі в медіації; у разі визнання сторони 
медіації або медіатора (медіаторів) недієздат-
ною особою або особою, цивільна дієздатність 
якої обмежена; у разі смерті фізичної особи, 
яка є стороною медіації, або ліквідації юридич-
ної особи, яка є стороною медіації та в інших 
в інших випадках відповідно до договору про 
проведення медіації та правил проведення 
медіації.

Всі медіаційна процедури складаються із 
медіацій них дій. Медіаційна дія – найменше 
складова медіації.

Якщо проаналізувати види медіацій, залежно 
від сфери виникнення конфлікту між сторонами, 
то потрібно визначити наступні з них:

– цивільна медіація – медіація з метою врегу-
лювати спір, що виник між сторонами у цивіль-
них правовідносинах;

– сімейна медіація – медіація пов’язана 
із примиренням у сімейних конфліктах (розі-
рвання шлюбу, визначення місця проживання 
дитини, аліментні зобов’язання тощо);

– трудова медіація – вирішення спору, що 
виник внаслідок укладення, виконання, розі-
рвання трудових угод;

– господарська медіація – примирення сто-
рін – суб’єктів господарської діяльності, внаслі-
док проведення ними господарської (підприєм-
ницької) діяльності;

– адміністративна (управлінська) медіа-
ція – примирення сторін, однією з яких є суб’єкт 
владних повноважень, що реалізує свою компе-
тенцію в сфері публічного управління;

– деліктна медіація (кримінальних справах 
та у справах про адміністративні правопору-
шення) – вирішення спору між порушником 

та потерпілим у межах кримінального прова-
дження або провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення. 

Крім того, залежно від часу проведення меді-
ації, вона може бути поділена на:

– досудову медіацію (до моменту офіційного 
звернення до суду, третейського суду, міжна-
родного комерційного арбітражу);

– паралельну медіацію (під час досудового 
розслідування, судового, третейського, арбіт-
ражного провадження);

– виконавчу медіацію (під час виконання 
рішення суду, третейського суду чи міжнарод-
ного комерційного арбітражу).

Висновки. Докладно проаналізувавши 
питання структури медіаційної діяльності та її 
внутрішніх, складових елементів, варто зазна-
чити, що альтернативне вирішення спорів (ADR) 
є загальною процедурою примирення сторін 
у широку сенсі розуміння даної діяльності. 
Воно включає в собі обов’язкові та необов’яз-
кові форми врегулювання конфліктів між сторо-
нами. 

Обов’язкова форма альтернативного вирі-
шення конфлікту є необхідною передумовою 
для офіційного звернення до суду з відповід-
ним позовом. Недодержання даної вимоги 
тягне за собою для особи відмову в прийнятті 
позову або залишення позову без розгляду. 
Дану форму потрібно розглядати як процедуру 
досудового врегулювання, що передбачається 
у процесуальному законодавстві (переважно 
у господарських спорах). Під час досудового 
врегулювання наявність посередника (арбітра) 
між сторонами не є обов’язковою. 

В свою чергу медіація це процедура альтер-
нативного вирішення спорів під час якої наяв-
ність третьої сторони (медіатора) між суб’єктами 
конфлікту є обов’язковою. Медіації притаманні 
наступні ознаки: добровільність, рівноправність 
сторін, позасудовий характер, гнучкість, послі-
довність та наявність посередника.

Саме діяльність посередника (медіатора) 
як поважного лідера думок під час конфлікту 
потрібно розглядати як медіаційну діяльність, 
в межах загальної медіаційної процедури. Тому 
медіаційна діяльність не є синонімом медіа-
ційної процедури, а розглядається лише як її 
структурна складова з боку медіатора.

Медіаційна процедура охоплює в собі низку 
медіацій них дій (проведення зустрічей, зби-
рань, обміну інформацією, документами тощо), 
що вчиняються її учасниками (сторони кон-
флікту, медіатор, допоміжні особи).
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Види медіації залежать від класифікуючи 
чинників. Так можна виділити цивільну, сімейну, 
трудову, господарську, адміністративну та делік-
тну медіації.

З огляду на час проведення (відносно судо-
вого вирішення спору) можна вести мову про 
існування досудової медіації, паралельної 
та виконавчої медіації.

Без сумнівів питання альтернативного вирі-
шення спорів та подальшого розвитку інституту 
медіації в ньому є перспективним як з наукової 
точки зору, так й відносно практичної реалізації. 
Перенесення вирішення конфлікту в площину 
судового розгляду не завжди є вірним рішен-
ням для сторін, з огляду на вартість судового 
процесу (судовий збір, витрати на адвоката), 
складну бюрократичну процедуру (подання 
позову, окремі процесуальні особливості тощо) 
та тривалість у часі (завантаженість судів, 
некомплект суддів, проходження всіх інстанцій), 
а саме тому ADR всі шанси на подальший роз-
виток.
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Holoborodko D. V. Structure and types of mediation activities
The article is devoted to the study of alternative dispute resolution and structural construction 

and types of mediation in the specified process. The author analyzes the legal development 
of the institution of alternative dispute resolution, its features, emphasizes the broad understanding 
of this procedure, which includes mediation.

It is emphasized that alternative dispute resolution and mediation are not identical concepts, but 
are considered as general and partial.

The issues of mediation, its features, features and the concept of mediation activity are investigated 
separately. The author concludes that mediation activity is the settlement by a mediator (mediator) 
of the conflict between the parties, which takes place voluntarily in an extrajudicial manner. Mediation 
is not mandatory and is not a condition for going to court.

The article focuses on the analysis of procedural components of mediation. It was concluded that 
the mediation activity includes the mediator’s carrying out of the necessary mediation procedures 
(preparatory, main and final), which consist of separate mediation actions (the smallest component 
of mediation). Types of mediation were analyzed depending on the classification factors: by the type 
of conflicting legal relationship and by the time it was conducted.

It was found that alternative dispute resolution (ADR) is a general procedure for the reconciliation 
of parties in the broadest sense of the understanding of this activity, it includes mandatory and optional 
forms of conflict resolution between parties.

A mandatory form of alternative conflict resolution is a necessary prerequisite for an official 
appeal to the court with a corresponding claim. Failure to comply with this requirement entails for 
the person a refusal to accept the claim or leaving the claim without consideration. This form should 
be considered as a pre-trial settlement procedure, which is provided for in procedural legislation 
(mainly in business disputes). During the pre-trial settlement, the presence of a mediator (arbitrator) 
between the parties is not mandatory.

Key words: alternative dispute resolution, pre-trial settlement of disputes, mediation, mediation 
activity, mediation procedure, mediation actions.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ: ГОЛОС ГРОМАДИ  
В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ ЄС
Європейський Союз є одним з найбільш впливових економічних об’єднань у світі. Україна, 

як країна - кандидат до Європейського Союзу, активно співпрацює з Європейським Союзом 
та здійснює широкомасштабні реформи для наближення до стандартів та норм спільноти. 
У законодавчому процесі Європейського Союзу ключову роль відіграє Європейський парла-
мент, який є представницьким органом об’єднання та забезпечує голос народу у прийнятті 
рішень. У зв’язку з цим, дослідження ролі та впливу Європейського парламенту у законодав-
чому процесі Європейського Союзу має велике значення для України.

