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ÏÐÀÂÀ 

Целью научной статьи является проана-
лизировать и обобщить судебную практику 
высших судов зарубежных государств и Укра-
ины по решению проблемы множественного 
толкования, а также раскрыть концепту-
альные подходы к пониманию необходимости 
применения норм-дефиниций в текстах нор-
мативно-правовых актов и показать техни-
ко-юридические инструменты для преодоле-
ния явления множественного толкования.
Выяснена роль судебного нормотворчества 

в процессе установления действительного зна-
чения правового срока, которому законода-
тель не предоставил дефиниции. Осуществлен 
краткий обзор основных подходов к решению 
указанных проблем на примере судебной прак-
тики в зарубежных странах. 
Единство судебной практики в государстве 

представляется необходимым по той причи-
не, что именно из-за судебной практики реа-
лизуется принцип правовой определенности и 
гарантируется стабильность правового регу-
лирования. Кроме того, единственное приме-
нение законодательства является важным, 
учитывая соблюдение принципа равенства 
перед законом.
Ключевые слова: юридическая техника, 

множественное толкование, нормы-дефини-
ции, судебное нормотворчество, обобщение су-
дебной практики.
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норм права, на особливу увагу заслуговує 
проблема встановлення дійсного змісту пра-
вової термінології у законодавчих та інших 
нормативно-правових актах. Така проблема 
частково вирішується у спосіб поміщення 
правових дефініцій до тексту самого акта, 
проте видається утопічним вважати, що у 
тексті нормативно-правового акта можна 
було б закріпити чітке визначення кожного 
поняття, яким він оперує. 
Безумовно, завдяки використанню 

норм-дефініцій вноситься певна ясність та 
однаковість розуміння правового поняття, 
різного роду юридичні конструкції набува-
ють однозначного сутнісного змісту, проте 
за умови їх відсутності функція пошуку дій-
сного значення термінів покладається на 
суди. 
Саме судове тлумачення покликане усу-

нути такі прогалини, що виникають, зокре-
ма, внаслідок використання недосконалого 
понятійно-категоріального апарату права, 
неоднозначної юридичної термінології чи 
відсутності правових дефініцій, які значно 
впливають на процес розуміння змісту самої 
норми. Відсутність норми-дефініції у тексті 
нормативно-правового акта також може ста-
ти і на заваді узгодженому судовому тлума-
ченню норми права.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Вітчизняні вчені в цілому приділяють 
значну увагу вивченню проблем судового 
тлумачення, судової нормотворчості, дослі-

Постановка проблеми
Серед низки питань, що зумовлюють 

складнощі у правотлумачному процесі та 
призводять до неоднакового застосування 
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дження окремих механізмів забезпечення 
єдності судової практики та використання 
законодавчих норм-дефініцій. Вказані про-
блеми розробляли Р. Марусенко [1], А. Лах-
мостова [2], Л. Наливайко [4], Дріджер [6], 
Г. Торнтон [7], І. Онищук І. [11], В. Веремко 
[12], Бакірова [14], Н. Пархоменко [24] та 
інші. 
Проте на сторінках наукової літератури 

не проводилося системного аналізу механіз-
мів подолання такого явища, як множинне 
тлумачення або різнотлумачення норми 
права внаслідок відсутності правової дефі-
ніції на прикладі діяльності вищих судів за-
рубіжних держав та Верховного і Конститу-
ційного судів в Україні.
Постановка завдання. Мета досліджен-

ня – проаналізувати та узагальнити судову 
практику вищих судів зарубіжних держав 
та України щодо вирішення проблеми мно-
жинного тлумачення, показати техніко-
юридичні інструменти для подолання яви-
ща множинного тлумачення (різнотолума-
чення).
Наукова новизна полягає в теоретично-

му осмисленні концептуальних підходів до 
розуміння необхідності застосування норм-
дефініцій у текстах нормативно-правових 
актів.
Методологія дослідження. Використа-

ні, перш за все, принципи і прийоми фор-
мально-логічної методології. Широке за-
стосування отримали елементи структурно-
функціонального підходу. Так, виявлення 
міжгалузевих зв’язків у тлумаченні норм 
права побудоване на функціональній при-
роді права в цілому і регулятивних засобах 
нормативно-правових актів зокрема. Крім 
того, у роботі отримали застосування діа-
лектичний, системно-структурний і функ-
ціональний методи, метод інтерпретації-
(у застосуванні до норм права). 

Виклад основних положень
Використання норм-дефініцій україн-

ським законодавцем є доволі розповсюдже-
ним явищем. Заведено вважати, що така 
практика дефініювання термінів у законо-
давстві дозволить внести певну ясність у 
процес правового регулювання, усунути ба-
гатоманітність у їх розумінні суб’єктами пра-

ва та, найважливіше, забезпечити узгоджене 
застосування норм права у різних ситуаціях. 
Р. Марусенко вважає, що “законодавчі дефі-
ніції, на відміну від доктринальних, не тіль-
ки і не стільки виконують функцію пояснен-
ня термінів та розкриття багатоманітності 
його змісту, скільки вказують на конкретний 
зміст певної мовної одиниці, який вкладав-
ся в неї законодавцем. Це має допомагати 
правильно розуміти волю законодавця при 
застосуванні норм права, у яких цей термін 
наявний і яких стосується дефініція” [1]. 
Як справедливо зауважує А. Лахмостова: 

“Досягти мовної досконалості і ефективнос-
ті законодавства, можна тільки шляхом до-
тримання умов раціонального використан-
ня юридичної термінології. Дуже важливим 
є забезпечити зрозумілість, максимальну до-
ступність тлумачення і застосування норма-
тивно-правового акта” [2, с. 69].

 Дійсно, значущість норм-дефініцій для 
єдиного розуміння норми права конкре-
тизується через ті функції та завдання, які 
вона виконує, тобто забезпечення досяг-
нення внутрішньої несуперечності законо-
давчого масиву, якості і одноманітності у за-
стосуванні правової термінології, узгоджене 
регулювання правовідносин.
Ще у 2005 році Конституційний Суд 

України прийшов до висновку, що “із кон-
ституційних принципів рівності і справед-
ливості випливає вимога визначеності, яс-
ності і недвозначності норми права, оскіль-
ки інше не може забезпечити її однакове 
застосування, не виключає необмеженості 
трактування у правозастосовній практиці і 
неминуче призводить до сваволі” [3, п. 5.4]. 
Норма-дефініція як невіддільна частина 

права частково виступає тим запобіжником, 
що забезпечує бажану єдність розуміння 
норм законодавства та стабільність тер-
мінологічної системи, якою користується 
національна правова система. Відсутність 
необхідних правових дефініцій шкодить 
якості нормативно-правового акта, оскіль-
ки суб’єкт правозастосування позбавлений 
можливості зрозуміти специфічне значення 
терміна, що передбачав законодавець для 
цілей відповідного нормативно-правового 
акта. Іншими словами, завжди існує ризик 
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невідповідності такого акта вимогам право-
вої визначеності. 
З іншого боку складність формулювання 

дефініцій полягає у тому, що іноді видаєть-
ся неможливим, а часто і недоцільним, чітко 
окреслювати визначення для кожного тер-
мін у тексті нормативно-правового акта. Не-
здатність права врегулювати абсолютно всі 
можливі життєві ситуації стала зрозумілою 
ще римським юристам, вважає Н. Наливай-
ко, – “ані закони, ані сенат-консульти не мо-
жуть бути написані так, щоб вони охоплюва-
ли всі випадки, які коли-небудь трапляться, 
але достатньо, щоб вони поширювалися на 
те, що трапляється найбільш часто” [4, с. 
192]. 
Надмірне використання дефініцій при-

зводить до зайвого перенавантаження тек-
сту, ускладненого розуміння правового ре-
гулювання суб’єктами права та непотрібної 
формалізац ії, що виключає гнучке застосу-
вання норми права. У цьому аспекті ціка-
вим є досвід Канади, де використання норм-
дефініцій чітко урегульовано відповідними 
актами щодо процесу законотворчості, по-
чинаючи від “Конвенції про підготовку про-
єктів конвенцій, яка прийнята Канадською 
конференцією щодо уніфікації законодав-
ства” [5] до доктринальних вчень Дріджера 
[6] та Торнтона [7]. 
Канадський законодавець зобов’язаний 

бути стриманим у використанні норм-
дефініцій: насамперед це пояснюється тим, 
що вони надають словам штучного змісту, 
оскільки наявність дефініцій у тексті вима-
гає від суб’єкта усвідомленого розуміння 
та запам’ятовування ряду термінів, значен-
ня яких не рідко відрізняється від загаль-
ноприйнятого розуміння їх читачем. Це 
створює зайве навантаження на здатність 
суб’єкта сприймати та розуміти змістовні по-
ложення тексту. Автор доктринальних праць 
щодо правил підготовки законопроєктів у 
країнах прецедентного права, Г. Торнтон 
стверджує, що “дефініції у законодавстві 
можуть вважатися корисними лише до тих 
пір, доки вони слугують основоположним 
цілям формулювання та уточнення норм за-
конодавства. З метою досягнення правиль-
ного розуміння дефініція має бути сформу-
льована з максимальною наближеністю до 

звичного розуміння терміна. Дефініція, яка 
надає терміну абсолютно іншого штучного 
значення,и– це погана дефініція” [7, с. 145].
Практика Європейського суду з прав лю-

дини також підтверджує тезу, що цілковита 
визначеність та формалізація законодавчих 
приписів не завжди є позитивним явищем, 
оскільки “у певних сферах може бути важко 
формулювати закони з високою чіткістю, а 
певний рівень гнучкості навіть може бути 
бажаним, щоб дати національним судам змо-
гу застосовувати право у світлі своєї оцінки 
того, які заходи необхідні за конкретних об-
ставин кожної справи. Логічним наслідком 
принципу загального застосування законів 
є те, що законодавчі акти не завжди є чіт-
ко сформульованими. Необхідність уника-
ти надмірної жорсткості у формулюваннях 
та відповідати обставинам, що змінюються, 
означає, що багато законів неминуче мають 
більшою або меншою мірою нечіткі форму-
лювання” [8, п. 175].

“Неможливо сформулювати правила, 
які могли б бути настільки однозначними 
у всіх ситуаціях, щоб не було потреби для 
судді обирати одне з-поміж можливих зна-
чень. Необхідність у судовому тлумаченні 
з’являється іноді не лише через незрозу-
мілість мови, а скоріше внаслідок того, що 
перед судом стоїть завдання застосувати за-
гальну норму до ситуації, яку законодавчий 
орган не міг передбачити. Звичайно, за-
вдання судді, що по суті полягає у застосу-
ванні волі законодавця до кожної конкрет-
ної ситуації, є абсолютною необхідністю, 
щоб закони дійсно працювали; … у багатьох 
випадках законодавчі приписи можуть бути 
сформульовані у загальних та більш-менш 
абстрактних термінах. Визначити деталь-
ний перелік конкретних діянь особи, які їй 
заборонено чи дозволено вчиняти, було б 
неможливим завданням”, – наголошує По-
чесний суддя Федерального Суду Австралії 
Д. Міддлтон [9].
Практика умисного невикористання чи 

обмеженого використання норм-дефініцій, 
що забезпечує гнучкість права, також є ха-
рактерною і для міжнародних договорів, 
прикладом можуть слугувати установчі дого-
вори Європейського Союзу чи Європейська 
конвенція з прав людини і основних свобод. 
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Концепція “гнучкості закону” не суперечить 
принципу правової визначеності, “законо-
давчі акти повинні мати загальне застосу-
вання, а їх формулювання не завжди можуть 
бути точними; наприклад, може бути доволі 
складно сформулювати законодавчі акти з 
абсолютною точністю і може знадобитися 
певний ступінь гнучкості, щоб національні 
суди змогли їх застосовувати” [10, п. 39].
Переважно ціль нормативно-правового 

акта нормативно не закріплюється. Втім, 
наукова думка, правотворчий і правозасто-
совний досвід урахування зовнішніх джерел 
під час тлумачення НПА походять зі сфери 
міжнародного права. П. 1 ст. 31 Віденської 
конвенції про право міжнародних договорів 
приписує тлумачити міжнародні договори, 
зокрема «у світлі... мети договору». А проте 
слід враховувати, що в пункті, який припи-
сує тлумачити міжнародні договори у світлі 
мети відповідного договору, про мету йдеть-
ся після того, як сформульовані такі припи-
си: 1) загальний припис тлумачити догово-
ри сумлінно; 2) припис надавати термінам 
звичайного значення; 3) припис надавати 
термінам такого значення в контексті між-
народного договору; 4) припис тлумачити 
міжнародні договори у світлі їх об’єктів. 
Європейський Суд з прав людини допускає 
врахування таких зовнішніх джерел як при 
тлумаченні правових актів взагалі, так і при 
виявленні їх цілей. Зокрема, М. де Сальвіа 
зауважив, що Європейська конвенція з прав 
людини потребує ключів, які можуть спря-
мувати суб’єкта тлумачення до того, щоб 
точно визначити зміст норм, що в ній фор-
мулюються. Провідне місце у такому спря-
муванні належить телеологічному й еволю-
ційному тлумаченню [11, с. 207].
Отже, визначення термінів у текстах 

нормативних актів не завжди є доцільним, 
а інколи і небезпечним, оскільки формалі-
зованість хоча і, на перший погляд, має на 
меті забезпечення дотримання вимог право-
вої визначеності, проте, з іншого боку, може 
позбавити суди можливості застосовувати 
право як гнучкий інструмент, який спрямо-
ваний на невизначене коло суб’єктів і право-
вих ситуацій. Як зазначає суддя Федераль-
ного Верховного Суду Німеччини Ральф 
Бюнгер: “Усунення законодавчих недоліків 

– визнана функція суду, адже в законодавця 
обмежена можливість швидко реагувати на 
зміни. При цьому роз’яснення судом норм 
визнається правотворчістю, але воно має 
рамки з огляду на принцип розподілу вла-
ди. І конституційний суд стежить за тим, аби 
суди не виходили за них” [12].
Справді, саме судова правотворчість є 

найбільш дієвим та ефективним правовим 
інструментом, що здатний заповнювати 
прогалини у законодавстві, які з’являються, 
зокрема, і внаслідок умисної відсутності пра-
вових дефініцій чи їх невдалого формулю-
вання законодавцем. Проте завжди залиша-
ється ризик того, що відсутність дефініцій у 
текстах відповідних нормативно-правових 
актів може призвести до неоднозначного 
розуміння і різного тлумачення юридичних 
термінів судами нижчих інстанцій. У цьо-
му аспекті Європейський Суд зазначає, що 
“сам факт того, що норма права може мати 
декілька варіантів тлумачення, не означа-
тиме, що вона не відповідає вимозі “перед-
бачуваності” для цілей Конвенції. Завдання 
здійснювати правосуддя, яке належить до 
повноважень суддів, полягає саме в тому, 
щоб розвіювати будь-які сумніви щодо тлу-
мачення, які залишаються, з урахуванням 
змін у повсякденній практиці. У зв’язку із 
цим не варто недооцінювати завдання ви-
щих судів щодо забезпечення уніфікованого 
та послідовного застосування актів права” 
[13, п. 35].
В українській правовій системі саме Кон-