Ця проблематика є актуальною для України з двох основних причин. По-перше, Україна прагне 
наблизитися до європейських стандартів та норм, тому розуміння ролі та впливу Європей-
ського парламенту у законодавчому процесі допоможе Україні зрозуміти, які є вимоги та стан-
дарти, якими керується Європейський Союз, та як їх реалізувати. По-друге, Україна має намір 
у майбутньому стати членом Європейського Союзу, тому дослідження ролі та впливу Європей-
ського парламенту у законодавчому процесі Європейського Союзу є важливим для підготовки 
до членства та розуміння механізмів функціонування європейських інституцій.

Ключові слова: Європейський Союз, Інституція, Європейський Парламент, законодав-
чий процес, інтеграція, представницький орган.

Актуальність. Відкритість та прозорість 
процесу прийняття рішень в Європейському 
Союзі важливі для забезпечення демокра-
тії та легітимності. Європейський парламент 
є важливою інституцією у цьому процесі, 
оскільки він єдиний орган Європейського 
Союзу, обраний народом.

Актуальність цієї теми підсилюється через 
ряд викликів, які виникають у сучасному світі. 
Наприклад, Брексит, пандемія COVID-19 та інші 
глобальні проблеми показали, що роль Євро-
пейського парламенту в законодавчому процесі 
є дуже важливою для забезпечення ефективного 
управління та розвитку Європейського Союзу.

Також слід зазначити, що Європейський 
парламент знаходиться в постійному розвитку 
та зміні, що є ще одним фактором актуальності 
даної теми.

Цілі статті. Метою даної статті є дослідження 
ролі Європейського парламенту у законодавчому 
процесі визначення його впливу на формування 
та прийняття рішень у Європейському Союзі. 
У статті будуть розглянуті основні функції та пов-
новаження Європейського парламенту, а також 
його місце в системі європейських інституцій.

Окрім цього, буде проаналізовано взаємо-
відносини між Європейським парламентом 
та іншими інституціями об’єднання, зокрема 
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Європейською Комісією та Радою Європей-
ського Союзу. Також буде досліджено процес 
прийняття законодавчих актів в Європейському 
парламенті та його вплив на політичний та еко-
номічний розвиток союзу.

Дослідження ролі та впливу Європейського 
парламенту у законодавчому процесі спільноти 
є важливим для розуміння механізмів функці-
онування європейських інституцій та набли-
ження України до європейських стандартів 
та норм. Ця стаття стане корисним джерелом 
інформації для політичних діячів, науковців, 
студентів та всіх, хто цікавиться процесами, що 
відбуваються в Європейському Союзі.

Матеріали і методи. Ключовим аспек-
том даного наукового дослідження безумовно 
є методологія. Вона визначає підходи, інстру-
менти та методи, які необхідні для дослідження 
даної проблематики. Ми використовуємо різно-
манітні засоби, щоб якомога краще зрозуміти 
роль Європейського Парламенту в законодав-
чому процесі Європейського Союзу.

Фундаментом дослідження є аналіз наукової 
літератури, звернімо увагу на те, що ми вивча-
ємо різні джерела, такі як статті та монографії. 
Необхідно відмітити, що це дозволяє нам опа-
нувати підходи та різні теоретичні концепції, 
а також визначити актуальні тенденції в дослі-
дженні даної проблематики. 

Важливу роль відіграє використання нау-
кових праць українських та західних вчених. 
Серед українських це І. Яковюк, К. Нікітіна, 
Т. Гладкова, 

В. Волошин, Л. Щербак, О. Гаркуша, І. Мель-
ник. Серед західних це Ю. Мейєрхофф, Д. Сміт, 
Р. Дехусс, Х. Бергквіст.

Наступним кроком даного дослідження буде 
аналіз нормативно – правових актів інституцій 
Європейського Союзу, серед них статут Євро-
пейського Парламенту, договір про заснування 
Європейської спільноти, звіти та протоколи 
засідань парламенту, резолюції та інші доку-
менти. Саме цей шлях дослідження дозволяє 
нам отримати дані та факти щодо діяльності 
Європейського Парламенту в законодавчому 
процесі Європейського Союзу. 

Слід додати, що ми прагнемо використову-
вати ще і компаративний метод дослідження, 
фокус його буде направлений на порівняння 
ролі Європейського Парламенту з парла-
ментами інших країн. Саме це дозволяє нам 
встановити подібності та відмінності в ролях 
та функціях Європейського парламенту в порів-
нянні з іншими законодавчими органами. 

Усі використані методи та підходи дослі-
дження будуть ретельно описані та обґрунто-
вані в даному дослідженні.

Виклад основного матеріалу. Звернімо 
увагу на Лісабонський договір, який набув чин-
ності у 2009 році, цей нормативно – правовий 
акт додав корективи до різних сфер життєдіяль-
ності Європейського Союзу, у тому числі й до 
процесів прийняття рішень. Варто зазначити, що 
процедура спільного прийняття рішень, яка була 
запроваджена Маастрихтським договором, стала 
свого часу результатом компромісу[1]. Відбулася 
демократизація законодавчого процесу шля-
хом посилення ролі Європейського парламенту 
із збереженням традиційної ролі Ради як голов-
ного законодавчого органу. З набранням чинно-
сті Лісабонським договором процедура спільного 
прийняття рішень стає «основною законодавчою 
процедурою», тобто те, що було винятком при 
прийнятті рішень, відтепер стає нормою. Водночас 
питання про ефективність цієї форми прийняття 
рішень та її вплив на правову систему спільноти 
досі активно обговорюється серед вчених. 

Не можливо не погодитись з тим фактом, 
що Європейський Союз є політичною систе-
мою і характерно, що свій відбиток залишив 
також інституційний розвиток союзу, даний етап 
характеризується перетворенням вже

сформованих систем громадського та полі-
тичного життя. Під впливом інтеграційних тен-
денцій все більше країн готові обмежувати 
власний суверенітет та передавати його в бік 
наднаціональних формувань, саме Європей-
ський Союз на сьогоднішній день є найбільш 
ефективним та розвинутим об’єднанням країн. 
Архітектура інституційної складової пройшла 
довгий шлях трансформації та їх функції достат-
ньо сильно змінювались[2]. У зв’язку з цим 
варто наголосити, що процедура спільного 
прийняття рішень серйозно вплинула на його 
подальше функціонування шляхом встанов-
лення нових інституційних норм, які визначили 
можливі варіанти обробки вхідної інформації. 
Ці процеси змінювалися з часом, а особливо 
після набрання чинності Амстердамським дого-
вором, відповідно до якого прийняття законо-
давчих актів на основі більш ранніх документів 
стає менш поширеною практикою [3]. Опора 
на більш ранні документи, як основа політич-
ного курсу та поширення практики ізольова-
ного прийняття рішень призводило до того, що 
лише обмежена група суб’єктів брала участь 
у прийнятті рішень, що, безумовно, суперечило 
принципам демократії. Процедура спільного 
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ухвалення рішень надала Європейському Пар-
ламенту можливість участі у законотворчому 
процесі, значно зміцнивши його позиції.

Досліджуючи праці вчених можна дійти до 
такої тези, що основний обсяг повноважень 
залишився за Радою - здебільшого саме вона 
має право останнього рішення у прийнятті про-
екту. Проте процедура спільного прийняття 
рішень завдяки посиленню ролі парламенту 
відкрила доступ до прийняття рішень ширшому 
колу суб’єктів, що забезпечило можливість різ-
ним соціальним групам впливати на політичну 
систему в цілому.

Досліджуючи дану проблематику, ми також 
використовували праці професорки Заль-
цбурзького університету Аріадни Ріполл Сер-
вент, досліджуючи цю динаміку в правовому 
полі цивільних прав, вважає, що: «нові суб’єкти 
залучаються виключно до законодавчого про-
цесу, а не, як очікувалося, на захист прав гро-
мадян» [4]. Таким чином, розширення кола 
суб’єктів не призводить до кардинально нових 
політичних рішень. Крім цього, надання повно-
важень у законодавчому процесі погоджуваль-
ному комітету може зменшити облік інтересів 
низки суб’єктів. Характерно, що таким чином 
процедура спільного прийняття рішень, безу-
мовно, вплинула на політичну систему спіль-
ноти шляхом запровадження нових правил 
у прийнятті політичних рішень, що відповідають 
більш широким потребам, але призвела й до 
обмежень у деяких питаннях.

Направляємо дослідницький фокус на про-
цедура спільного прийняття рішень, характерно, 
що вона дозволила запровадити нові законода-
вчі правила, які відповідали очікуванням полі-
тичних суб’єктів, але не змінили балансу сил.

Щодо цього ключовим питанням є ступінь 
впливу цієї процедури на створення двопа-
латної політичної системи. Нині немає точ-
ного визначення та існує безліч думок серед 
політичних діячів та вчених щодо двопалатної 
системи чи «політичної теорії двопалатності». 
Очевидно, що двопалатність включає певний 
елемент влади, що дозволяє розподілити меха-
нізм прийняття рішень між палатами.

Доречно буде згадати міркування французь-
кого філософа Ш. Монтеск’є щодо двопалатності, 
вона захищає країну від свавілля законодавчих 
зборів. «Законодавчі збори не створювати для 
себе додаткові труднощів, і всі їхні рішення з цього 
питання будуть простими деклараціями, які в будь 
який час можна скасувати або змінити. Саме тому 
поділ законодавчої влади на дві палати є необхід-

ною умовою забезпечення загальнодержавного 
балансу влади», – вважає філософ і знавець кон-
ституційного права XVIII століття [5]. 

Таким чином необхідно ще додати сучасну 
характеристику цієї теорії, а саме теорія дво-
палатності визнає необхідність існування двох 
окремих палат у законодавчому органі влади. 
Ця теорія базується на ідеї, що двопалатна 
система дозволяє краще збалансувати інте-
реси різних секторів суспільства, зменшити 
ризик зловживання владою та підвищити якість 
законодавства.

У більшості країн, які мають двопалатну 
систему законодавства, верхня палата (сенат 
або вища палата) зазвичай складається з пред-
ставників регіонів або провінцій, тоді як нижня 
палата (парламент або конгрес) складається 
з представників національного рівня. Це дає 
можливість збалансувати інтереси різних регі-
онів та груп національного рівня.

З іншого боку, деякі критики двопалатної сис-
теми стверджують, що вона може призводити 
до затримки процесу прийняття законодавства 
та збільшення бюрократії, що може бути неви-
гідним для ефективного управління країною.

Варто зазначити, що кожна двопалатна 
система може мати свої особливості та відріз-
нятися від інших країн. Однак, у багатьох кра-
їнах ця система є важливою складовою демо-
кратії та дозволяє збалансувати різноманітні 
інтереси різних груп у суспільстві.

У сенсі нашого дослідження процедура 
спільного прийняття рішень, безумовно, є дво-
палатною, оскільки у процесі беруть участь дві 
групи політиків. Використовуючи термінологію 
двопалатності, Рада Європейського Союзу вва-
жається верхньою палатою, а Європейський 
Парламент нижньою. Якщо ж визначати двопа-
латність у сенсі слова, існує велика різноманіт-
ність варіантів як щодо ступеня, і форми участі 
у законодавчому процесі. 

Встановлена процедура відповідає вимогам 
наявності представницьких органів, оскільки 
згода може бути досягнута як у разі схвалення 
парламентом, так і радою. Кожна інституція 
виступає від імені різних «виборчих округів», 
причому рада представляє інтереси «держав» 
(міжурядовий інституція), а парламент виступає 
у ролі «голосу народу» (наднаціональна інститу-
ція). Варто зазначити, що Інституційна складова 
направлена, щоб представляти та забезпечувати 
інтереси громадян країн – членів Європейського 
Союзу. Безумовно інституційна структура союзу 
суттєво впливає на процес розробки та реалі-
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зації прийнятих в Європейському Союзі рішень. 
Цей процес носить, як внутрішній так і зовніш-
ньо політичний характер, тому в цьому і полягає 
необхідність дослідження. Європейський союз 
має в своєму розпорядженні інституційний меха-
нізм, який направлений на захист європейських 
цінностей, здійснення його цілей та охороняти 
інтереси громадян країн – членів союзу [6].

Характерно, що всередині кожної інституції 
є «ключові фігури» (а саме, доповідач у Парла-
менті та голова у Раді), здатні надавати необ-
ґрунтовано сильний вплив на кінцеві варіанти 
прийнятих рішень. Якщо представники інститу-
тів захищають державні чи партійні інтереси, 
а не інтереси своїх виборців загалом, то подібна 
тенденція може справді негативно позначитися 
на принципі демократії. Вказана система не 
може гарантувати, що учасники переговорного 
процесу від двох органів репрезентують різні 
«виборчі округи». 

Деякі вчені вказують на демократичні 
виклики цієї процедури, але, на наш погляд, 
немає серйозних підстав стверджувати, що 
у процедурі спільного прийняття рішень пору-
шено принцип справедливого представництва. 
Європарламент в основному успішно справ-
ляється зі своєю роллю, що, зокрема, можна 
поспостерігати при прийнятті пакету документів 
щодо європейського клімату.

Досліджуючи Амстердамський договір, 
можна дійти висновку, що процедура спільного 
прийняття рішень відповідає ознакам двопа-
латної системи з рівним «формальним» роз-
поділом влади. Політика Європейського Союзу 
є прикладом нетипової форми двопалатності, 
де перша палата має певні переваги над дру-
гою [3]. Протягом багатьох років рада була клю-
човим органом, відповідальним за прийняття 
рішень, і більш рання форма процедури мала 
явну перевагу перед парламентом. Незважа-
ючи на формальні зміни у процедурі спільного 
прийняття рішень та посилення ролі парла-
менту, тобто набуття ним статусу рівноправ-
ного співзаконодавця, рада на практиці зали-
шається більш впливовою. Варто відмітити, що 
Саме за радою залишається право вирішаль-
ного та остаточного голосу, крім дана інституція 
має інформаційну перевагу над парламентом.