ституційному Суду України – єдиному ор-
гану конституційної юрисдикції в Україні 
– надано можливість за допомогою офіцій-
ного тлумачення здійснювати контроль за 
відповідністю Конституції України законів 
та інших правових актів [14].
Проте наділення Конституційного Суду 

повноваженнями здійснювати офіційне тлу-
мачення Конституції не може вважатися 
ефективним інструментом, який застосову-
ється у випадку наявності множинного не-
узгодженого тлумачення. Перш за все, слід 
взяти до уваги обмежену предметну юрис-
дикцію Суду – тлумачення положень Кон-
ституції України, проте не законів чи інших 
нормативно-правових актів, положення 
яких породжують непорозуміння у право-
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застосовній діяльності. У 2006 році Консти-
туційний Суд сформував юридичну пози-
цію, вказуючи, що “відповідно до статті 150 
Конституції України, статті 13 Закону Укра-
їни „Про Конституційний Суд України“ роз-
гляд питання щодо наявності правових ко-
лізій (суперечностей) у законах України не 
належить до повноважень Конституційного 
Суду України. Державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законо-
давчу, виконавчу та судову (частина перша 
статті 6 Конституції України), а тому Консти-
туційний Суд України не може втручатися у 
діяльність законодавчого органу державної 
влади та ухвалювати рішення про наявність 
колізій у законах України” [15].
Отже, у випадках, де різне тлумачення 

правових положень судами виникає внаслі-
док відсутності дефініцій, лише правотлу-
мачна діяльність вищих судів може слугува-
ти тим запобіжником, що забезпечуватиме 
узгодженість і послідовність судової прак-
тики. Важливим є і те, що у країнах конти-
нентального права, до яких належить і пра-
вова система України, судове тлумачення, 
яке здійснюють вищі суди, забезпечує роль 
судових рішень як джерела права. Відпо-
відно, під судовим тлумаченням правових 
норм, а зокрема і норм-дефініцій, слід розу-
міти не що інше, як роз’яснення органами 
судової юрисдикції змісту норми права, яке 
має загальнообов’язковий характер для всіх 
суб’єктів, що застосовують правову норму. 
Про це свідчить і позиція Європейського 
суду, який визнає судову практику джере-
лом права і підкреслює, що “поняття “за-
кон” слід розуміти як правову норму у тому 
вигляді, як її тлумачать національні суди; 
таким чином, поняття “закону” включає ста-
тутне право, і право, вироблене суддівською 
практикою” [16, п. 88].
У цьому аспекті важливо нагадати, що 

сталість юридичних позицій власне найви-
щого судового органу матиме визначальне 
значення не лише для усунення явища мно-
жинного тлумачення (різнотлумачення), 
але й для забезпечення правової визначе-
ності та формування довіри громадськості 
до судової системи. 
Європейський суд з прав людини з цьо-

го питання зазначає, що “невизначеність – 

чи то законодавча, чи адміністративна, чи 
така, що випливає із практики органів дер-
жавної влади – є важливим чинником, який 
слід брати до уваги, оцінюючи дії держави” 
[17, п. 161]. Зокрема, небезпечною є ситуа-
ція, коли найвищий судовий орган держави 
сам стає джерелом правової невизначеності, 
формуючи спірні позиції, зокрема, і надаю-
чи різне тлумачення, що створює загальну 
ситуацію відсутності правової визначеності 
[18, п. 27]. 
З погляду Суду відсутність  механізму 

узгодження суперечливих рішень націо-
нальних судів нижчих інстанцій є порушен-
ням права на справедливий суд. Для при-
кладу, у справах “Zivic v. Serbia” та “Iordan 
Iordanov v. Bulgaria” ЄСПЛ констатує по-
рушення права, гарантованого статтею 6 
Конвенції, через відсутність єдності судо-
вої практики, вказуючи, що суди не вжили 
ефективних заходів для забезпечення єд-
ності судової практики, передбачених нор-
мами національного законодавства. Важко 
не погодитися і з висновками Суду, що “роз-
біжності у прецедентному праві є неодмін-
ним наслідком існування будь-якої судової 
системи, до складу якої входять суди першої 
та апеляційної інстанцій, які наділені по-
вноваженнями в межах своєї територіальної 
юрисдикції; однак роль верховного суду по-
лягає саме у вирішенні подібних конфлік-
тів”[19, п. 59]. “Різні суди можуть дійти до 
неоднакових, але втім раціональних та об-
ґрунтованих висновків стосовно подібного 
юридичного питання з подібними фактич-
ними обставинами” [20, п. 61].
Що стосується питання щодо правиль-

ності наданого тлумачення термінів націо-
нальними судами, у справі “Jorgic v. Germany” 
(справа щодо різних підходів до встановлен-
ня значення слова ‘знищити’ у дефініції зло-
чину геноциду) ЄСПЛ вказує, що “саме їм 
[національним судам] належить тлумачити 
та застосовувати положення національного 
права, і Суд може виправляти фактичні чи 
правові помилки, які були ними допущені, 
лише тою мірою, у якій вони могли поруши-
ти права та свободи, що охороняються Кон-
венцією” [21, п. 102]. 
Таким чином, Європейський Суд не 

втручається у правотлумачну діяльність 
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національних суддів держав-учасниць, по-
важаючи рішення, прийняті національни-
ми судами, але вказує лише на їх обов’язок 
гарантувати розв’язання конфліктів судової 
практики, уникати розбіжностей та забезпе-
чувати єдність у застосуванні законодавства.
Цікавою є і прецедентна практика ви-

щих судів європейських держав щодо роз-
гляду справ про різне тлумачення законо-
давства внаслідок відсутності правової дефі-
ніції. Наприклад, Конституційний Суд Рес-
публіки Північної Македонії у рішенні щодо 
з’ясування змісту терміна “будівля, що має 
особливе значення”, правова дефініція яко-
го була відсутня в тексті закону, приходить 
до висновку, що “відсутність передбачено-
го законом визначення – дефініції поняття 
того, що мається на увазі під ‘будівлями, що 
мають особливе значення’, та відсутність 
будь-яких критеріїв та меж, на основі яких 
можна було б встановити значення цього 
терміна, на думку Суду, є законодавчою не-
визначеністю, і призводить до порушення 
принципу верховенства права. Така супер-
ечність у тексті закону створила ситуацію 
правової невизначеності, що суперечить 
принципу конституційності та законності, 
який зобов’язує законодавця встановлю-
вати точні, однозначні та чіткі стандарти. 
Принцип верховенства права передбачає 
послідовне застосування правових норм, які 
мають бути загальними, чітко визначеними 
та однозначно сформульованими, чого не 
можна сказати про оскаржувану норму за-
кону. Тому, на думку Суду, відсутність юри-
дично встановленої дефініції того, що ма-
ється на увазі під будівлями, що становлять 
особливий інтерес, та надання Уряду мож-
ливості на власний розсуд визначати, що 
охоплюється цим терміном, є порушенням 
принципу верховенства права та принципу 
поділу державної влади як основоположних 
цінностей конституційного ладу Республіки 
Північної Македонії” [22].
Верховний Суд США сформував ще у 

першій половині ХХ століття вказав, що у 
випадку, коли існує два можливі варіан-
ти тлумачення якого-небудь юридичного 
терміна, і тільки одне з них відповідає за-
конодавчому визначенню, термін не може 
бути витлумачений у спосіб, що включатиме 

будь-яке інше значення, не передбачене за-
коном. 
Прецедентна практика Верховного Суду 

США цікава тим, що Суд формує усталені 
правові позиції і канони тлумачення у ви-
гляді чітких, послідовних і надійних пра-
вил, що сприяє, у свою чергу, однаковому 
застосуванню окремої норми права. Судом 
вироблена ціла система правил для попе-
редження і усунення ситуацій множинного 
тлумачення правових норм внаслідок від-
сутності норм-дефініцій у текстах законо-
давчих актів.
Верховний Суд Австралії для розв’язання 

проблеми множинного тлумачення також 
звертається до канонів судового тлумачен-
ня, зокрема, до канонів послідовного юри-
дичного тлумачення, який вимагає, щоб 
юридичному поняттю було надано однакове 
значення, не залежно від того, у якій частині 
тексту воно використовується, а також кано-
нів історичного тлумачення. Для прикладу, 
у рішенні по справі Tabcorp Holdings Limited v 
Victoria [22]. Суд для встановлення дійсно-
го значення терміна “надання нової ігрової 
ліцензії” (“granting the new licences”) для ці-
лей нового закону про регулювання ринку 
азартних ігор, провів детальний аналіз від-
повідної законодавчої норми з урахуванням 
контексту і структури законодавчого регу-
лювання в цілому [23, п. 51].
Після проведення судової реформи в 

Україні у 2016 році та оновлення структури 
та складу Верховного Суду, саме цей орган 
є відповідальним за досягнення належного 
рівня правової визначеності, забезпечення 
однакового застосування судами норм пра-
ва, вивчення судової практики та її узагаль-
нення. Така система цілком узгоджується з 
відповідними міжнародними стандартами 
та кращими практиками забезпечення єд-
ності судової практики у зарубіжних краї-
нах. Н. Пархоменко стверджує, що “про ре-
гулятивний вплив постанов Пленуму Верхо-
вного Суду свідчить їх змістовний аналіз. Усі 
його складові: роз’яснення, рекомендації та 
дефініції – мають не персоніфікований, а за-
гальний нормативний характер, оскільки 
вони адресовані всій системі наявних у кра-
їні судів; розраховані на неодноразове за-
стосування; діють до тих пір, поки не будуть 
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замінені або скасовані; постанови Пленуму 
Верховного Суду створюють регулятивні 
нормативні правові засоби у вигляді прин-
ципів застосування чинного законодавства 
та норм-роз’яснень, норм-рекомендацій, 
норм-дефініцій. Ці норми встановлюють 
для судових органів загальний орієнтир, за-
гальний напрям у тлумаченні та застосуван-
ні нормативно-правових актів” [24].
Наведене узгоджується із правовою 

оцінкою експертних органів Ради Європи: 
у спільному висновку Венеціанської Комісії 
та Директорату з питань співробітництва 
Генерального Директорату з прав людини 
та правових питань щодо Закону України 
“Про судоустрій і статус суддів” від 2010 від-
значається, що “ідея створення Верховного 
Суду полягає і в тому, щоб він надавав за-
гальне тлумачення законодавства і, таким 
чином, забезпечував однакове тлумачення 
закону всіма судами не лише після того, 
коли суперечності в правозастосуванні уже 
проявились, але й до виникнення таких су-
перечностей” [25, п. 25]

Висновок
Безсумнівно, єдність судової практики в 

державі є необхідною, оскільки саме через 
судову практику реалізується принцип пра-
вової визначеності та гарантується стабіль-
ність правового регулювання. Окрім того, 
єдине застосування законодавства є важ-
ливим з огляду на дотримання принципу 
рівності перед законом. Європейський суд 
з прав людини, практика якого визнається 
джерелом права в Україні, також вказує на 
важливість подолання явища множинного 
тлумачення, через те, що захист права на 
справедливий суд нерозривно пов’язаний з 
вимогою єдиного застосування закону. 
Отож, проаналізувавши практику вищих 

судів зарубіжних держав з різними право-
вими системами і порівнявши український 
досвід, варто підсумувати, що судовий пре-
цедент, незалежно від того, чи вважається 
він джерелом права, чи має зобов’язальний 
характер в тій чи іншій юрисдикції, є дієвим 
засобом вирішення проблеми множинного 
тлумачення внаслідок відсутності правових 
дефініцій. Говорити про необхідність запро-
вадження судового прецеденту в Україні 

саме за зразком країн загального права не 
вбачається за доцільне, оскільки механізми 
забезпечення єдності судової практики, що 
застосовуються у країнах континентального 
права, цілком здатні ефективно подолати 
проблему наявності суперечливих рішень 
судів нижчих інстанцій.
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Shutak I. D.
LEGAL TECHNIQUE OVERCOMING 

MULTIPLE INTERPRETATION OF LЕGAL 
NORMS

Purpose. The purpose of the scientifi c 
article is to analyze and summarize the case 
law of higher courts of foreign countries and 
Ukraine to solve the problem of multiple 
interpretation, as well as to reveal conceptual 
approaches to understanding the need for 
defi nitions in legal texts and show technical 
and legal tools to overcome differences.

Methodology. First, the principles and 
techniques of formal-logical methodology are 
used. Elements of the structural-functional 
approach have been widely used. Thus, 
the identifi cation of intersectoral links in 
lawmaking through authentic interpretation 
is based on the functional nature of law in 
general and regulatory means of regulations 
in particular. In addition, dialectical, system-
structural and functional methods, the method 
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of interpretation (applied to the rules of law) 
were used in the work. 

Originality. The role of judicial rule-
making in the process of establishing the true 
meaning of a legal term, which the legislator did 
not provide a defi nition of, has been clarifi ed. 
A brief overview of the main approaches to 
solving these problems on the example of case 
law in foreign countries.

Results. As a result of the research, it is 
argued that unity of judicial practice in the 
state is considered necessary for the reason that 
it is through judicial practice that the principle 
of legal certainty is realized and the stability 
of legal regulation is guaranteed. In addition, 
the uniform application of the law is important 
given the principle of equality before the law.

Thus, having analyzed the practice of 
foreign courts of foreign countries with 
different legal systems, and comparing the 
Ukrainian experience, it should be concluded 
that judicial precedent, regardless of whether 
it is considered a source of law or binding in 
a particular jurisdiction, is an effective means 
of solving the problem. multiple interpretation 
due to lack of legal defi nitions. 

Practical importance. The results of the 
study can be used in law-making activities in 
order to improve the quality and effi ciency 
of rule-making. It is not appropriate to talk 
about the need to introduce judicial precedent 
in Ukraine on the model of common law 
countries, as the mechanisms to ensure the 
unity of judicial practice used in continental 
law are quite able to effectively overcome the 
problem of confl icting decisions of lower courts.

Key words: legal technique, multiple 
interpretation, norms-defi nitions, judicial rule-
making, generalization of judicial practice.