Отже, практика застосування процедури 
спільного прийняття рішень, безумовно, спри-
яла початку варіанта двопалатності. Зміни 
у формальній процедурі та механізмах її реа-
лізації збільшили ймовірність того, що обидві 
інституції беруть безпосередню участь у оста-

точних законодавчих текстах. У той же час, про-
цедура спільного прийняття рішень не є кла-
сичним прикладом сильної двопалатності, як, 
наприклад, сенат Сполучених Штатів Америки. 
На практиці співзаконодавці, які приймають 
спільні рішення в Європейському Союзі, нерів-
ноправні. Рада продовжує відігравати головну 
роль, а роль Європейського Парламенту істотно 
залежить від низки факторів.

Процедура спільного ухвалення рішень була 
спробою запровадити додаткові форми парла-
ментської участі, незважаючи на широко відомі 
виклики нестачі демократичних засад на надна-
ціональному рівні.

Таким чином, депутати Європейського Пар-
ламенту, обрані в результаті прямих виборів, 
отримали можливість впливати на законодавчі 
процеси союзу та спільно з радою ухвалювати 
нормативно – правові акти. Нова процедура 
забезпечувала парламентарну основу для 
ухвалення законів, на додаток до повноважень 
комісії. По суті, процедура спільного прийняття 
рішень мала впливати на інформацію, що над-
ходить, приймати як проміжні, так і остаточні 
рішення в політичній системі спільноти.

Європейський Парламент зміцнивши свої 
позиції, отримав можливість впливати на зако-
нопроекти, вносячи поправки та заохочуючи зна-
чущість демократичних принципів, оскільки Пар-
ламент формується шляхом прямих виборів.

Розширюючи можливості громадянського 
суспільства та посилюючи політичну позицію 
політичних партій, досліджувана процедура 
сприяла внесенню змін до певних положень 
законодавства. Отже, посилення ролі пар-
ламенту як повноправного учасника законо-
давчого процесу могло б сприяти його участі, 
представництву та громадському контролю 
з рівними політичними правами як «основною 
рисою демократичного ладу». Можливість вра-
ховувати інтереси ширших верств населення 
була вирішальним чинником посилення ролі 
парламенту. 

Висновок має попередній характер, так 
як дана проблематика потребує подальшого 
дослідження, але ми можемо відмітити резуль-
тат даного наукового дослідження. Процедура 
спільного прийняття рішень вплинула на діяль-
ність Європейського Союзу як політичної сис-
теми, але цей вплив слабший, ніж очікувалося. 
Посилення ролі Європейського Парламенту 
призвело до розширення рівня доступності 
та представництва у законодавчому процесі. 
Нова система змінила взаємини між інститу-
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ціями спільноти. Незважаючи на те, що фор-
мально процедура спільного прийняття рішень 
встановила двопалатність.

Практика спільного ухвалення рішень не 
змогла забезпечити паритету парламенту 
з радою. З іншого боку, вплив нових правил, 
як формальних, і неформальних, на роз-
поділ сил має слабше практичне значення 
проти теоретичними прогнозами. Крім того, 
посилення ролі Європейського Парламенту 
та залучення до цього процесу ширшого кола 
гравців не обов’язково призводить до пере-
розподілу цінностей та ресурсів. Спільне при-
йняття рішень, особливо коли йдеться про 
перше читання, все ще не відповідає вимо-
гам демократичності законодавчої процедури. 
Процедура спільного прийняття рішень засто-
совувалася для зниження дефіциту демокра-
тичних принципів у діяльності Європейського 
Союзу. Проте питання легітимності та під-
тримки з боку суспільства і досі є актуальним 
для політичної системи Європейського Союзу. 
Необхідно зазначити, що дослідження ролі 
Європейського парламенту у законодавчому 
процесі Європейського Союзу має велике 
значення для України. Наша країна активно 
наближається до вступ в Європейський Союз, 
тому знання процесів та механізмів прийняття 
рішень в Європейському Союзі, зокрема ролі 
та повноважень Європейського парламенту, 
допоможуть українським вченим, політикам 
та громадськості краще розуміти та впливати 
на формування європейської агенди, що сто-
сується України. Розширення знань про євро-

пейський законодавчий процес, дозволить 
також вивчити кращі практики у сфері законо-
творчості та їх інтеграцію в українське законо-
давство. Отже, дане дослідження може мати 
важливість для політичної та економічної інте-
грації України в Європейський Союз.
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Arakelian M. R., Bekhruz H. N., Hrebeniuk D. O. The European Parliament: the voice of the 
community in the EU legislative process

The European Union is one of the most influential economic associations in the world. Ukraine, as 
a candidate country for the European Union, actively cooperates with the European Union and carries 
out large-scale reforms to approach the standards and norms of the community.

In the legislative process of the European Union, the key role is played by the European 
Parliament, which is the representative body of the union and ensures the voice of the people in 
decision-making. In this regard, the study of the role and influence of the European Parliament in 
the legislative process of the European Union is of great importance for Ukraine.

This issue is relevant for Ukraine for two main reasons. First, Ukraine seeks to get closer to 
European standards and norms, so understanding the role and influence of the European Parliament 
in the legislative process will help Ukraine understand what are the requirements and standards 
that govern the European Union and how to implement them. Secondly, Ukraine intends to become 
a member of the European Union in the future, therefore the study of the role and influence 
of the European Parliament in the legislative process of the European Union is important for preparing 
for membership and understanding the mechanisms of functioning of European institutions.

Key words: European Union, Institution, European Parliament, legislative process, integration, 
representative body.



Серія: Право, 2022 р., № 4 (78)

217© Андрейченко С. С., Мануїлова К. В., Грушко М. В., 2022

УДК 341.231.1
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2022.4.33

С. С. Андрейченко 
доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства  
Міжнародного гуманітарного університету 

ORCID: 0000-0002-0911-8473

К. В. Мануїлова 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародного та європейського права 
Національного університету «Одеська юридична академія»

ORCID: 0000-0003-3066-4900

М. В. Грушко 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародного та європейського права 
Національного університету «Одеська юридична академія»

ORCID: 0000-0002-5856-8147

ПИТАННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ДЕРЖАВ ЩОДО 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ 
З ДІЯЛЬНІСТЮ ПОВСТАНСЬКИХ РУХІВ ЧИ ІНШИХ РУХІВ
У міжнародному праві існує поняття правонаступництва держав, яке визначає правовий 

статус держави-спадкоємці від своєї попередниці відносно міжнародних зобовʼязань. Питання 
правонаступництва держав набуває особливої актуальності, особливо коли постає питання 
правонаступництва міжнародно-правової відповідальності держав. У статті досліджено 
питання міжнародно-правової відповідальності держави за протиправну поведінку повстан-
ського чи іншого руху, який знаходиться на етапі поступового становлення нової держави. 
Однією з сучасних проблем, повʼязаних з правонаступництвом, є питання про те, які саме 
зобовʼязання належать правонаступникам згідно з міжнародним правом. Проблемними 
питаннями є, чи зобов’язані правонаступники виконувати умови міжнародних договорів, які 
були укладені їх попередницями, з огляду на відомі випадки з практики, коли держави не 
несли відповідальності за зобов’язання своєї держави-попередниці, що призводить до пору-
шення принципів міжнародного права. Тому важливим є розглянути теорію наступництва, 
що існує між новою організацією держави та організацією повстанського руху як основа для 
атрибуції поведінки державі. Проаналізовано поняття «повстанські» та «інші» рухи в кон-
тексті застосування пункту 1 статті 10 Проекту Статей про відповідальність держав за 
міжнародно-протиправні діяння 2001 р. 

Беручи до уваги події, що відбуваються на міжнародній арені на даний час, і безпосередньо 
торкаються інтересів багатьох держав світу, питання міжнародно-правової відповідаль-
ності за поведінку різних категорій недержавних акторів, що порушує міжнародно-правові 
норми, є вкрай актуальним та вимагає свого теоретичного та практичного вирішення, 
зокрема питання діяльності повстанських чи інших рухів провокують складність у ситуа-
ціях їх правонаступництва.

Ключові слова: міжнародна відповідальність держав, правонаступництво, атрибуція, 
міжнародно-протиправні діяння, континуїтет, повстанські та інші рухи.

Постановка проблеми. Питання відпові-
дальності в міжнародному праві є найбільш 
актуальними у сучасному світі, а даний інститут 

міжнародної відповідальності є одним із спосо-
бів забезпечення порядку у міжнародних відно-
синах. Існування права не можливе без відпо-
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відальності, адже право це не тільки сукупність 
встановлених правил поведінки, але й забез-
печена примусом система таких правил. Тому 
саме інститут міжнародно-правової відпові-
дальності маж велике значення, оскільки надає 
змогу відновлювати справедливість у контексті 
міжнародних відносин.

Сьогодні світ став все більш глобалізованим, 
і співпраця між державами та міжнародними 
організаціями стала набагато складнішою. 
Це призводить до збільшення кількості ситуа-
цій, коли певні групи виступають за створення 
нової урядової влади або держави. Ці групи 
можуть організувати революцію, яка досягає 
або не досягає успіху. У міжнародній практиці 
виникають ситуації, які призводять до пору-
шення постулатів міжнародного права. Право 
міжнародної відповідальності регулює саме 
подібні ситуації, встановлюючи зобовʼязання 
та відповідальність за порушення норм міжна-
родного права. Серед прикладів можна назвати 
дії контрас в Нікарагуа (1984), вартових Іслам-
ської революції в Ірані (1979), Африканського 
національного Конгресу під час режиму апар-
теїду в Південній Африці (1960-1994), Націо-
нально-патріотичного Фронту Ліберії (НПФЛ) 
1989-2003) тощо.

З огляду загальновизнаної міжнародно-пра-
вової норми щодо неможливості державі при-
своїти поведінку повстанського руху, що веде 
боротьбу проти існуючої влади, повстанські чи 
інші рухи незалежні від влади держави. Істо-
рія міжнародного права надає аналіз питання 
про відповідальність держави у випадку запо-
діяння шкоди ситуаціями громадянських війн 
чи повстанських рухів. В минулому держави, 
намагаючись захистити власних громадян та їх 
майно в залежних і напівколоніальних країнах, 
домагалися затвердження правила, що покла-
дало в таких випадках відповідальність на 
належну державу, згадати приклад придушення 
«боксерського повстання» в кінці XIX ст. Хоча 
в історії відомі випадків коли держави оплачу-
вали збитки за такого роду шкоду, не під тиском 
норми закону, а політичних міркувань. Міжна-
родне право тих часів не містило норми, яка б 
покладала відповідальність за поведінку антиу-
рядових збройних сил на державу, що провоку-
вало знаходити вихід через арбітражні рішення, 
які в подальшому закріпили наведену вище 
загальну міжнародно-правову норму.

Стаття 10 Проекту статей про відповідаль-
ність держав за міжнародно-протиправні діяння 
2001 р. передбачає ситуацію присвоєння дер-

жаві поведінки недержавних акторів, зокрема 
поведінки повстанського чи іншого руху, який 
згодом стає новим урядом держави або якому 
вдається створити нову державу. Діяльність 
повстанських чи інших рухів провокують склад-
ність у ситуаціях їх правонаступництва. Роз-
глядаючи фактичні ситуації сьогодення, що 
відбуваються на міжнародній арені, питання 
міжнародно-правової відповідальності за пове-
дінку різних категорій недержавних акторів, 
є актуальним та потребують як теоретичного, 
так і практичного вирішення. 

Стан дослідження проблеми. Проблеми 
міжнародної відповідальності держав розгля-
дали у своїх працях значна кількість як зару-
біжних, так і вітчизняних науковців, серед них, 
зокрема, Д. Анцилотті, Я. Броунлі, Дж. Кроу-
форд, Л.Ф. Оппенгейм, В.Ф. Антипенко, 
Ю. Ю. Блажевич, М.В. Буроменський, В.Г. Бут-
кевич, А.І. Дмитрієв, Н.А. Зелінська, Мицик, 
Є.Л. Стрельцов, Л. Д. Тимченко, Ю. С. Шем-
шученко та ін. Проте в авторитетних працях 
вчених залишається нерозкритим питання між-
народно-правової відповідальності держав за 
поведінку повстанських та інших рухів.

Мета статті полягає у дослідженні питання 
про настання міжнародно-правової відпові-
дальності держави за поведінку повстанського 
чи іншого руху. 

Виклад основного матеріалу. Питання 
про міжнародно-правову відповідальність дер-
жав за поведінку повстанського чи іншого руху 
набувають особливого інтересу. Комісія міжна-
родного права коментуючи Статті про відпо-
відальність держав 2001 р. зазначає, що спо-
чатку поведінка учасників повстанських рухів 
є лише поведінкою приватних осіб. Її можна 
прирівняти до поведінки приватних осіб або 
груп, що беруть участь у заворушеннях або 
масових демонстраціях, і вона також не може 
бути присвоєна державі в цілому. Якщо на 
практиці виникає організований рух, його пове-
дінка в ще меншому ступені може бути присво-
єна державі, яка не може здійснювати реаль-
ного контролю над його діяльністю. Загальний 
принцип щодо поведінки таких рухів у процесі 
триваючої боротьби з існуючою владою, поля-
гає в тому, що за міжнародним правом вона не 
може бути присвоєна державі. Іншими словами, 
дії повстанських рухів, що не досягли пере-
моги, не можуть присвоюватися державі, за 
винятком випадків, передбачених якою-небудь 
іншою статтею глави II, наприклад, при особли-
вих обставинах, передбачених ст. 9 [1]. Ступінь 
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схвалення статей Генеральною Асамблеєю 
Організації Об’єднаних Націй у 2001 р. і ступінь 
їх визнання у рамках подальшої міжнародної 
практики дає переконливі підстави для того, 
щоб використовувати цей проект статей у якості 
правової норми.