АНОТАЦІЯ 
Метою наукової статті є проаналізувати 

та узагальнити судову практику вищих судів 
зарубіжних держав та України щодо вирішення 
проблеми множинного тлумачення, а також 
розкрити концептуальні підходи до розуміння 
необхідності застосування норм-дефініцій у 
текстах нормативно-правових актів та по-
казати техніко-юридичні інструменти для 
подолання явища різнотолумачення.
З’ясовано роль судової нормотворчості у 

процесі встановлення дійсного значення пра-
вового терміна, якому законодавець не надав 
дефініції. Здійснено короткий огляд основних 
підходів до розв’язання вказаних проблем на 
прикладі судової практики у зарубіжних кра-
їнах.
Єдність судової практики в державі вба-

чається необхідною з тієї причини, що саме 
через судову практику реалізується принцип 
правової визначеності та гарантується ста-
більність правового регулювання. Окрім того, 
єдине застосування законодавства є важли-
вим з огляду на дотримання принципу рівно-
сті перед законом.
Ключові слова: юридична техніка, мно-

жинне тлумачення, норми-дефініції, судова 
нормотворчість, узагальнення судової прак-
тики.
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ÑÂÎÁÎÄÀ ÂÈÐÀÆÅÍÍß ÏÎÃËßÄ²Â 
ÒÀ ÏÅÐÅÊÎÍÀÍÜ Ó ÌÅÐÅÆ² ²ÍÒÅÐÍÅÒ: 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç

У статті здійснюється конституційно-
правовий аналіз свободи вираження переко-
нань та поглядів у мережі Інтернет. 
З’ясовується, що за рахунок збільшення 

поширення Інтернет ресурсів, зростають 
можливості для вираження власних погля-
дів та переконань, саме завдяки використан-
ню Інтернет кейсів, програм, мереж тощо, у 
зв’язку із чим примножуються і виклики об-
меження свободи щодо вираження таких по-
глядів та думок. 
Визначається, що практика застосування 

державами Світу, передбаченого декларація-
ми права, виглядає таким чином, що кожна 
з держав намагається на конституційному 
рівні забезпечувати можливість для своїх гро-
мадян і не тільки, мати змогу вільно реалі-
зовувати право на вираження поглядів та 
переконань,у тому числі і за допомогою Інтер-
нет ресурсів.  Проте, незважаючи на законо-
давче закріплення, все одно трапляються ви-
падки порушення свободи вираження поглядів, 
у зв’язку з недосконалим конституційно-пра-
вовим регулюванням саме у мережі Інтернет. 
Робляться висновки, що право на свободу 

вираження переконань та поглядів у мережі 
Інтернет гарантується на рівні Конституції  
Украї ни, міжнародних актів та документів, 
прий нятих такими авторитетними органі-
заціями, як ООН та Рада Європи. Це питан-
ня знай шло висвітлення і в численних рішен-
нях Європей ського суду з прав людини, у зв’язку 
із чим необхідно і користувачам мережі Інтер-
нет як складовій громадянського суспільства, 
і органам державної влади використовувати 
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Актуальність
Станом на сьогодні,  Інтернет відіграє 

все більш вагому роль у житті кожної лю-
дини, у зв’язку із чим набуває все більшого 
розповсюдження. З використанням Усесвіт-
ньої глобальної мережі кожен з нас має змо-
гу переглядати телевізійні та радіопередачі, 
відвідувати сайти друкованих ЗМІ, дивитись 
фільми, читати книжки та отримувати іншу 
різноманітну інформацію.  Адже саме новіт-
ні технології змінили підхід до можливостей 

надані Конституцією України можливості 
невід’ємних та невідчужуваних таких фунда-
ментальних конституційних прав та свобод 
людини і громадянина, як свобода слова, свобо-
да вираження поглядів та свобода інформації. 
Аргументується необхідність правового 

регулювання у сфері здій снення свободи слова 
в Інтернеті. Виникає необхідність розробки 
і прий няття національного законодавства, 
який  би регулював діяльність електронних 
засобів масової  інформації , упорядковував би 
відносини у сфері розміщення інформації  в 
украї нському сегменті мережі Інтернет і за-
лишав би можливості для саморегулювання 
цієї системи. Необхідність прий няття цьо-
го закону викликана часом, так як поступо-
во Інтернет стає одним із провідних засобів 
масової  інформації .
Ключові слова: свобода думки, свобода по-

глядів, Інтернет, конституційні права та 
свободи, Європейський суд з прав людини, ін-
формація
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отримання інформації та й в загальному - до 
її доступності.
Також за рахунок збільшення поширен-

ня Інтернет ресурсів зростають можливості 
для вираження власних поглядів та думок, 
саме завдяки використанню Інтернет кейсів, 
програм, мереж тощо, у зв’язку із чим при-
множуються і виклики свободи щодо вира-
ження таких поглядів та думок. Так, захист 
свободи вираження поглядів та думок став 
важливим завданням міжнародних та не-
урядових організацій. Наразі існує величез-
на кількість декларацій та рекомендацій, в 
основу яких покладено універсальне право 
людини на свободу вираження поглядів та 
думок, закріплене, зокрема, у статті 10 Євро-
пейської конвенції про захист прав людини, 
а також у статті 19 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права та в Загаль-
ній декларації прав людини. 
Практика застосування державами Сві-

ту, передбаченого деклараціями права, ви-
глядає таким чином, що кожна з держав 
намагається на конституційному рівні забез-
печувати можливість для своїх громадян і 
не тільки, мати змогу вільно реалізовувати 
право на вираження поглядів та думок, у 
тому числі і за допомогою Інтернет ресурсів.  
Проте, незважаючи на законодавче закрі-
плення, все одно трапляються випадки по-
рушення саме в мережі Інтернет, у зв’язку 
з недосконалим конституційно-правовим 
регулюванням саме у мережі Інтернет, у 
зв’язку із чим і виникає актуальність цього 
дослідження. 

Список останніх досліджень та пу-
блікацій за окресленою проблематикою 
вказує на зацікавленість наукової спільно-
ти щодо подальшого вдосконалення кон-
ституційного права на свободу вираження 
думок та поглядів саме в мережі Інтер-
нет. Зокрема, такі питання піднімаються 
у працях: В. В. Середюк, Ю.Г. Барабаш, 
О. В. Нестеренко, А. Ю. Олій ник, П. М. Ра-
бінович, В. В. Речицький , В. О. Серьогін, 
О. В. Скрипнюк, В. В. Середюк, С. В. Шев-
чук, М. Я. Швець, В. С. Цимбалюк та інших.

Метою дослідження виступає комплек-
сний конституційно-правовий  аналіз забез-

печення свободи вираження поглядів та ду-
мок у мережі Інтернет.

Результати
Для початку варто зазначити, що свобо-

да вираження переконань та поглядів іноді 
ще вживається в розумінні свободи слова, 
свободи вираження думок тощо. Не вдаю-
чись до детального аналізу таких правових 
категорій, адже це не є предметом цього 
дослідження саме в площині окресленої 
проблематики, то варто зауважити, що такі 
категорії мають одну правову природу і мо-
жуть вживатися в одному розумінні “свобода 
вираження своїх думок”, що можливо аргу-
ментувати, звернувшись до міжнародних до-
кументів та пактів.
Зокрема, Загальною декларацією прав 

людини визначено, що кожна людина має 
право на свободу переконань і вільне їх ви-
явлення (cт. 19). Це право охоплює свободу 
безперешкодно дотримуватися своїх пере-
конань та свободу шукати, одержувати й 
поширювати інформацію та ідеї будь-якими 
способами і засобами незалежно від держав-
них кордонів (Загальна декларація прав лю-
дини, 1948).
Ще один міжнародний нормативно-пра-

вовий акт, що має зобов’язальну силу для 
держав, що його ратифікували, – Конвенція 
про захист прав людини та основоположних 
свобод 1950 р.  у ст. 10 закріплює: «Кожен 
має право на свободу вираження поглядів. 
Це право включає свободу дотримувати-
ся свої х поглядів, одержувати і передавати 
інформацію та ідеї  без втручання органів 
державної  влади і незалежно від кордонів» 
(Конвенція, 1950).
І третій акт, що певним чином має вплив 

на українське законодавство в частині сво-
боди вираження поглядів та думком, – це 
Міжнародний пакт про громадянські і полі-
тичні права, що у ст. 19 визначає:  «1.Кожна 
людина має право безперешкодно дотриму-
ватися свої х поглядів. 2. Кожна людина має 
право на вільне вираження свого погляду; 
це право включає свободу шукати, одержу-
вати і поширювати будь-яку інформацію 
та ідеї , незалежно від державних кордонів, 
усно, письмово чи за допомогою друку або 
художніх форм вираження чи іншими спосо-
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бами на свій  вибір. 3. Користування перед-
баченими в пункті 2 цієї  статті правами на-
кладає особливі обов’язки і особливу відпо-
відальність. Воно може бути, отже, пов’язане 
з певними обмеженнями, які, однак, мають 
встановлюватися законом і бути необхідни-
ми: а) для поважання прав і репутації  інших 
осіб; b) для охорони державної  безпеки, гро-
мадського порядку, здоров’я чи моральності 
населення» (Міжнародний пкт, 1966).
Наведені вище нормативні акти говорять 

у цілому про важливість державного забезпе-
чення свободи вираження думок. Проте, що 
стосується Інтернет мережі, можливо лише 
припускати на те, що посилання в Загальній 
декларації прав людини у ст. 19 на «будь-які 
засоби» захищає свободу вираження погля-
дів у мережі Інтернет.
У свою чергу, свобода думки і слова, 

свобода інформації  гарантує створення в 
суспільстві клімату ідеологічного плюраліз-
му й  конкуренції  інформацій них джерел. 
Важливою гарантією свободи слова є забо-
рона цензури (ст. 15 Конституції  Украї ни; 
ст. 2 Закону Украї ни «Про друковані засоби 
масової  інформації  (пресу) в Украї ні», ст. 24 
Закону Украї ни «Про інформацію», ст. 5 
Закону Украї ни «Про телебачення і радіо-
мовлення»); законодавче закріплення таких 
принципів інформацій них відносин, як: га-
рантованість права на інформацію; відкри-
тість, доступність інформації , свобода об-
міну інформацією; достовірність і повнота 
інформації ; свобода вираження поглядів і пе-
реконань; правомірність одержання, вико-
ристання, поширення, зберігання та захисту 
інформації ; захищеність особи від втручання 
в ї ї  особисте та сімей не життя (ст. 2 Закону 
Украї ни «Про інформацію»); неможливість 
притягнення до відповідальності за вислов- 
лення оціночних суджень; оціночні суджен-
ня не підлягають спростуванню та доведен-
ню ї х правдивості (ст. 30 Закону Украї ни 
«Про інформацію»); державне гарантування 
вільного і відкритого обговорення суспільно 
важливих проблем із застосуванням телеба-
чення і радіомовлення (ст.4 Закону Украї ни 
«Про телебачення і радіомовлення») та ін.

Щодо конституційного забезпечення пе-
редбаченого безпосередньо законодавством 
України, то варто зазначити, що у ч. 2 ст. 34 

Конституції України передбачено право 
кожного вільно збирати, зберігати, викорис-
товувати й поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб. Водночас, від-
повідно до ч. 3 ст. 34 Конституції України, 
здійснення прав на вільне збирання, збері-
гання, використання та поширення інфор-
мації може бути обмежене законом в інте-
ресах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, захисту ре-
путації або прав інших людей, запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфі-
денційно, або для підтримання авторитету 
й неупередженості правосуддя (Конституція 
України, 1996).
Таким чином, Конституція України міс-

тить у ст. 34 норму, у якій закріплені на ви-
щому рівні свободи думки, слова, вираження 
поглядів та свободи інформації. При цьому, 
якщо під свободою вираження поглядів мож-
на розуміти свободу будь-яким чином, як вер-
бально, так і невербально, як усно, так і пись-
мово (у тому числі електронними засобами) 
отримувати та оприлюднювати будь-чиї пози-
ції, переконання, то під свободою інформації 
розуміється свобода пошуку, обробки, поши-
рення знань та переконань інших людей. 
Свободу слова та можливість вільного ви-

раження у друкованій формі своїх поглядів і 
переконань проголошено у Законі України 
«Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. (ст. 2). Ці 
свободи означають право кожного вільно і 
незалежно шукати, одержувати, фіксувати, 
зберігати, використовувати та поширювати 
будь-яку інформацію за допомогою друкова-
них засобів масової інформації, крім випад-
ків, визначених законом, коли обмеження 
цього права необхідне в інтересах націо-
нальної безпеки, територіальної цілісності 
або громадського порядку, з метою запобі-
гання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення, для захисту репу-
тації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфі-
денційно, або для підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя.
У ст. 9 Закону України «Про інформа-

цію» закріплено, що «всі громадяни Украї-
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ни, юридичні особи і державні органи мають 
право на інформацію, що передбачає мож-
ливість вільного одержання, використання, 
поширення та зберігання відомостей, необ-
хідних їм для реалізації ними своїх прав, сво-
бод і законних інтересів, здійснення завдань 
і функцій. Реалізація права на інформацію 
громадянами, юридичними особами і дер-
жавою не повинна порушувати громадські, 
політичні, економічні, соціальні, духовні, 
екологічні та інші права, свободи і законні 
інтереси інших громадян, права та інтереси 
юридичних осіб. Кожному громадянину за-
безпечується вільний доступ до інформації, 
яка стосується його особисто, крім випадків, 
передбачених законами України» (Закон 
України «Про інформацію»,  ).
Сердюк В.В. зазуважує, що конституцій ні 

приписи з питань свободи  слова, думки та 
вираження поглядів розвиваються і конкре-
тизуються в понад 110 нормативно-право-
вих документах – законах Украї ни, указах 
Президента, постановах Кабінету Міністрів 
[4, c. 197]. Наявна законодавча база ство-
рює реальні можливості кожній  людині в 
украї нському суспільстві безперешкодно до-
тримуватися власних поглядів, вільно вира-
жати і поширювати свої  думки, ідеї  та інфор-
мацію в будь-якому посторі та за будь-яких 
інструментів (засобів)  (Середюк В.В., 2008). 
Важливим аспектом у напрямку забез-

печення свободи вираження поглядів та 
думок стала резолюція №1877, ухвалена 5 
липня 2012 року Радою ООН з прав людини 
«Про сприяння, захист та здійснення прав 
людини в Інтернеті». Запропонована Шве-
цією резолюція була широко підтримана 
міжнародною спільнотою – понад 70 країна-
ми-членами РПЛ та іншими країнами з усіх 
регіональних груп. Резолюція постановила: 
«Права, які людина має офлайн, мають од-
наковою мірою бути захищені онлайн, зо-
крема, свобода слова, яка застосовується 
незалежно від кордонів та щодо будь-яких 
обраних особою ЗМІ, відповідно до статті 19 
Загальної декларації прав людини та Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні 
права». Це свідчить про відведення свободі 
слова (Резолюція 1877).
Свобода вираження поглядів набула 

великого значення в контексті потенціалу 

Інтернету як інтерактивного та глобаль-
ного засобу спілкування. У той самий час 
зобов’язання, які держави взяли на себе 
щодо захисту прав людини, набули нових 
вимірів. Хоча ніхто не передбачав при під-
готовці Конвенції чи інших документів із 
захисту прав людини, проте формулювання 
Загальної декларації «за допомогою будь-
яких засобів інформації» робить право ди-
намічним: правом, яке не прив’язане до 
певних технологій, що існували на момент 
підготовки чи прийняття Декларації. Не 
має значення, що це формулювання не було 
введене до ЄКПЛ, оскільки через відсут-
ність посилання на конкретний засіб масової 
інформації випливає, що жодна форма ЗМІ 
не може зостатися поза увагою. Отже, це по-
ложення застосовується до будь-якого ЗМІ. 
Суд регулярно посилається на своє тлума-
чення статті 10 «у світлі сучасних умов».
Нестеренко О. зазначає, що іноді націо-

нальний законодавець створює спеціальні 
інституції, покликані контролювати певний 
вид законодавчо встановлених обмежень 
свободи висловлювань. В Україні яскравим 
прикладом такого органу є Національна 
експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі. Більшість правозахисних 
організацій, такі як Фундація регіональних 
ініціатив та Українська Гельсінська Спілка, 
правозахисники Є. Захаров, В. Речицький, 
О. Нестеренко вважають: «Сам факт існуван-
ня Національної експертної комісії України 
з питань захисту суспільної моралі продо-
вжує залишатися серйозною загрозою для 
свободи висловлювання в Україні» (Несте-
ренко О., 2012).
Варто зазначити, що окремих норматив-

но-правових актів, якими безпосередньо 
встановлювався захист держави щодо сво-
боди вираження поглядів та думок у мере-
жі Інтернет, в Україні станом на 2021 рік-
немає. Поодинокі статті, що містяться у вка-
заних вище нормативних документів, лише 
передбачають можливість поширення сфор-
мованих думок та уявлень за допомогою 
будь-яких засобів, у тому числі кейсами Ін-
тернет-ресурсів.
Проте, необхідно зауважити, що Реко-

мендація CM / Rec (2016) Комітету Міні-
стрів держав-членів щодо Інтернет-свободи 
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містить норму, Держава реалізує політику і 
вживає заходів для заохочення всіх суб’єктів 
приватного сектора щодо дотримання прав 
людини в Інтернеті в межах своєї діяльнос-
ті, зокрема, шляхом створення ефективних 
механізмів подачі скарг, а також засобів пра-
вового захисту осіб, чиї права людини і осно-
вні свободи в Інтернеті можуть негативно 
позначитися (Рекомендація CM / Rec (2016). 
Таким чином, варто відмітити, що незва-

жаючи на те, що Конституцією України пе-
редбачено свободу вираження думок та по-
глядів, у тому числі в мережі Інтернет, це не 
повинно зачіпати інтереси інших осіб.