На відміну від цього, у тих випадках, коли 
рух досягає своїх цілей і або стає новим урядом 
держави, або створює нову державу на частині 
території раніше існуючої держави або на тери-
торії під її управлінням, було б неприродним, 
якби новий режим або нова держава могли 
уникнути відповідальності за свою колишню 
поведінку. У цих виняткових обставинах ст. 10 
передбачає атрибуцію державі поведінки пов-
станського чи іншого руху, що здобув перемогу. 
Основу для атрибуції державі поведінки пов-
станського чи іншого руху, що здобув перемогу 
за міжнародним правом становить наступність 
між рухом і створеним згодом урядом. Таким 
чином, поняття «поведінка» стосується тільки 
поведінки руху як такого, а не індивідуальних 
діянь учасників даного руху, що діють в їх влас-
ній якості [2, С. 50].

Щодо діянь повстанців, які не зуміли захо-
пити владу, мають розглядатися як діяння при-
ватних осіб і тому не можуть ставитись у вину 
державі. Але доктрина міжнародного права 
розглядає два винятки: по-перше, держава від-
повідає, якщо вона не проявила належного ста-
рання (due diligence); по-друге, якщо вона амні-
стувала повстанців. Важливо відзначити, що ці 
винятки абсолютно не впливають на загальний 
принцип – держава відповідає тільки за дії або 
бездіяльність своїх органів. 

Г. фон Глан (G. von Glahn), Дж. Л. Таулбі 
(J. L. Taulbee) аналізують можливість настання 
міжнародної відповідальності держави за про-
типравні діяння, вчинені повстанським рухом 
в цілому в контексті проблем відповідальності 
держави за дії, вчинені приватними особами 
під час внутрішніх заворушень, насильницьких 
акцій. На думку вчених, рух по суті є «тимчасо-
вим» явищем, час, протягом якого він існує, збі-
гається з часом продовження боротьби проти 
держави, отже, якщо повстання придушується, 
то існування та організаційна структура руху 
завершуються. Якщо рух отримує перемогу, 
можливі два випадки: повстанський рух може 
взяти на себе контроль над організаційною 
структурою існуючої держави або може бути 
створена нова держава [3, С. 328].

Відповідно до ст. 10 Проекту статей про від-
повідальність держав за міжнародно-проти-

правні діяння 2001 р. питання відповідальності 
держави за поведінку повстанського чи іншого 
руху, який згодом стає новим урядом держави 
або якому вдається створити нову державу 
Комісія міжнародного права ООН розкриває 
через наступні положення:

1. Поведінка повстанського руху, який стає 
новим урядом держави, розглядається як 
діяння цієї держави за міжнародним правом.

2. Поведінка руху, повстанського чи іншого, 
якому вдається створити нову державу на 
частині території вже існуючої держави або на 
будь-якій території під її управлінням, розгляда-
ється як діяння цієї нової держави за міжнарод-
ним правом.

3. Ця стаття не зачіпає атрибуції державі 
будь-якої поведінки, як би там не було пов’яза-
ної з поведінкою даного руху, яка розглядається 
як діяння такої держави в силу статей 4-9.

Перший випадок, викладений у статті 10 
стосується ситуації, коли повстанський рух як 
новий уряд замінює колишній уряд держави, 
і владна організація повстанського руху стає 
владною організацією даної держави. Фраза 
«який стає новим урядом» використовується 
для описання цього наслідку. 

В такій ситуації наступність, існуюча між 
новою організацією держави та організацією 
повстанського руху, природним чином призво-
дить до атрибуції державі можливої поведінки 
повстанського руху в період боротьби. У такому 
випадку держава не припиняє свого існування 
як суб’єкт міжнародного права. Вона залиша-
ється тією ж державою, незважаючи на зміни, 
реорганізації та перетворення в її інститутах. 
Більше того, вона є єдиним суб’єктом міжна-
родного права, на який може бути покладена 
відповідальність. Ситуація вимагає того, щоб 
діяння, вчинені в період боротьби за владу апа-
ратом повстанського руху, могли бути атрибуто-
вані державі поряд із діяннями існуючого в той 
час уряду [2, С. 50].

Варто відзначити, що у ст. 15 (1) попереднього 
Проекту статей встановлювалося, що присво-
єння державі поведінки повстанського руху у разі 
створення ним нового уряду не перешкоджає 
присвоєння ті й же державі поведінки колишнього 
уряду. Заявлена теза привертає увагу та викли-
кає дискусії. Наприклад, якщо застосувати такі 
положення до ситуації у колишній Югославії, то 
«згідно з Дейтонськими угодами «Боснія-Гер-
цеговина» повинна бути міжнародно-відпові-
дальною як за дії органів «Республіки Босні-
я-Герцеговина», так і за поведінку хорватських 



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

220

та сербських сепаратистських рухів, з якими 
Республіка воювала, оскільки вони тепер стали 
структурою її «нового уряду» у значенні ст. 15 (1) 
Проекту статей про відповідальність [4]. Пояс-
ненням цьому може слугувати відсутність прак-
тики застосування цієї частини Проекту статей 
про відповідальність.

На думку С. Томушат: «Коли яке-небудь 
формування бореться за право стати законним 
урядом даної держави, то міжнародним співто-
вариством воно розглядається як суб’єкт права, 
на який вже спочатку покладаються певні 
і досить конкретні обов’язки і відповідальність… 
Міжнародне співтовариство створило загальні 
стандарти, що стосуються прав та обов’язків, 
які кожен суб’єкт, що намагається надати своїй 
діяльності законний характер з тим, щоб висту-
пати прийнятним суб’єктом міждержавних від-
носин, повинен дотримуватися» [5].

Водночас Комісія міжнародного права уточ-
нює, що норма, закріплена в пункті 1, не повинна 
однак тлумачитися надто широко в разі урядів 
національного примирення, сформованих після 
досягнення угоди між існуючою владою і ліде-
рами повстанського руху. Держава не повинна 
нести відповідальність за поведінку опозиційного 
руху, який вдається до насильства лише в силу 
того, що в інтересах загального мирного врегу-
лювання елементи опозиції включені до складу 
новоствореного уряду. Таким чином, критерій 
застосування пункту 1 полягає в існуванні реаль-
ної та суттєвої наступності між колишнім повстан-
ським рухом і новим урядом, який йому вдалося 
створити. Наприклад, у Сьєрра-Леоне, незважа-
ючи на те, що деякі члени Об’єднаного револю-
ційного фронту (ОРФ) були включені в структуру 
уряду через угоди про припинення вогню (1998), 
Сьєрра-Леоне не повинна була нести відпові-
дальність за грубі порушення прав людини і гума-
нітарного права, вчинені ОРФ [6, С. 264].