Висновки та пропозиції
На підставі вищевикладеного стає зрозу-

мілим, що Інтернет не змінив фундаменталь-
но природу свободи вираження поглядів чи 
меж ї ї  захисту. Свобода вираження поглядів 
є невід’ємним каталізатором для здій снення 
низки інших прав людини. Втім, оскільки 
Інтернет посилює порушення прав людини 
та збільшує ї хню потенцій ну шкоду, законо-
давство та практика обмежень повинні роз-
виватися відповідно.
Таким чином, право на свободу ви-

раження думок та поглядів у мережі  Ін-
тернет гарантується на рівні Конституції  
Украї ни, міжнародних актів та докумен-
тів, прий нятих такими авторитетними 
організаціями, як ООН та Рада Європи. 
Це питання знай шло висвітлення і в чис-
ленних рішеннях Європей ського суду з 
прав людини, у зв’язку із чим необхідно 
і користувачам мережі Інтернет як скла-
довій громадянського суспільства, і ор-
ганам державної влади використовувати 
надані Конституцією України можливос-
ті невід’ємних та невідчужуваних таких 
фундаментальних конституційних прав та 
свобод людини і громадянина, як свобода 
слова, свобода вираження поглядів та сво-
бода інформації. 
В Украї ні з’являється необхідність пра-

вового регулювання у сфері здій снення сво-
боди слова в Інтернеті. Виникає необхід-
ність розробки і прий няття національного 
законодавства, який  би регулював діяльність 
електронних засобів масової  інформації , упо-
рядковував би відносини у сфері розміщен-

ня інформації  в украї нському сегменті ме-
режі Інтернет і залишав би можливості для 
саморегулювання цієї системи. Необхідність 
прий няття цього закону викликана часом, 
так як поступово Інтернет стає одним із про-
відних засобів масової  інформації .

Література
Загальна декларація прав людини, 

прий нята Генеральною Асамблеєю ООН  
від 10.12.1948 р. URL: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/995_015 
Конституція Украї ни: Закон Украї ни 

від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Конвенція про захист прав людини 

та основоположних свобод від 1950 р.-
№  995_004.  URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_004 
Міжнародний  пакт про громадянські 

і політичні права.  від 16.12.1966 р.-
№ 995_043.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/995_043 
Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні: Закон України від 
16.11.1992 р. № 2782-XII. URL:  https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text 
Середюк В. В. Конституцій но-правове 

регулювання свободи масової  інформації  в 
Украї ні. Проблеми законності. Xарків, 2008. 
Вип. 98. С. 195–199.
Про інформацію: Закон України від  

02.10.1992 № 2657-XII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text 
Захист свободи слова та інформації 

в Інтернет та онлайн ЗМІ: Резолюція 
Парламентської Асамблеї ООН № 1877 
(2012) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/
docs/1466_rez_1877.htm 
Нестеренко О. Свобода вираження 

поглядів: щорічні доповіді про права люди-
ни. Права людини в Україні 2012. Доповіді 
правозахисних організацій. URL:  http://
helsinki.org.ua/index.php?id=1362645183.

 Recommendation CM/Rec(2016) of 
the Committee of Ministers to member 
States on Internet freedom. URL: https://
search.coe. int /cm/pages/result_detai ls .
aspx?objectid=09000016806415fa 



19

Êðàâ÷åíêî Â.Â., Æóðàâåëü ß.Â., Õîâïóí Î.Ñ. - Ñâîáîäà âèðàæåííÿ ïîãëÿä³â...

References
Universal Declaration of Human Rights, ad-

opted by the UN General Assembly on Decem-
ber 10, 1948. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_015

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of 
June 28, 1996 № 254k//96-VR. URL: http://za-
kon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80 

Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms of 1950-
№ 995_004. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_004

International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights. from 16.12.1966 № 995_043. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043

On printed mass media (press) in Ukraine: 
Law of Ukraine of November 16, 1992-
№ 2782-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2782-12#Text

Seredyuk V.V. Constitutional and legal 
regulation of freedom of mass information in 
Ukraine. Problems of legality. Kharkiv, 2008. 
Issue. 98. S. 195–199.

About information: Law of Ukraine of Oc-
tober 2, 1992 № 2657-XII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Protecting Freedom of Speech and Infor-
mation on the Internet and Online Media: 
UN Parliamentary Assembly Resolution 1877 
(2012) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/
docs/1466_rez_1877.htm

Nesterenko O. Freedom of expression: an-
nual reports on human rights. Human rights 
in Ukraine 2012. Reports of human rights or-
ganizations. URL: http://helsinki.org.ua/index.
php?id=1362645183.

 Recommendation CM / Rec (2016) 
of the Committee of Ministers to member 
States on Internet freedom. URL: https://
search.coe. int /cm/pages/result_detai ls .
aspx?objectid=09000016806415fa

FREEDOM OF EXPRESSION OF VIEWS 
AND BELIEFS ON THE INTERNET: CON-

STITUTIONAL AND LEGAL ANALYSIS
The article provides a constitutional and legal 

analysis of freedom of expression and belief on the 
Internet.

It turns out that by increasing the spread of 
Internet resources, opportunities to express their 
views and beliefs increase, precisely through the 
use of Internet cases, programs, networks and 
more. As a result, the challenges of restricting the 
freedom to express such views and opinions are 
multiplying.

It is determined that the practice of application 
by the states of the World provided by the declara-
tions of law is such that each of the states tries at the 
constitutional level to provide an opportunity for 
its citizens and not only to be able to freely exercise 
the right to express views and beliefs, including In-
ternet resources. However, despite the legislative 
enshrinement, there are still cases of violation of 
freedom of expression, due to imperfect constitu-
tional and legal regulation on the Internet.

It is concluded that the right to freedom of 
expression and opinion on the Internet is guar-
anteed at the level of the Constitution of Ukraine, 
international acts and documents adopted by such 
authoritative organizations as the UN and the 
Council of Europe. This issue has been covered 
in numerous decisions of the European Court of 
Human Rights. In this regard, it is necessary for 
Internet users as a component of civil society and 
public authorities to use the opportunities provid-
ed by the Constitution of Ukraine inalienable and 
inalienable such fundamental constitutional rights 
and freedoms of man and citizen as freedom of 
speech, freedom of expression and freedom infor-
mation.

The necessity of legal regulation in the fi eld 
of freedom of speech on the Internet is argued. 
There is a need to develop and adopt national 
legislation that would regulate the activities of 
electronic media, would regulate relations in the 
fi eld of information placement in the Ukrainian 
segment of the Internet and would leave room for 
self-regulation of this system. The need to adopt 
this law is caused by time, as the Internet is gradu-
ally becoming one of the leading media.

Key words: freedom of thought, freedom of 
opinion, Internet, constitutional rights and free-
doms, European Court of Human Rights, infor-
mation
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ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÀÂÀ Ó ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ-ÖÅÐÊÎÂÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье рассмотрены европейские модели 
церковно-государственных отношений. Опреде-
лено, что политика сотрудничества государ-
ства и церкви приобрела новое содержание в 
последние годы в странах ЕС из-за влияния не-
гативных факторов от последствий трансфор-
мационных процессов, связанных с интеграци-
ей. Именно поэтому государственно-церковные 
отношения требуют именно кооперации, а не 
только сосуществования или взаимодействия, 
основанного на системе определенных общих 
условий. Демократические принципы заложе-
ны в основе общепринятых международных 
положений, относящихся к религиозной свободе 
и сфере правового регулирования отношений го-
сударства и религиозных объединений в Европе. 
Европейские нормы, регулирующие права чело-
века и гражданина, постепенно имплементи-
ровали новую форму организации светской и 
церковной власти. Это позволяет говорить о 
существовании или объективном воспроизвод-
стве и будущей формации новой прогрессивной 
пан-европейской модели государственно-церков-
ных отношений, которую с учетом националь-
ных особенностей целесообразно заимствовать 
в Украине для дальнейшей демократизации 
общественных процессов.
Освещено наличие межконфессиональных 

конфликтов в Украине, требующих разрешения 
с помощью богословских и Европейских право-
вых механизмов.
Ключевые слова: государство, Церковь, го-

сударственно-церковная модель, государствен-
но-церковные отношения, религия, общество, 
конфессия.
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Постановка проблеми
Формування нової моделі державно-

церковних відносину у ЄС повинно врахо-
вувати кількість послідовників Церкви, її 
місце у формуванні історичної культурної 
та духовної спадщини європейських на-
цій, їх ідентичності. При цьому Церква 
вважає за необхідне нагадати державі на 
необхідності дотримання своєї дистанції 
від проникнення в церковні справи. Про-
тягом багатьох років у ЄС були виробле-
ні дієві механізми взаємодії держави та 
Церкви, які можуть бути перенесені на 
вітчизняні терени з урахуванням наці-
ональної специфіки, що актуалізує тему 
цієї статті. Стан дослідження. Проблеми 
правового статусу Церкви, вироблення 
оптимального механізму її взаємодії з дер-
жавою та вирішення міжконфесійних кон-
фліктів піднімаються вже десятки років. 
Із зазначених питань є суттєві наукові до-
робки О. Бикова, Д. Вовка, В. Єленсько-
го, С. Здіорука та інших науковців. Проте 
проблема визначення правового аспекту 
державно-церковних відносин та подо-
лання міжконфесійних конфліктів на під-
ставі зарубіжного досвіду все частіше стає 
питанням юридичної науки та потребує 
додаткового комплексного узагальнення. 
Метою статті є визначення вихідних засад 
правового регулювання державно-церков-
них відносин та вирішення міжконфесій-
них конфліктів у ЄС й Україні та окреслен-
ня шляхів їх уніфікації.
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Виклад основних положень
Ідеологічна доктрина християнства відо-

бражає її погляди на сучасні проблеми світу 
і суспільства і пропонує національним дер-
жавам та політичному керівництву ЄС свою 
концепцію церковно-державних відносин. 
Її особливістю в нових умовах є те, що церк-
ва знаходиться на провідних ролях у полі-
тичному просторі не тільки в Європі, але й у 
світовій спільноті. Держава в цій концепції 
не може обійтися без Церкви, оскільки дер-
жави потребують участі у вирішенні не тіль-
ки соціальних проблем, а й усього спектру 
державної політики. Цікаво, що Ватикан 
гарантує свою лояльність політичному ке-
рівництву ЄС, у той же час обмежуючи мож-
ливість світської влади впливати на справи 
Церкви [1]. 
Останнє може підтверджуватися, зо-

крема, регулюванням фінансово-економіч-
них відносин між Ватиканом та деякими 
Урядами європейських країн. Ватикан об-
ґрунтував для держави нову доктринальну 
концепцію – право на існування єдиної єв-
ропейської ідеологічної концепції мислен-
ня. Церква запропонувала інше розуміння 
вищих цінностей людини і її прав, які по-
трібні для здійснення високого покликання 
«служіння» Церкви самому ЄС та окремим 
національним Урядам. 
У зв’язку з цим різниться і зміст, що 

вкладається в принцип відділення церкви 
від держави. Для більшості країн-членів ЄС 
таке відділення означає нейтралітет держа-
ви по відношенню до релігійних інститутів, 
що дозволяє  і державі, і церкві функціону-
вати автономно в належних їх компетенції 
сферах. При цьому, відділення має на увазі 
співпрацю в тих сферах, де інтереси держа-
ви і церкви перетинаються. У багатьох ви-
падках держава або прямо, або опосеред-
ковано фінансує церкву, направляючи ко-
шти на утримання харитативних установ, 
військових капеланів, лікарень, інтернатів, 
а також будівництво і реставрацію сакраль-
них будівель. Також важливим фактором за-
цікавленості держави у співпраці з релігій-
ними організаціями є сприяння релігійним 
інститутам у їхньому служінні інтересам дер-
жави. Державні та релігійні інститути часто 
йдуть найбільш легким шляхом, стимулюю-

чи заборонні акції з боку законодавчої та ви-
конавчої влади. Подібний метод вирішення 
проблеми зрозумілий, але стратегічно неефек-
тивний з точки зору збереження і розвитку 
власної духовно-культурної традиції [2]. Однак 
таке розуміння існування церкви і держави по-
требує переосмислення, що є об’єктивною 
вимогою часу та викликів сучасного періоду 
європейської інтеграції. 
Політика співпраці держави і церкви на-

була нового тлумачення в країнах ЄС, які 
відчули на собі найбільший вплив негатив-
них чинників від наслідків трансформацій-
них процесів, пов’язаних із інтеграцією ЄС: 
міграційні потоки, ослаблення економічної 
незалежності, проникнення ТНК, збільшен-
ня рівня безробіття на національних рин-
ках [3]. 
Саме тому державно-церковні відносини 

потребують саме кооперації, а не лише співіс-
нування чи взаємодії заснованій на системі 
певних загальних принципів чи установчих 
засад. «Вигода і для держави при вирішенні 
соціальних проблем, і для церкви, яка стає 
визнаним інститутом особливого роду в гро-
мадянському суспільстві полягає у тому, що 
досягається синергетичний ефект: установ-
лення єдиної церкви та формування єдиної 
системи цінностей заснованих на релігійному 
вченні. У сучасній Європі очевидна тенденція 
до підвищення ролі кооперації в державно-
церковних відносинах на основі  принципу 
відділення і при відсутності державної релігії 
(церкви), що реалізує легітимну співпрацю 
держави і релігійних організацій. Демокра-
тичні принципи закладені в основі загаль-
ноприйнятих міжнародних положеннях, 
що стосуються релігійної свободи та сфери 
правового регулювання відносин держави і 
релігійних об’єднань у Європі. Фундаментом 
європейських держав, при регулюванні від-
носин держави з релігійними об’єднаннями 
становить принцип, заснований на тому, що 
держава зобов’язана захищати громадян і 
суспільство від негативних наслідків діяль-
ності деструктивних релігійних організацій» 
[4]. Тобто держава перетворюється на захис-
ника Церкви та релігії від зовнішніх пося-
гань, зокрема ісламського світу. 
Така картина була характерною для Єв-

ропи епохи раннього середньовіччя, коли 
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Церква захищала роздрібнені та досить 
слабкі національні держави від ісламської 
експансії. Церква потребує захисту через 
те, що сучасний рівень релігійних свобод 
майже нівелює значення проповідей та по-
ширення місіонерської діяльності христи-
янських проповідників. Держава не обме-
жує релігійні свободи, а тому існує потре-
ба у створенні нових прогресивних засобів 
захисту саме католицької церкви в межах 
ЄС. Це знову ж таки досягається за рахунок 
кооперації зусиль та узгодження позицій 
Церкви і держави. Ватикан пропагує релі-
гійну рівність, але робить це в спосіб проти-
ставлення цінності різних релігій, причому 
цінності християнства демонструються як 
найвищий рівень еволюції суспільної думки 
[5]. Церква визнала державу гарантом збе-
реження духовних і культурних традицій 
європейської нації, у тому числі тих, що іс-
торично сформувалися під впливом церкви. 
Церква співпрацює з державою, сприяючи 
протидії псевдорелігійним структурам, які 
становлять небезпеку для особистості та 
суспільства. «Таким чином , у питанні пра-
вової інституціоналізації моделей держав-
но-церковних відносин європейські держа-
ви опиняються в положенні, коли з одного 
боку, існує різноманіття і унікальність на-
ціональних моделей, з іншого, існує стійка 
тенденція до їх уніфікації на базі деяких 
універсальних наднаціональних стандартів, 
враховуючи окремі специфіки історично 
сформованих в кожної країні форм відно-
син держави і Церкви. Європейські норми, 
які регулюють права людини і громадяни-
на, поступово імплементували нову форму 
організації світської та церковної влади. 
Відбулося переосмислення теоретичних 
конструкцій дослідників, що призвело до 
кризи кожної окремо взятої національної 
моделі державно-церковних відносин [6]. 
Це дає змогу говорити про існування або 
об’єктивне відтворення та майбутню фор-
мацію нової прогресивної пан’європейської 
моделі державно-церковних відносин. За 
такої моделі держава, займаючи панівне ста-
новище з точки зору її монополії на нормот-
ворчість, створює передумови для існуван-
ня релігійної єдності в соціумі як запоруки 
стабільності суспільного розвитку.

Перекладаючи такі тенденції на вітчиз-
няну українську дійсність, слід перш за все 
навести приклад політичної волі керівни-
цтва країни для установлення релігійної 
єдності шляхом започаткування процесу 
отримання томосу єдиною помісною пра-
вославною церквою України. В умовах єв-
роінтеграції нашої держави такий процес 
є однозначним здобутком на шляху до по-
дальшої демократизації суспільних проце-
сів. Оскільки нами неодноразово доводило-
ся в рамках цього дослідження, що релігія 
та Церква формують систему національних 
цінностей, впливають на аксіологічний ви-
мір правопорядку та поняття законності, 
створюють умови для формування індивіду-
альної та суспільної свідомості (у тому чис-
лі правосвідомості) – тому контроль з боку 
будь-якого світського утворення за діяльніс-
тю церкви є неприйнятним [7]. 
Для України такий контроль здійсню-

вався не лише супроти цивілізаційних орі-
єнтирів української нації, але і ворожими 
державними інститутами РФ, яка контро-
лює діяльність Руської православної церкви, 
яка, у свою чергу, вважає Україну власною 
єпархією. Українська православна церк-
ва, маючи два підпорядкування: Москва та 
Київ – спричиняють суттєвий етнорелігій-
ний конфлікт, що є джерелом соціальної на-
пруги для всього ЄС. Тому для подальшої 
інтеграції України в Союз необхідно вирі-
шити питання релігійної єдності. Зверта-
ючи увагу на традиційний зв’язок частини 
українських вірян з греко-католицькою та 
римо-католицькими церквами, зазначимо 
на проявах неабиякої толерантності та ре-
лігійної терпимості з боку цих церков до 
Української православної церкви Київсько-
го патріархату і навпаки.
Це засвідчує на тому, що українське сус-

пільство, яке задовольняє духовні потреби 
через духовенство Української православної 
церкви Київського патріархату, сприймає 
толерантність як одну з найважливіших де-
мократичних цінностей. Нами зазначалося, 
що саме толерантність є тим ідентифікато-
ром приналежності до європейського соціу-
му, а отже, підтримка українського політич-
ного керівництва Української православної 
церкви Київського патріархату засвідчує на 
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прийнятті єдиного шляху розвитку держа-
ви – у межах ЄС [8].
Можна констатувати той факт, що для 

України релігійна єдність відіграє більшу 
роль ніж для ЄС у цілому, оскільки України 
не є монорелігійною державою, рівень між-
конфесійного протистояння, у якій штучно 
підтримується. Тому і модель державно-
церковних відносин повинна зазнати суттє-
вих змін і трансформації, значно більшої та 
структурно глибшої, ніж у країнах ЄС. Але 
той факт, що ані політичні, ані духовні лі-
дери ЄС не критикували, а навпаки підтри-
мували ініціативу політичного керівництва 
щодо отримання томосу для проголошення 
і утвердження єдиної помісної української 
православної церкви, свідчить про нову істо-
ричну добу у відносинах держави та церкви. 
Приклад України засвідчує, що церква реаль-
но, а не номінально чи декларативно під-
тримує та активно пропагує національну, 
культурну, ментальну єдність. Церква здат-
на бути гнучкою в питаннях максимізації чи 
мінімізації впливу духовенства на суспільні 
процеси, але позиція церкви спрямовується 
на підтримку тези щодо людського життя як 
найвищої цінності, а тому завжди підтриму-
ватиме гуманістично налаштовані політичні 
режими [9].
Натомість держава здатна відійти від 

тези невтручання у внутрішньоцерковні 
справи, так само як і церква готова відійти 
від тези про обмеження свого впливу в пу-
блічно-політичній сфері. Хоча останнє на-
вряд чи можливе через активну участь у 
політичних процесах у низці європейських 
країн, політичних партій, заснованих на 
базі релігійних осередеків. Досягається пев-
ний компроміс, який скоріше схожий на-
віть на кооперацію, і саме така кооперація 
формує нову модель державно-церковних 
відносин, де зусилля обох сторін однаково 
спрямовані на досягнення стану загального 
блага або загальної безпеки, щоправда спо-
соби реалізації такого завдання у держави і 
церкви ріні. Держава діє через встановлен-
ня диспозитивів для моделей суспільної по-
ведінки, натомість релігія і церква встанов-
люють низку моральних імперативів діяль-
ності конкретного індивідуума та організації 
суспільних процесів.

Висновок
За результатами проведеного дослі-

дження правового регулювання державно-
церковних відносин та впливу релігійного 
фактору в Україні на процеси європейської 
інтеграції було зроблено наступні висно-
вки, які розкривають глибинні проблеми 
державно-церковних відносин та доводять 
об’єктивність отримання українською пра-
вославною церквою незалежності у формі 
автокефалії, та участі у цих процесах полі-
тичної влади країни, необхідності конститу-
ційно-правового закріплення цих процесів 
та формування нормативно-правового за-
безпечення у сфері релігійних відносин з 
метою мінімізації ризиків міжконфесійних 
конфліктів [10]. 

1. Встановлено, що в сучасних умовах 
в Україні міжконфесійні відносини є джере-
лом соціальної напруги та ризиків, але ра-
зом з тим і публічно-політичним потенціа-
лом для активізації діалогу між політичним 
керівництвом України та ЄС. Інтеграція 
держави не можлива без інтеграції системи 
цивілізаційних цінностей української нації 
в єдиний культурологічний європейський 
простір. Навіть за умови позбавлення тако-
го простору чітко вираженого центру, його 
релігійна аксіологічна домінанта зберігаєть-
ся, що означає можливість досягнення пев-
ного рівня порозуміння між церквами ЄС 
та України [11]. Конституційно-правовий 
вимір цих процесів потребує розширення 
ролі держави в регулюванні релігійних та 
міжконфесійних відносин. При чому регу-
лювання останніх повинно відбуватися в 
спосіб, який у найбільшій мірі відповідає по-
требам досягнення безпекових критеріїв ін-
теграції в ЄС. Міжетнічні та міжконфесійні 
конфлікти в Україні повинні стати об’єктом 
державного впливу на етапі загостренні від-
повідних ризиків, що можливо забезпечити 
за рахунок розширення системи конститу-
ційних прав та свобод людини і громадяни-
на в релігійній та духовній сферах. У цьому 
контексті Основний закон розглядається 
як декларація готовності та спроможності 
держави забезпечити високий рівень якос-
ті організаційно-правового забезпечення 
євроінтеграційних процесів, а закріплення 



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

24ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2021

в Конституції України норм щодо регулю-
вання правового статусу учасників міжкон-
фесійних відносин та правового режиму їх 
реалізації дасть змогу суттєво підвищити 
оперативність уніфікації вітчизняного зако-
нодавства із правом ЄС [12]. 

2. Встановлено, що сучасна система 
міжнародного права та права ЄС демон-
струє неухильне дотримання принципу сво-
боди совісті та віросповідання, а також по-
ступову деталізацію цього принципу і навіть 
створення прецедентів щодо розширення 
релігійних свобод особи. Однак еволюція 
права ЄС демонструє наявність двох тен-
денцій: розширення свободи совісті та сво-
боди діяльності релігійних організацій; на-
лагодження співпраці з релігійними органі-
заціями та сприяння розвиткові міжконфе-
сійного діалогу [13]. У цьому контексті ціл-
ком логічним вбачається, те що європейські 
акти у сфері регулювання релігійних свобод 
є похідними від міжнародно-правових актів 
глобального характеру, але при цьому міс-
тять і низку особливостей продиктованих 
специфікою культурного, ментального та 
релігійного середовища історичного роз-
витку Європи та прямим впливом Ватика-
ну на процеси їх розробки і затвердження. 
Через активний вплив Ватикану право ЄС 
набагато ширше розкриває та деталізує різ-
номанітні аспекти релігійного буття особи, 
у тому числі засобами прецедентного пра-
ва та судової нормотворчості, ніж право ін-
ших країн. Важливість такого висновку для 
України демонструє наявність спроможнос-
ті православної церкви формувати не лише 
систему суспільної свідомості з імплемента-
цію в неї євроінтеграційних детермінантів, 
але і аспектів розвитку конституційно-пра-
вового забезпечення прав та свобод людини 
і громадянина [14].
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто Європейські моделі 

церковно-державних відносин. Визначено, що 
політика співпраці держави і церкви набула 
нового змісту останнім часом у країнах ЄС 
через вплив негативних чинників від наслід-
ків трансформаційних процесів пов’язаних із 
інтеграцією. Саме тому державно-церковні 
відносини потребують саме кооперації, а не 
лише співіснування чи взаємодії заснованій на 
системі певних загальних принципів чи уста-
новчих засад. Демократичні принципи закла-
дені в основі загальноприйнятих міжнародних 
положень, що стосуються релігійної свободи 
та сфери правового регулювання відносин дер-
жави і релігійних об’єднань в Європі. Євро-
пейські норми, які регулюють права людини і 
громадянина, поступово імплементували нову 
форму організації світської та церковної вла-
ди. Це дає змогу говорити про існування або 
об’єктивне відтворення та майбутню форма-
цію нової прогресивної пан-європейської моделі 
державно-церковних відносин, яку із врахуван-
ням національних особливостей доцільно за-
позичити в Україні для подальшої демократи-
зації суспільних процесів. 
Висвітлено наявність міжконфесійних 

конфліктів в Україні, що потребують вирішен-
ня за допомогою богословських і Європейських 
правових механізмів.
Ключові слова: держава, Церква, держав-

но-церковна модель, державно-церковні відно-
сини, релігія, суспільство, конфесія. 
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EUROPEAN LEGAL SYSTEM IN THE 

DEVELOPMENT OF STATE-CHURCH 
RELATIONS IN UKRAINE

The most models of church-state relations 
and try to adapt them to characterize the Ukrai-
nian. It has been determined that the policy of 
cooperation between the State and the Church 
has acquired new content in recent years in the 
EU countries due to the infl uence of negative 
factors from the consequences of transforma-
tional processes related to integration. That is 
why State-Church relations require coopera-
tion, not just coexistence or interaction based 
on a system of certain general conditions. Dem-
ocratic principles are based on generally accept-
ed international provisions relating to religious 
freedom and the legal regulation of relations 
between the State and religious associations in 
Europe. European norms governing human 
and civil rights gradually introduced a new 
form of organization of secular and ecclesiasti-
cal power. This makes it possible to speak of the 
existence or objective reproduction and future 
formation of a new progressive pan-European 
model of State-Church relations, which, in view 
of ethnic peculiarities, it is advisable to borrow 
in Ukraine for the further democratization of 
social processes.
Тhe article indicates of the presence of the 

inter-denominational confl icts that require 
resolution with the help of theological and 
European legal mechanisms.

Keywords: State, Сhurch, church-state 
model, church-state relations, religion and so-
ciety, confession.
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ÔÎÐÌÈ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Â 1917 - 1921 ÐÎÊÈ

Український народ у період часу з 1917 
по 1921 роки переживав досить тяжкі, але 
значущі, для подальшого розвитку та «про-
цвітання» держави та суспільства події. 
Проблема державного будівництва є суттє-
вим дискусійним питанням історії держа-
вотворення та правотворення за період часу 
з 1917 по 1921 р.р. Націоналізація завжди 
була і є політичним інструментом. Націо-
налізація ставала революційним гаслом до-
сягнення процвітання держави в цілому, 
розглядалася як єдиний варіант відновлення 
зруйнованої війною (народними рухами) еко-
номіки, політики, соціальних аспектів жит-
тєдіяльності суспільства, а також еволюці-
онування від ідей політичної автономії та 
федерації до усвідомлення власної державної 
незалежності.
Події, які відбувались з 1917 по 1921 р.р., 

є загальноукраїнським явищем, при яких за-
роджувався та розвивався національний рух, 
створювались та проводили свою діяльність 
українські органи влади, політичні партії та 
громадські об’єднання, відроджувалась націо-
нальна культура.
Така гостра політична боротьба за неза-

лежність України в 1917 – 1921 р.р. зали-
шила суттєвий «відбиток» не тільки в історії 
України, а й у Світовій історії, що підбурило 
національну свідомість українського народу 
на розвиток націоналізму та державотво-
рення. 
Ключові слова: націоналізація, україн-

ський народ, органи влади, державність, бо-
ротьба, незалежність.