За висловлюванням Дж. Крейджена 
(G. Kreijen), «національне примирення – як 
загальновідомо − є магічною формулою у випад-
ках недієздатності держави, тому що часто 
сприймається як єдиний вихід з безпомічності 
внутрішнього конфлікту. Спроба, що була зро-
блена в Сомалі, Сьєрра-Леоне, Ліберії та Демо-
кратичній Республіці Конго, в основному була 
з сумнівним результатом. Багато обурення по 
всій території Демократичної Республіки Конго 
викликала ситуація, коли, наприклад, кілька 
військових командирів, які нібито причетні до 
вчинення звірств проти мирного населення, 
були запропоновані (і за повідомленням при-

йняті) у ролі заступників голів у новому уряді 
країни наприкінці 2002 року». Незважаючи на 
можливість притягнення цих військових коман-
дирів − як військових командирів або фізичних 
осіб – до відповідальності за порушення міжна-
родного гуманітарного чи кримінального права, 
малоймовірно, що їхні злочини в майбутньому 
будуть присвоєні Демократичній Республіці 
Конго, і незалежно від цього ці люди залиша-
ються при владі [7, С. 281].

Таким чином, пункт 1 ст. 10 Проекту статей 
про відповідальність держав передбачає мож-
ливість присвоєнню державі повстанського 
руху, і відповідно, міжнародну відповідальність 
держави за його протиправні діяння у разі ство-
рення нового уряду саме представниками від-
повідного повстанського руху, а не у випадках 
участі лише деяких з них у новоствореному 
уряді.

У пункті 2 статті 10 розглядається другий 
сценарій, за яким структури повстанського чи 
іншого революційного руху стають структурами 
нової держави, створеної в результаті відді-
лення або деколонізації на частині території, 
яка до того перебувала під суверенітетом або 
управлінням держави-попередниці. Вираз «або 
на будь-якій території під її управлінням» вклю-
чено в текст для того, щоб врахувати відмінно-
сті у правовому статусі різних залежних тери-
торій.

Як відзначено у Доповіді Комісії міжнарод-
ного права про роботу її двадцять сьомої сесії, 
вчені рідше звертаються до питання про те, чи 
слід принцип атрибуції поведінки повстанського 
руху з метою несення міжнародної відпові-
дальності застосовувати в тих випадках, коли 
дії повстанців призводять не до зміни уряду, 
а до створення нової держави [8, С. 104-105]. 
Обмежена кількість авторів (Б. Стерн (B. Stern), 
М. Хазем Атлам (M. Hazem Atlam), Л. Зеґвелд 
(L. Zegveld), Г. Аранжіо-Руіз (G. Arangio-Ruiz), 
Гордон А. Чрістенсон (Gordon A. Christenson), 
Д. Квиіґлі (J. Quigley), які дійсно розрізняли 
цю відмінність і вирішували дане конкретне 
питання, дійшли висновку, що відповідальність 
за діяння, вчинені повстанцями до досягнення 
незалежності повинна бути передана новій 
державі. Хоча, здається, вчені одностайні в під-
тримці цього принципу, ними були представлені 
кілька різних теоретичних основ для його пояс-
нення [9, С. 607-608].

Питання міжнародно-протиправних діянь, 
вчинених автономними формуваннями подіб-
ним до повстанських рухів чи інших рухів пов’я-
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зане з питанням правонаступництва міжна-
родно-правової відповідальності. Незважаючи 
на те, що норма п. 2 ст. 10 Проекту статей про 
відповідальність держав, не є нормою про пра-
вонаступництво, висловлюється пропозиція 
щодо застосування принципу, що лежить в її 
основі, за аналогією до «іншої ситуації, коли 
незалежність набувається внаслідок демокра-
тичного процесу, а не збройної боротьби» [10, 
P. 72-123]. Додаткового аргументується висно-
вок п. 3 ст. 12 Резолюції Інституту міжнародного 
права 2015 року: «Якщо цього вимагають осо-
бливі обставини, зобов’язання, які виникають 
із скоєння міжнародно-протиправного діяння 
державою-попередницею, переходять до дер-
жави-наступнику у разі, коли суб’єктом діяння 
є орган територіальної одиниці держави-попе-
редниці, який згодом став органом держави-на-
ступниці» [11]. 

Доктрина міжнародного права розробила 
чотири різні теорії для обґрунтування конти-
нуїтету між повстанським рухом і новою дер-
жавою: теорія континуїтету уряду, теорія закон-
ності боротьби, теорія «відновлення» держав, 
«органічна» або «структурна» теорія континуї-
тету. Загальновизнаним є підхід, який пояснює 
континуїтет між повстанським рухом і новою 
державою через їх ту ж саму юридичну при-
роду. Нова держава бере на себе зобов’язання 
за вчинення міжнародно-протиправних діянь 
у період, коли повстанський рух ще не набув 
структури незалежної держави. Частина статей 
Віденської конвенції 1978 року [12] присвячена 
правонаступництву у випадку об’єднання, від-
ділення чи роз’єднання держав. Нова держава, 
утворена шляхом об’єднання, стає суб’єктом 
міжнародного права. Так, згідно з п. 1 ст. 31 цієї 
Конвенції загальним принципом правонаступ-
ництва договорів у разі об’єднання чи відокрем-
лення держав є континуїтет держави, тобто без-
перервність її міжнародної правосуб’єктності 
та континуїтет міжнародних зобов’язань (ipso 
jure), тобто перехід прав та обов’язків держа-
ви-попередниці до держави-наступниці, іншими 
словами безперервність міжнародних зобов’я-
зань при зміні міжнародної правосуб’єктності.

Варто наголосити, що залишається неод-
нозначність застосування викладених у ст. 10 
Проекту статей про відповідальність держав 
такі формулювання як, «повстанські рухи» (п. 1. 
ст. 10) та «повстанські та інші рухи» (п. 2. ст. 10). 
Відповідно до цього Комісія міжнародного права 
ООН прокоментувала ці положення наступним 
чином: «У порівнянні з пунктом 1 сфера дії 

норми атрибуції поведінки, викладена в пункті 2, 
розширюється і включає в себе «повстанські чи 
інші» рухи. Ця термінологія відображає більшу 
різноманітність рухів, дії яких можуть призвести 
до створення нової держави» [2, С. 51]. Тому 
можна стверджувати про певне протиріччя п. 2 
з п. 1 ст. 10 Проекту статей про відповідальність 
держав. Важливим для практики є нормативне 
визначення змісту термінів «повстанський» 
та «інший» рух.

Комісія міжнародного права зауважила, що 
всеосяжне визначення типів груп, які охоплю-
ються поняттям «повстанський рух», як воно 
використовується в ст. 10, ускладняються вели-
кою різноманітністю форм, які можуть приймати 
повстанські рухи на практиці, залежно від того, 
чи йде мова про відносно обмежені внутрішні 
заворушення, ситуації реальної громадянської 
війни, антиколоніальної боротьби, про діяль-
ність національно-визвольного фронту, рево-
люційного або контрреволюційного руху і т. д. 
Повстанські рухи можуть базуватися на тери-
торії держави, проти якої спрямовані дії даного 
руху, або на території третьої держави [2, С. 51].