 ÍÎÂ²×ÅÍÊÎ Àíäð³é - äîêòîð ô³ëîñîô³¿, äîêòîðàíò Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
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Постановка проблеми
Упродовж багатьох століть український 

народ переживав як позитивні, так і нега-
тивні події становлення державотворення. 
Громадяни за допомогою національних ру-
хів боролись за незалежність України, до-
магались від органів влади встановлення та 
дотримання своїх прав та свобод, відстоюва-
ли не тільки свої права, а й ще боролись за 
свою державу. Усі ці події, в кінцевому ре-
зультаті, призвели до незалежності України. 
З 2015 року по теперішній час в Україні 

відбувається реформування правоохорон-
них органів, запроваджуються нові підходи, 
форми, принципи тощо взаємин поліції та 
громадськості, а врахування історичного до-
свіду ставлення та розвитку діяльності орга-
нів влади при взаємодії з суспільством, з ура-
хуванням національних традицій та україн-
ського менталітету, є запорукою успішної 
побудови партнерських взаємовідносин між 
поліцією та громадськістю. 

Стан дослідження проблеми
Форми націоналізації державності не-

одноразово досліджувались вченими, серед 
яких є В.О. Боняк, М.І. Бортун, В.В. Зем-
лянська, П.М. Каркач, Т.О. Подковенко, 
М.І. Мичко, Т.О. Подковенко, Є.М. Попо-
вич, В.В. Сухонос, О.C. Козачук, І.М. Ко-
зьяков, Т.В. Корнякова, В.Г. Клочков та 
інші. Праці вчених є обширними та пізна-
вальними щодо форм націоналізації дер-
жавності. Але на теперішній час є потреба у 
додатковому дослідженні історико-правової 
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характеристики форм націоналізації дер-
жавності в період часу з 1917 по 1921 р.р. та 
виділення позитивних та негативних аспек-
тів їх ставлення, що можна застосувати при 
запровадженні партнерських відносин між 
поліцією та громадськістю, діяльність яких 
спрямована на підвищення рівня протидії 
кримінальним правопорушенням та охоро-
ні правопорядку. 

Мета дослідження полягає у досліджен-
ні форм національної державності України у 
період часу з 1917 по 1921 роки. Аналіз вза-
ємовідносин між органами влади тих часів 
та суспільства та історичних правових актів 
у період з 1917-1921 р.р. 

Наукова новизна дослідження
Дослідження форм націоналізації дер-

жавності України у період з 1917 по 1921 р.р. 
є значним для сучасної України. На теперіш-
ній час в Україні досить інтенсивно відбу-
вається реформування органів виконавчої 
влади, у тому числі і правоохоронних ор-
ганів. Оновлення діяльності поліції супро-
воджується впровадженням нових підходів 
взаємовідносин правоохоронних органів та 
громадськості, діяльність яких спрямована 
на підвищення рівня протидії криміналь-
ним правопорушенням та забезпеченню 
правопорядку. 
Аналізуючи досвід та нормативно-право-

ві акти тих часів, можна виділити позитивні 
та негативні моменти взаємовідносин між 
органами влади та суспільства в усіх аспектах 
життєдіяльності у період з 1917 по 1921 р.р. 
Такий аналіз надає змогу не повторювати по-
милки попередників, з одного боку, а з ін-
шого боку, враховувати позитивні сторони 
проведення партнерських взаємовідносин 
між органами влади та суспільством при 
впровадженні сучасних підходів у взаєми-
ни поліції та громадськості спрямованих на 
підвищення рівня протидії кримінальним 
правопорушенням та охороні правопоряд-
ку. 

Виклад основного матеріалу
Період 1917 - 1921 років (Українська 

революція) має досить важливе значення 
для народу тому, що в цей період відбува-

лось державотворення українських земель, 
що характеризувалось зміною політичної, 
військової, дипломатичної діяльності укра-
їнських національних сил, спрямованих на 
створення самостійної держави. 
Інтерпретація подій, що відбувались на 

території України, пов’язаних з революція-
ми 1917 року і Громадянською війною, яка 
ґрунтується на підкресленні національних 
інтересів українського народу, які мали 
основоположне значення в історичному 
процесі того часу, сформувалася вже в 1920-і 
роки в українських емігрантських колах - у 
першу чергу, у роботах самих учасників ре-
волюційних подій, які, природно, не могли 
бути неупередженими в оцінці самих подій 
і своєї ролі.
Радянська історіографія заперечувала іс-

нування Української революції, національ-
но-визвольний рух і національно-державне 
будівництво на території України в 1917-
1921 р.р. Події, що відбувались того часу, 
радянські історики розглядали у ракурсі 
складової частини Великої Жовтневої соці-
алістичної революції і Громадянської війни. 
Значна увага приділялась саме проблемам 
суспільно-політичного життя держави і різ-
ним формам формування української дер-
жавності.
Сучасний український історик В. Солда-

тенко зазначає, що термін «Українська ре-
волюція» з’явився в політичних документах 
революційних років уже навесні 1917 року і 
в подальшому отримав широке поширення, 
у тому числі і в роботах українських полі-
тичних діячів, які зайнялися в еміграції «іс-
торичним аналізом спроби реалізації своїх 
планів і програм», такими є В. Винниченко, 
П. Христюк, М. Шаповал, Д. Дорошенко,-
І. Мазепа. Історик визнає, що, намагаючись 
протистояти офіційній радянській історі-
ографії, українські історики і публіцисти в 
діаспорі далеко не завжди утримувалися на 
позиціях об’єктивності і все більше впада-
ли в крайності, суб’єктивізм, що, природно, 
не множило науковості їх праць, робило їх 
вразливими і малопривабливими [1].
А.Ю.Іванова стверджувала, що слово-

сполучення «Українська революція» залу-
нало вже з перших днів після повалення 
самодержавства, а «концепція (платформа) 
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української революції народжувалася в по-
діях 1917 року та продовжувала оформлю-
ватись надалі» [2, с. 41]. М. Шаповал, який 
друкувався під псевдонімом М. Сріблян-
ський, у брошурі «З біжучої хвилі» писав: 
«Як результат української революції – Укра-
їнські Установчі Збори санкціонують лад, 
що установиться в революційному процесі» 
[3, с. 720]. У цей же час починає застосову-
вати термін «Українська революція» один з 
активних самостійників – Ф. Коломийченко, 
який закликав всіх свідомих діячів «до утво-
рення Української Революції» та зазначав, 
що перед українством «залишається ще одна 
дорога, дорога Революції не «загальної», «не 
московської», але Революції Української» [4, 
с. 102-106].
Радянська історіографія, на відміну від 

емігрантських авторів, розглядала револю-
цію в Росії як єдиний сформований більшо-
виками цілісний процес, характер якого ви-
значався особливостями, які вона приймала 
в окремих регіонах, а виключно загальними 
закономірностями. Ті явища і події на Укра-
їні, які не вписувалися в загальноприйня-
ту соціальну схему розвитку революційно-
го процесу в Росії, характеризувалися як 
контрреволюційні і буржуазно-націоналіс-
тичні.
Вітчизняні історики умовно поділились 

на дві групи, де по різному трактують по-
дії, що відбувались у період часу з 1917 р. по 
1921 р. Перша група дослідників усе ж таки 
називає визвольні змагання українського 
народу 1917-1921 р.р. - Українською рево-
люцією. До цієї групи відносяться праці та-
ких учених, як Верстюка В.Ф., Пирога Г.Я., 
Солдатенкова В.Ф та ін. Друга група нази-
ває визвольні змагання українського наро-
ду - Української національно-демократичної 
революції 1917 - початку 1918 р. Усі наступ-
ні події вони виокремлюють та розглядають 
уже самостійно у частині державотворчої ді-
яльності Гетьманату Павла Скоропадського, 
Директорії і ЗУНР.

«Українська революція» розглядається в 
роботах сучасних українських істориків як 
самобутнє і самодостатнє історичне явище, 
пов’язане, у першу чергу, зі спробами реа-
лізації українською нацією свого права на 
політичне самовизначення, як явище, що 

характеризується тісним переплетенням со-
ціальних і національних чинників і не зво-
диться до одного лише національного ви-
зволення. «Українська революція» як фено-
мен була тісно пов’язана з Першою світовою 
війною, революційними змінами в Росії і, од-
ночасно, з масштабними подіями, що відбу-
валися в Центральній і Східній Європі. Го-
ловною причиною революції вважається не-
вирішене національне питання в поєднанні 
з глибоким загальнонаціональним невдово-
ленням і різними формами експлуатації. За 
своїм характером революція визначається 
як національно-демократична, органічно 
поєднувала рішення задач національного 
відродження і створення національної дер-
жавності з необхідністю глибоких соціаль-
них змін в інтересах широких українських 
мас. Соціальною базою революції вважають-
ся широкі верстви населення, перш за все 
селянство і національна інтелігенція [5].

«Українська революція» ставила собі за 
мету закріплення повномасштабних демо-
кратичних перетворень, а в довгостроко-
вій перспективі - побудова демократичної 
республіки (за М. Грушевському - «народо-
правства»). Український національний рух 
( «українство»), на думку прихильників цієї 
концепції, «влилося могутнім потоком у за-
гальний процес демократичних перетво-
рень» у колишній Російській імперії, здій-
снюючи вагомий внесок у незворотність 
розпочатої перебудови суспільства. Ідеалом 
національно-державних прагнень бачилася 
широка національно-територіальна автоно-
мія (протягом «самостійників», що вимагає 
негайного створення незалежної держав-
ності, на чолі з Н. Міхновським, скільки-не-
будь помітним впливом не користувалося) 
[1].
Згідно з концепцією «Української рево-

люції», поштовхом до її початку стала Лютнева 
(1917 р.) революція в Російській імперії , яка 
була направлена на подолання самодержав-
ного режиму та встановлення демократії. На 
території України поглибився національно-
визвольний рух, який мав місце впродовж 
попередніх століть. Українська революція 
була спрямована на здобуття незалежності 
України за національне та соціальне визво-
лення, встановлення демократії у державі, 
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що супроводжувалось справедливим сус-
пільним ладом.
У березні 1917 року відбулась ліквідація 

на території України органів царської адмі-
ністрації, перехід виконавчої влади до при-
значених Тимчасовим урядом губернським і 
повітовим комісарам, створення Української 
Центральної ради (УЦР), формування Рад 
робітничих і солдатських депутатів. У квітні 
1917 р. відбувся Всеукраїнський національ-
ний з’їзд, на якому було обрано новий склад 
і керівництво УЦР. У травні 1917 р. сформу-
вались вимоги національно-територіальної 
автономії України, починається діяльність 
щодо формування української національ-
ної армії. Перші переговори представників 
УЦР з Тимчасовим урядом, встановлення 
міжнародних контактів.
Згодом Українська Центральна Рада пе-

ретворилась у своєрідний український пар-
ламент. Головою Центральної Ради було 
обрано відомого українського історика, лі-
тературознавця, публіциста і громадського 
діяча Михайла Сергійовича Грушевського 
(1866-1934 р.р.).
Спочатку основною метою Центральної 

Ради було досягнення широкої автономії 
України в складі Російської держави. Це 
було продовженням федералістичної тра-
диції, що бере початок у діяльності членів 
Кирило-Мефодіївського братства. Спроба 
досягти цієї мети через переговори з Тим-
часовим урядом Росії провалилася. Росій-
ська влада відмовилася визнати Центральну 
Раду представником українського народу. 

10 (23) червня 1917 р. Центральна Рада 
ухвалила I-й Універсал, який проголосив 
автономію України. Одночасно з проголо-
шенням Універсалу почалося створення на-
ціонального уряду - Генерального секрета-
ріату на чолі з Володимиром Кириловичем 
Винниченко (1880-1951 р.р.) [6].

3 (16) липня 1917 р. Центральна Рада 
проголосила II-й Універсал, який передба-
чав поповнення представниками національ-
них меншин і перетворення його на єди-
ний вищий орган революційної демократії 
України [7].

7 (20) листопада 1917 р. Центральна Рада 
ухвалила III-й Універсал, у якому проголо-
шувалося утворення Української Народної 

Республіки (УНР) в межах 9-ти українських 
губерній. В Україні проголошувалися: лік-
відація поміщицького землеволодіння, за-
провадження 8-годинного робочого дня, 
демократичні права і свободи, надання на-
ціональним меншинам національно-персо-
нальної автономії, скасування смертної кари 
і т.п. [8].
До складу УНР були включені тери-

торії, більшість населення яких складали 
українці: Київська, Волинська, Подільська, 
Херсонська, Чернігівська, Полтавська, 
Харківська, Катеринославська губернії і 
Північна Таврія. Заявлено про можливі те-
риторіальні претензії на частини Курської, 
Холмської, Воронезької та сусідніх губер-
ній і областей з більшістю українського на-
селення. Україна в односторонньому по-
рядку вивела війська Південно-Західного і 
Румунського фронтів колишньої Російської 
армії з підпорядкування Ставці і об’єднує 
їх у самостійний Український фронт Дієвої 
армії УНР.
Значний вплив на державне будівництво 

України мали зовнішньо-політичні факто-
ри. Жовтнева революція 1917 р. в Росії при-
звела до влади партію більшовиків на чолі 
з В.І. Леніним. У грудні 1917 р. радянська 
Росія оголосила війну УНР, змусивши керів-
ництво Центральної Ради відмовитися від 
ідеї української автономії. Завдяки підтрим-
ці більшовиків, у Харкові було проголошено 
про встановлення радянського уряду УНР. 