Професор О. Мережко з вказаного питання 
дає певне пояснення, зокрема «у процесі наці-
онально-визвольної боротьби проти окупацій-
ного чи колоніального режиму такі нації створю-
ють політичні органи, які втілюють їх суверенну 
волю і через які вони здійснюють свою міжна-
родну правосуб’єктність. Залежно від характеру 
такої боротьби (мирної чи немирної) нації, їх 
національні органи можуть мати різну структуру 
і назву: фронт національного визволення, комі-
тети опору, визвольна армія, тимчасовий уряд 
тощо» [13, С. 107]. Оцінюючи фактично зброй-
ний конфлікт, за орієнтир може слугувати при-
йнятий поріг, так званий «поріг інтенсивності», 
який і визначатиме необхідність застосування 
норм міжнародного гуманітарного права, які 
регулюють збройний конфлікт неміжнарод-
ного характеру, зокрема Додатковий протокол 
II 1977 р. [14]. У пункті 1 статті 1 згадуються 
антиурядові «збройні сили або інші організо-
вані збройні групи, які, перебуваючи під відпові-
дальним командуванням, контролюють частину 
її території, що дає їм змогу здійснювати без-
перервні й погоджені воєнні дії та застосову-
вати цей Протокол», і далі поведінка таких груп 
протиставляються «випадкам порушення вну-
трішнього порядку та виникнення обстановки 
внутрішньої напруженості, таких як безпорядки, 
окремі й спорадичні акти насильства та інші 
акти аналогічного характеру, оскільки вони не 
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є збройними конфліктами» (пункт 2 статті 1). 
Це визначення «антиурядових збройних сил» 
в контексті Протоколів відображає основну ідею 
«повстанського руху» [2, С. 51].

Пункт 3 ст. 10 Проекту статей про відпові-
дальність держав передбачає атрибуцію дер-
жаві поведінки повстанських чи інших рухів 
у виняткових випадках, а саме, коли держава 
була в змозі вжити заходів обережності, попе-
редження або покарання щодо поведінки таких 
рухів, однак безпідставно не зробила цього. 
У вказаній частині статті 10 зазначається, що 
норми атрибуції поведінки, закріплені в пунк-
тах 1 і 2, не зачіпають атрибуцію державі будь-
якої поведінки, − як би там не було пов’язаної 
з поведінкою даного руху, − яка розглядається 
як діяння такої держави на підставі інших поло-
жень глави II. Термін «як би там не було пов’я-
заної з поведінкою даного руху» повинен розу-
мітися як такий, що має широкий зміст. Таким 
чином, невжиття державою доступних заходів, 
наприклад, для захисту приміщень дипломатич-
них представництв, які опинилися під загрозою 
нападу повстанського руху, явно є поведінкою, 
яку може бути присвоєно державі, і є предме-
том п. ст.10 [2, С. 52].

Відзначимо, що для правил атрибуції немає 
ніякої різниці між ситуацією, коли недбалість 
держави має місце до того, як повстанський рух 
перейшов до активної фази, і ситуацією, коли, 
наприклад, порядок знову відновився, а дер-
жавна влада нехтує покаранням виконавців зло-
чинних дій, вчинених у ході повстанських рухів.

Необхідно відзначити, що повстанські рухи, 
які борються за незалежність, мають права 
і зобов’язання за міжнародним правом неза-
лежно від того, чи вони були визнані міжнарод-
ною юридичною особою відповідно до міжна-
родного права чи ні. Збройні опозиційні групи 
повинні дотримуватися загальних норм міжна-
родного права, включаючи норми права прав 
людини, міжнародного гуманітарного права 
і брати на себе відповідальність за дії, вчинені 
особами, що входять до складу таких груп. 
Тому повстанський рух сам може бути притяг-
нутий до відповідальності за власну поведінку 
з міжнародного права. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
необхідно відзначити наступне: поведінка пов-
станських або інших рухів може бути присвоєна 
державі лише у виняткових обставинах у разі 
досягнення певним рухом успіху у боротьбі. 
У тих випадках, коли повстанським рухам не 
вдається захопити державну владу, на них не 

поширюються норми щодо відповідальності 
держав. У такому випадку покладення відпо-
відальності на державу за протиправні діяння 
повстанців, до яких вона не мала відношення, 
дійсно, було б несправедливим. 

У разі здобуття організованим рухом пере-
моги у державі, проти якої була спрямована 
боротьба, відбуваються радикальні зміни, внас-
лідок чого порушується питання про наступ-
ність та зміну ідентичності, що лягає в основу 
теорії «структурного» континуїтету як підстава 
для присвоєння державі діянь, що були вчи-
нені повстанськими чи іншими рухами у процесі 
боротьби.

На нашу думку, в п. 1 ст. 10 слід було б вка-
зати, що «Поведінка повстанського та іншого 
руху, який стає новим урядом держави, розгля-
дається як діяння цієї держави за міжнародним 
правом», адже як свідчить практика, дії інших 
рухів, а не лише повстанських, можуть при-
зводити до створення нового уряду держави. 
Застосування статті 10 гарантує дотримання 
основного принципу права міжнародної відпо-
відальності – за будь-яке міжнародно-проти-
правне діяння настає міжнародна відповідаль-
ність і потерпілий суб’єкт має право отримати 
належне відшкодування, що в свою чергу, 
сприяє стабільності міжнародного правопо-
рядку та ефективності міжнародного права.
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Andreichenko S. S., Manuilova K. V., Hrushko M. V. The issue of legal succession of states 
in relation to international legal responsibility in connection with the activities of insurgent 
movements or other movements

Summary. In international law, there is a concept of legal succession of states, which determines 
the legal status of the successor state from its predecessor in relation to international obligations. The 
question of legal succession of states becomes particularly relevant, especially when the question 
of legal succession of international legal responsibility of states arises. The article examines 
the issue of international legal responsibility of the state for the illegal behavior of an insurgent or 
other movement that is at the stage of the gradual formation of a new state. One of the modern 
problems related to legal succession is the question of what obligations belong to legal successors 
under international law. The problematic issues are whether the legal successors are obliged to fulfill 
the terms of international treaties that were concluded by their predecessors, given the known cases 
from practice when states did not bear responsibility for the obligations of their predecessor state, 
which leads to a violation of the principles of international law. Therefore, it is important to consider 
the theory of succession that exists between the new organization of the state and the organization 
of the insurgent movement as a basis for attributing behavior to the state. The concepts of “insurgent” 
and “other” movements are analyzed in the context of the application of paragraph 1 of Article 
10 of the 2001 Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Illegal Acts.

Taking into account the events currently taking place on the international arena, which directly 
affect the interests of many states of the world, the issue of international legal responsibility for 
the behavior of various categories of non-state actors that violates international legal norms is 
extremely relevant and requires its own theoretical and practical solution, in particular, the issue 
of the activities of insurgent or other movements provoke complexity in situations of their legal 
succession.

Key words: international responsibility of states, legal succession, attribution, internationally 
illegal acts, continuity, insurgent and other movements.
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