9 (22) січня 1918 р Центральна Рада про-
голосила IV-й Універсал, який проголошу-
вав УНР незалежною самостійною держа-
вою [9].
Нерішучість і непослідовність Централь-

ної Ради у внутрішній і зовнішній політи-
ці призвели до того, що навесні 1918 року 
Україна стала ареною складних політичних 
подій. Економічна і політична криза, яка 
охопила УНР навесні 1918 р., підштовхнула 
несоціалістичні сили України здійснити 29 
квітня  того ж року державний переворот. 
Очолив державний переворот почесний 
отаман Вільного козацьтва царський гене-
рал Павло Петрович Скоропадський (1873-
1945 р.р.). Було проголошено утворення 
Української держави на чолі з гетьманом-
П. Скоропадським.
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Гетьман Скоропадський встановив фак-
тично диктаторську форму правління на 
Україні. На відміну від Центральної Ради, 
він цілеспрямовано прагнув створити по-
тужну українську армію і централізований 
адміністративний апарат. За часів Гетьма-
нату забезпечено економічне піднесення 
України, досягнуті помітні зрушення в га-
лузі культури і освіти. Проводилась активна 
українізація державного апарату. Не закри-
ваючи російські навчальні заклади, уряд па-
ралельно створював українські університе-
ти і школи. Почала свою роботу Українська 
Академія Наук. Організована національна 
бібліотека України, прийнятий закон про 
обов’язкове вивчення української мови і лі-
тератури, історії та географії України у всіх 
школах. 
Однак аграрна політика гетьмана Ско-

ропадського була реакційною. Він захищав 
інтереси великих землевласників, поміщи-
ків, а не селян. Поверталися землі колиш-
нім власникам, для придушення опору се-
лян, на село відправлялися каральні загони. 
Уряд Скоропадського також забезпечував 
безперебійне вивезення в Німеччину про-
довольства і сировини з України.
Влітку в країні великий розмах набрав 

страйковий рух. Страйк залізничників охо-
пив близько 200 тисяч робітників і службов-
ців [10, c. 287]. 
У процесі проведення народних страй-

ків та інших протестів гетьману Скоропад-
ському прийшлось дійти до компромісу з 
опозицією. Він намагався залучити в уряд 
представників української демократії. Пе-
реговори з ними вів Д. Дорошенко, однак 
тривалий час ці переговори були безрезуль-
татними. 
На початку серпня українські політичні 

партії та громадські організації на базі Укра-
їнського національно-державного союзу 
створили Український національний союз. 
УНС проголосив своєю метою утворення 
суверенної демократичної Української дер-
жави парламентського типу, а тактичною 
лінією - створення єдиного національно-де-
мократичного фронту [11, c. 213].
Уукінці жовтня 1918 р. Український на-

ціональний союз з ініціативи партії хліборо-
бів-демократів призначив на 17 листопада 

відкриття Національного конгресу, у по-
рядку денному якого виявилися питання 
міжнародного становища України, легітим-
ності влади гетьмана, економічної політики. 
Питання про дозвіл проведення конгресу 
розглянула Рада Міністрів. Голоси в уря-
ді розділилися майже порівну: 7 міністрів 
(представники Національної спілки) голо-
сували за проведення конгресу, 8 вислови-
лися проти. Тоді 5 міністрів-представників 
УНС подали у відставку. Гетьман відправив 
у відставку весь уряд.

13 листопада в 1918 році на таємному за-
сіданні Українського національного союзу 
розглядалося питання про збройний виступ 
проти влади П. Скоропадського. Було вирі-
шено не поспішати з відновленням народної 
Республіки, а визначити оптимальну форму 
державного правління після перемоги по-
встання. Для керівництва виступом обрали 
тимчасовий верховний орган УНР - Дирек-
торію - у складі В. Винниченка (голова),-
С. Петлюри, Ф. Швеця, О. Андріївського,-
А. Макаренко.
Після розгрому під Мотовилівкою (18 

листопада 1918 р.) найбільш боєздатних 
сил гетьмана питання про владу було ви-
рішене: на початку грудня 1918 року армія 
УНР контролювала майже всю територію 
України. 14 грудня гетьман зрікся влади, 
яка перейшла до Директорії. Уже через пів-
тора місяця УНР змушена була під ударами 
збройних формувань радянської Росії зали-
шити українську столицю. З цього моменту 
для Директорії починався період політичної 
нестабільності, жорсткої боротьби за владу, 
безуспішних пошуків надійної зовнішньої та 
внутрішньої підтримки, нескінченних пере-
їздів (Вінниця - Проскурів - Рівне - Станіс-
лав - Кам’янець-Подільський), періодичних 
реорганізацій уряду (урядовий кабінет змі-
нював свій склад шість разів, його очолюва-
ли В. Чеховський, С. Остапенко, Б. Мартос,-
І. Мазепа, В. Пилипенко) і кардинальних 
змін офіційної політичної лінії. Протягом 
свого існування Директорія поступово ево-
люціонувала до військової диктатури на 
чолі з С. Петлюрою.
Навіть володіючи диктаторською вла-

дою, С. Петлюра в тих умовах не міг керу-
вати Україною. У різний час значні її тери-
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торії знаходилися під владою англійських і 
французьких військ, білогвардійської армії 
генерала Денікіна, Червоної Армії, інших 
військових угруповань. Більше того, С. Пет-
люра не контролював повністю навіть влас-
ні збройні сили. 
У 1920 р. С. Петлюра уклав договір з 

Польщею про спільну боротьбу з більшови-
ками і Радянською владою. За цим догово-
ром більшість земель Західної України мало 
відійти до Польщі. У результаті різко впав 
авторитет Петлюри серед українців, багато 
з яких у радянсько-польській війні 1920 р. 
підтримали Червону Армію. Восени 1920 р. 
залишки петлюрівських військ перейшли 
до Польщі, а сам Симон Петлюра був уби-
тий у 1925 році.
З кінця XVIII століття західноукраїнські 

землі входили до складу Австро - Угорщини. 
Після поразки Австро-Угорщини у Першій 
світовій війні почався її розпад. Українські 
посли австрійського парламенту, депутати 
Галицького та Буковинського сеймів, ліде-
ри політичних партій та греко-католицько-
го духовенства 18 жовтня 1918 р. утворили у 
Львові Українську Національну Раду. Нове 
представницьке утворення одразу поста-
вило питання про об’єднання західноукра-
їнських земель в одне ціле і проголошення 
Української держави. У цих умовах, 13 лис-
топада 1918 року була проголошена Захід-
но - Українська народна республіка (ЗУНР) 
і створено її уряд - Державний Секретаріат 
на чолі з Костянтином Левицьким. У той 
же день була створена Українська Галицька 
Армія. Одночасно відбувалося формування 
Польської держави, і поляки претендували 
на приєднання західноукраїнських земель 
до Польщі. Уряди ЗУНР і Директорії, нама-
гаючись взаємно зміцнити позиції і реалізу-
вати на практиці споконвічні мрії українців, 
1 грудня 1918 р. у Фастові уклали попере-
дню угоду про об’єднання ЗУНР (Галичина, 
Буковина, Закарпаття) і УНР (Наддніпрян-
ська Україна). Керівники ЗУНР активно 
співпрацювали з УНР, і 22 січня 1919 року 
було прийнято угоду про входження ЗУНР 
до складу УНР [12]. 

 Акт Злуки мав декларативний, символіч-
ний характер. Сторони, які об’єднувалися, 
не мали достатньої кількості державотвор-

чих сил, щоб вистояти в складних умовах 
того часу. Армія ЗУНР не зуміла довго про-
тистояти польській армії і влітку 1919 року 
припинила опір.
З 1920 р.із закінченням радянсько-поль-

ської війни і захопленням Червоною Армі-
єю Криму велика частина території України 
вже контролювалась Радянською владою.-
У Харкові, який був у руках більшовиків, 
було проголошено Українську соціалістич-
ну радянську республіку (УРСР). Частина 
українських земель також увійшла до складу 
Польщі - Галичина і Волинь, Румунії - Пів-
нічна Буковина і Беcсарабія, Чехословаччи-
ни - Закарпаття. 
У 1920 - 1921 р.р. розгорнулася боротьба 

Радянської влади із селянським рухом. Не-
вдоволення селян викликала економічна 
політика Радянської держави. Ця політика 
пізніше отримала назву - «військового ко-
мунізму». Був заборонений вільний продаж 
зерна та інших продуктів селянського гос-
подарства. Здійснювалася продовольча роз-
кладка - вилучення у селян зерна та інших 
продуктів. Більшовиками для цього застосо-
вувалася збройна сила. У містах націоналізу-
валися не тільки великі, середні, а й дрібні 
підприємства. Запроваджувалася картко-
ва система постачання як більш відповідна 
комуністичним принципам. Передбачалася 
ліквідація грошей і товарно-грошових від-
носин у цілому. Селянські повстання охопи-
ли величезні території країни. Найбільшим 
селянським виступом на Україні стали по-
встанці на чолі з Нестором Махном, а потім 
повстання йшли на південій Київщині. На-
родне невдоволення поставило більшовиків 
перед перспективою втрати влади. Тільки 
зміна економічної політики дозволила їм 
зменшити невдоволення. 
Революція призвела до розпаду Росій-

ської імперії на ряд національних держав.-
У ході подій 1918-1921 р.р. у більшості з них 
встановилася Радянська влада. Усі націо-
нальні компартії цих республік входили до 
складу Російської комуністичної партії біль-
шовиків - РКП (б). Їх члени підкорялися 
рішенням керівних органів цієї правлячої в 
Росії партії. Таким чином, ці держави лише 
формально були незалежні. 
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У період з 1917 року по 1921 рік Україна 
пережила різні форми націоналізації дер-
жавності: Українська Народна Республіка за 
часи Центральної Ради, Українська держава 
- Гетьманат П. Скоропадського, Українська 
Народна Республіка за часи Директорії та 
Західноукраїнської Народної Республіки, 
але державну незалежність втримати не 
змогла. 
На думку історика В.Солдатенко, Укра-

їнську революцію можна розділити на дві 
головні затяжні хвилі: 

1) епоха Центральної ради (березень 
1917 року - 29 квітня 1918 року);

2) перемога антигетьманського по-
встання під керівництвом Директорії УНР 
(14 грудня 1918 року) - кінець 1920 роки.
Між ними мав місце період контррево-

люційного настання, що уособлюється геть-
маном П. Скоропадським і його диктатор-
ським режимом (29 квітня - 14 січень 1918 
року) [62].
Періодизація Української революції 

1917–1921 р.р. була сформована у середині 
90-х р.р. ХХ ст.:

- березень 1917 – квітень 1918. Утворен-
ня та діяльність Української Центральної 
Ради, проголошення її Універсалів; 

- 29 квітня – 14 грудня 1918. Правління 
гетьмана Павла Скоропадського;

 - грудень 1918 – листопад 1921. Встанов-
лення влади Директорії УНР, розгортання 
та придушення масштабного повстанського 
руху [13].

Висновки
З 1917 по 1921 р.р. український народ 

переживав досить тяжкі часи, які супрово-
джувались і національними рухами, зміною 
органів влади, економічними кризами, пе-
реходу до різних форм правління тощо, 
але всі ці перетворення були спрямовані на 
встановлення незалежності держави.
Революція справила потужний мобілі-

заційний вплив на українські національні 
сили, сприяла консолідації нації, зростанню 
її етнічної і політичної самосвідомості. Вона 
остаточно ліквідувала статус, який мали 
українці у царській Росії, і змусила більшо-
виків піти на значні поступки українцям, за-

безпечивши їм певні пільги в культурно-на-
ціональному розвитку.
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FORMS OF NATIONAL STATEHOOD 
OF UKRAINE IN 1917 - 1921

The Ukrainian people in the period from 
1917 to 1921 experienced quite diffi cult, but 

signifi cant, for the further development and 
«prosperity» of the state and society, events. 
The problem of state building is a signifi cant 
debatable issue in the history of state formation 
and law-making for the period from 1917 to 
1921. Nationalization has always been and is a 
political tool. Nationalization has always been 
and is a political tool. Nationalization became 
a revolutionary slogan for the prosperity of 
the state as a whole, seen as the only option for 
restoring the war-torn economy, politics, social 
aspects of society, as well as evolving from the 
ideas of political autonomy and federation to 
self-realization.

The events that took place from 1917 to 
1921 are an all-Ukrainian phenomenon in 
which the national movement was born and 
developed, Ukrainian authorities, political 
parties and public associations were created and 
carried out, and national culture was revived.

Such a sharp political struggle for the 
independence of Ukraine in 1917 - 1921. left a 
signifi cant «imprint» not only in the history of 
Ukraine but also in world history, which incited 
the national consciousness of the Ukrainian 
people to the development of nationalism and 
statehood.

Keywords: nationalization, Ukrainian people, 
authorities, statehood, struggle, independence.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÊÎÄÈÔ²ÊÀÖ²¯ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó ÐÅÀË²ßÕ 

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Статья посвящена обзору перспектив 
кодификации военного законодательства 
Украины в сегодняшних реалиях.
Авторами обобщены имеющиеся в оте-

чественной научной среде взгляды относи-
тельно современного состояния военного 
законодательства и перспектив его кодифи-
кации. Констатировано, что связанное с 
военной сферой законодательство Украины 
включает десятки Законов, которые, с одной 
стороны, являются отражением динами-
ческих процессов, происходящих в обществе, 
а с другой – порождают ряд противоречий, 
неоднозначных положений, усложняющих 
выполнение тех или иных правовых норм, 
или создают поле для халатности или даже 
целенаправленных злоупотреблений. Среди 
прочего, такое состояние военного законода-
тельства усугубляет последствия гибридной 
войны против Украины.
Проанализированы подходы 

отечественных исследователей к природе ко-
дификации и соответствующие положения 
отдельных законопроектов.
Предложено под кодификацией понимать 

форму систематизации, осуществляемую 
уполномоченными органами государственной 
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власти в процессе законотворчества и подза-
конного нормотворчества, с целью устране-
ния пробелов и противоречий действующего 
законодательства, результатом которой 
становится принятие нового как по форме, 
так и по содержанию кодификационного нор-
мативно-правового акта.
Осуществлен обзор имеющихся в отече-

ственной науке идей по структуре и напо-
лнению проекта Кодекса обороны Украины. 
Акцентировано внимание на наличии в оте-
чественной научной сфере дискуссии о со-
отношении «военного законодательства» и 
«законодательства в сфере обороны».
Учтен соответствующий зарубежный 

опыт, в частности особенности кодифи-
кации военного законодательства в США. 
Отмечена необходимость разработки имен-
но Военного Кодекса Украины (а не Кодекса 
обороны Украины), структура которого, сре-
ди прочего, будет сориентирована на регули-
рование общественных отношений по всем 
родам войск Вооруженных сил Украины.
Ключевые слова: военное законодатель-

ство; правовое регулирование; кодифика-
ция; национальная безопасность; НАТО; 
Вооруженные силы Украины.
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Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними 

завданнями
Нещодавно Україна відзначила 30-ту 

річницю своєї незалежності. Такий вік, що 
є критерієм зрілості для людини, з точки 
зору державотворення можна вважати до-
волі скромним. Однак, історичне коріння 
нашої держави сягає традицій сивої дав-
нини, а його витоки губляться у століт-
тях до появи перших літописів. І кожне 
державне утворення на території сучасної 
України, з перших же днів свого існуван-
ня, було змушене проявляти себе як вій-
ськова сила. Геополітична карта світу, що 
динамічно змінювалася протягом остан-
нього тисячоліття, раз у раз ставила перед 
українцями нові виклики, змушуючи їх бо-
ронити свою землю та право жити на ній 
вільно. Не стали винятком і останні кілька 
років нашої історії. 
Збройні Сили України сьогодні потре-

бують всебічної державної підтримки, що 
має включати в себе і матеріально-техніч-
не забезпечення, і стабільне фінансуван-
ня, і розробку та виробництво нових видів 
озброєння, і забезпечення соціально-по-
бутових потреб військовослужбовців. Не 
останнє місце в переліку цих потреб по-
сідає і належне правове регулювання вій-
ськової сфери, що має не лише відповідати 
сучасним реаліям та стандартам провідних 
країн світу, але й передбачати перспекти-
ви розвитку військової техніки і військової 
думки, мати потенціал для подальшого 
апгрейду, з урахуванням гіпотетичних за-
гроз і небезпек.
Гостра потреба приведення вітчизня-

ного законодавства у відповідність до стан-
дартів розвинутих країн, його системати-
зації та узагальнення, і актуалізує необхід-
ність дослідження перспектив кодифікації 
військового законодавства в Україні.
Мета статті – проаналізувати перспек-

тиви кодифікації військового законодав-
ства в Україні.

Огляд останніх вітчизняних дослі-
джень у цій сфері

Аналізу проблематики кодифікації за-
конодавства України присвячував ува-

гу ряд українських науковців, зокрема: 
В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, І. М. Бонда-
ренко, Є. А. Гетьман, І. П. Голосніченко, 
Т. О. Коломоєць, В. М. Косович, Н. М. Оні-
щенко, Н. М. Пархоменко, Є. В. По-
горєлов, П. М. Рабінович, О. Я. Рогач, 
О. І. Ющик.
Окремі аспекти піднятої авторами 

теми щодо кодифікації саме військового 
законодавства досліджувались такими ві-
тчизняними вченими як В. К. Горовенко, 
Д. М. Сібільов, Т. А. Стукалін, В. П. Тю-
тюнник. Однак, незважаючи на вкрай ви-
соку актуальність дослідження процесів 
трансформації вітчизняної оборонної сфе-
ри та їх правового регулювання, пробле-
матика кодифікації військового законодав-
ства України в сучасних умовах лишається 
малодослідженою, що й обумовило появу 
цієї публікації.

Виклад матеріалу дослідження та 
його основні результати

«Захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її еко-
номічної та інформаційної безпеки, є най-
важливішими функціями держави, спра-
вою всього Українського народу» – такий 
імператив встановлено ст. 17 Конституції 
України [1]. Окрім того, Основний Закон 
визначає, що «…оборона України, захист 
її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності покладаються на Зброй-
ні Сили України. Забезпечення держав-
ної безпеки і захист державного кордо-
ну України покладаються на відповідні 
військові формування та правоохоронні 
органи держави, організація і порядок 
діяльності яких визначаються законом» 
[1]. Очевидно, що діяльність відповідних 
військових формувань і правоохоронних 
органів держави, регулюються далеко не 
одним законом, і навіть поверхневий ана-
ліз чинного законодавства, демонструє ве-
личезну кількість нормативно-правових 
актів, на які покладено цю регулятивну 
місію. 
Наразі, пов’язане з військовою сферою 

законодавство України включає десятки 
Законів, зокрема, такі як: «Про оборону 
України» [2], «Про правовий режим воєн-



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

36ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2021

ного стану» [3], «Про Збройні Сили Укра-
їни» [4], «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» [5], «Про альтернативну 
(невійськову) службу» [6], «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію» [7], «Про 
державний кордон України» [8], «Про 
правовий режим майна у Збройних Силах 
України» [9], «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» [10], «Про особливості державної 
політики із забезпечення державного су-
веренітету України на тимчасово окупова-
них територіях у Донецькій та Луганській 
областях» [11] та багато інших [12].
Така широка палітра Законів та підза-

конних нормативно-правових актів, з од-
ного боку, є відображенням динамічних 
процесів, що відбуваються в суспільстві, а 
з іншого – містить ряд суперечностей, не-
однозначних положень, що ускладнюють 
виконання тих чи інших правових норм, 
або створюють поле для недбалості чи на-
віть цілеспрямованих зловживань. 
Як доволі слушно зазначають з цього 

приводу В. К. Горовенко та В. П. Тютюн-
ник, численні проблеми й недоліки в обо-
ронному законодавстві особливо гостро 
проявилися під час розпочатої навесні 
2014 р. гібридної війни проти нашої кра-
їни [13, с. 18]. Окрім того, після відмови 
України (наприкінці 2014 р.) від здійснен-
ня політики позаблоковості та визначен-
ня курсу на вступ до НАТО постала низка 
складних проблем, пов’язаних із необхід-
ністю імплементації в національні закони 
у сфері оборони євроатлантичних термі-
нів, принципів, стандартів, норм, проце-
дур тощо, значних за обсягами та суттєво 
відмінних за змістом від нині чинних в 
Україні [13, с. 18-19]. 
Наразі, ряд дослідників наполягає на 

необхідності, одночасно з проведенням 
оборонної реформи, розпочати глибоку 
реформу законодавства у сфері оборони 
шляхом його кодифікації, спрямованої 
на систематизацію, уніфікацію, докорін-
ну переробку, оновлення та гармонізацію 
зі стандартами НАТО [12; 13; 14]. І саме 
перспективи кодифікації військового за-
конодавства викликають особливу увагу 
авторів. 

Відповідно до сучасної енциклопедич-
ної літератури, дефініція «кодифікація» 
має латинське походження – «codificatio», 
де «codex» – збірник законів, а «fatio» – ро-
блю. Вперше зазначений термін було вве-
дено у науковий обіг англійським юрис-
том Ієремією Бентамом (ХІХ ст.), який 
вважав, що законодавчим актам за своїм 
змістом належить бути універсальними, 
доступними й зрозумілими для кожної 
людини. Цього можна досягти лише в 
тому разі, якщо звести всі закони в єди-
ний кодифікований акт, кодекс. Відтак,-
І. Бентамом було запропоновано ство-
рити єдину конституцію для всіх держав 
[15, с. 432; 16, с. 100]. Відповідно до су-
часного Вебстерського словника, «коди-
фікація» трактується як «систематизація, 
впорядкування, стандартизація» [17].-
Однак, таке трактування видається нам 
аж занадто розмитим.
Значну увагу проблематиці кодифіка-

ції законодавства присвятив вітчизняний 
дослідник Є. А. Гетьман. У ході розгляду 
теоретичних питань кодифікації адміні-
стративного законодавства він акцентував 
увагу на тому факті, що національне зако-
нодавство не розкриває сутність поняття 
кодифікації, а також інших суміжних по-
нять (зокрема, систематизації, обліку, ін-
корпорації, консолідації), що є значним 
недоліком у формуванні й розвитку право-
вої системи України [16]. Причиною цього 
стану, на переконання дослідника, є від-
сутність єдиного закону про нормативно-
правові акти. 
За роки незалежності України мали 

місце численні спроби ухвалення такого 
закону: [18; 19; 20]. Характерно, що біль-
шість зазначених законопроєктів містили 
дані про структуру Кодексів, а деякі з них – 
навіть власні визначення таких дефініцій, 
як «кодифікація». Так, зокрема, відповідно 
до подібного законопроєкту від 01.12.2010 
№ 7409, «кодифікація – це процес зведен-
ня різних нормативно-правових актів у 
єдиний, внутрішньо узгоджений та струк-
турований акт шляхом переробки їх зміс-
ту» [19]. Таке трактування, у порівнянні зі 
словниковим, є дещо детальнішим, однак 
усе ще лишається надто узагальненим і не 
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дає уявлення ні про суб’єктів цього про-
цесу, ні про його мету. 
Дещо детальніше кодифікацію трактує 

вже згадуваний Є. А. Гетьман. На думку 
дослідника, під кодифікацією законодав-
ства доречно розуміти «форму системати-
зації, яка здійснюється уповноваженими 
органами державної влади у процесі зако-
нотворчості та підзаконної нормотворчос-
ті, результатом чого стає прийняття ново-
го як за формою, так і за змістом кодифіка-
ційного нормативно-правового акту» [16]. 
Наведений підхід видається нам більш 
прийнятним і таким, який можна буде 
взяти за основу, хоча він теж не враховує 
мотиваційну складову. Відтак, під кодифі-
кацією пропонуємо розглядати форму сис-
тематизації, яка здійснюється уповноваже-
ними органами державної влади у процесі 
законотворчості та підзаконної нормот-
ворчості, з метою усунення прогалин і су-
перечностей чинного законодавства та ре-
зультатом якої стає прийняття нового як 
за формою, так і за змістом кодифікаційно-
го нормативно-правового акту.
Власне Кодекси, як результати проце-

су кодифікації, характеризуються певними 
особливостями і мають ряд переваг, порів-
няно з іншими нормативно-правовими ак-
тами. Н. М. Пархоменко до особливостей, 
які притаманні лише Кодексу, відносить 
наступні: 1) кодекс є відображенням ви-
сокого рівня впорядкування норм права 
у певній однорідній сфері суспільних від-
носин; 2) кодекси характеризуються спе-
цифічним предметом і методом правового 
регулювання; 3) має найвищу юридичну 
силу в системі галузевих правових актів, 
яка знаходить прояв у можливості вста-
новлювати, скасовувати або змінювати 
правові відносини; 4) кодекс має стабіль-
ний характер дії [21].
Варто зазначити, що такі особливості 

кодифікації доволі добре компенсують не-
доліки чинного українського законодав-
ства у сфері оборони. До останніх сучасні 
дослідники відносять: надмірну кількість 
законів, наявність у них серйозних право-
вих прогалин, недосконалість понятійного 
апарату, а також дублювання, неузгодже-
ність, суперечливість, застарілість і неак-

туальність значної кількості їхніх норм; 
несистематизованість та обмеженість по-
вноти визначення повноважень органів 
державної влади, основних функцій і за-
вдань органів військового управління, міс-
цевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, що діють у сфері 
оборони України; невизначеність функ-
цій, складу й організації сил оборони, а 
також основ їх використання, керівництва 
та управління ними; неадаптованість норм 
законів, котрі визначають організаційні 
основи мобілізаційної підготовки і мобілі-
зації, до особливостей і динаміки прояву 
воєнних загроз у сучасному світі; неефек-
тивність визначеної законами системи ке-
рівництва силами оборони, насамперед з 
боку Президента України [13; 22]. Цей пе-
релік далеко не вичерпний, однак навіть 
у такому обсязі він є черговим свідченням 
на користь нагальної потреби кодифікації 
військового законодавства. Отож, вважає-
мо достатньо обґрунтованим твердження 
про доречність розробки Військового Ко-
дексу України. 
Окремої уваги заслуговують підходи 

до структури та змістовного наповнення 
перспективного Військового Кодексу. Уже 
згадувані законопроекти «Про нормативні 
правові акти» містять не надто відмінний 
опис пропонованої структури Кодексу. 
Так, зокрема, відповідно до ст. 12 законо-
проекту від 14.01.2008 № 1343: «1. Кодекс 
може складатися із загальної та особливої 
частин. 2. Загальна частина кодексу може 
містити: 1) завдання, принципи, визначен-
ня понять, основні інститути; 2) спеціальні 
правові положення (презумпції, преюди-
ції); 3) положення, дія яких поширюється 
на всю сферу відносин, які регулюються 
кодексом; 4) інші загальні нормативні по-
ложення, які характеризуються устале-
ністю і є правовою основою застосування 
норм особливої частини. 3. Особлива час-
тина кодексу може містити: 1) конкретні 
правила поведінки суб’єктів суспільних 
відносин, що є предметом правового ре-
гулювання цього нормативно-правового 
акта; 2) положення, які регулюють окремі 
види відносин всередині цієї сфери; 3) ви-



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

38ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2021

значення виду і міри юридичної відпові-
дальності. 4. Загальна та особлива частини 
кодексу повинні бути органічно пов’язані 
між собою і містити норми відповідно до 
особливостей предмета правового регулю-
вання. 5. За відсутності поділу на загальну 
та особливу частини кодекси можуть склада-
тися з книг і розділів [20]. Натомість ст. 11 
законопроєкту від 01.12.2010 № 7409 ви-
значає: «1. Кодекс складається з розділів 
і глав. Окремий кодекс може складатися 
з книг, які поділяються на розділи та гла-
ви. Кодекс може складатися із загальної 
та особливої частин. 2. У загальній части-
ні кодексу містяться завдання, принципи, 
визначення термінів, інститутів та інші за-
гальні нормативні положення, які харак-
теризуються підвищеною стабільністю і 
становлять правову основу для застосуван-
ня норм особливої частини. 3. В особливій 
частині кодексу містяться конкретні пра-
вила поведінки суб’єктів суспільних від-
носин, що є предметом правового регулю-
вання такого нормативно-правового акта, 
визначення правових наслідків невико-
нання цих правил. 4. Загальна та особлива 
частини повинні бути органічно пов’язані 
між собою і містити норми, необхідні і 
достатні для їх застосування залежно від 
особливостей предмета правового регулю-
вання» [19]. Тобто в цілому, авторські ко-
лективи обох законопроєктів сходяться в 
думці, що для Кодексу визначальними є: 
наявність загальної і особливої частини; 
загальна частина зосереджує сукупність 
завдань, термінів, понять, положень, які 
діють на всю окреслену кодексом сферу, 
тоді як особлива частина визначає кон-
кретні правила поведінки, окремі види 
відносин та юридичну відповідальність; 
наповнення кодексу відбувається у фор-
маті статей, розділів та книг (за потреби) 
(для прикладу, Виборчий кодекс України 
містить 4 книги, що включають 42 розділи 
та понад 280 статей [23]). 
Ведучи мову про змістовне наповнення 

Кодексу, варто відмітити наявність широ-
кого та вузького підходів. До прикладу, Д. 
Сібільов, розмірковуючи про змістовне на-
повнення перспективного «Кодексу оборо-
ни України», пропонує поєднати в ньому 

такі Закони, як: «Про оборону України», 
«Про Збройні Сили України», «Про націо-
нальну безпеку України», «Про Раду націо-
нальної безпеки і оборони України», «Про 
Державний кордон України», «Про мобі-
лізаційну підготовку та мобілізацію», «Про 
військовий обов’язок і військову службу» 
[12]. Натомість, за широкого підходу Ко-
декс може поєднати в собі більшість зако-
нів, перелічених нами раніше.
Наразі, напевно, найбільш детально 

опрацювали перспективну структуру й 
змістовне наповнення Військового Кодек-
су В. К. Горовенко та В. П. Тютюнник, 
які, наполягаючи на потребі розробки 
«Кодексу оборони України», пропону-
вали передбачити як варіант таку його 
структуру: Розділ I. Загальні положення. 
Розділ ІІ. Основи оборони України. Роз-
діл ІІІ. Повноваження органів державної 
влади, основні функції та завдання ор-
ганів військового управління, місцевих 
державних адміністрацій, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій, обов’язки посадових 
осіб, права та обов’язки громадян Украї-
ни у сфері оборони. Розділ ІV. Підготовка 
держави до оборони. Розділ V. Сили обо-
рони України. Демократичний цивільний 
контроль над силами оборони. Розділ VІ. 
Оборонне планування. Розділ VІІ. Осно-
ви мобілізаційної підготовки та мобіліза-
ції. Розділ VІІІ. Воєнний стан. Стан війни. 
Розділ ІХ. Використання сил оборони для 
оборони України, захисту її суверенітету, 
територіальної цілісності й недоторкан-
ності. Розділ Х. Територіальна оборона. 
Цивільний захист в особливий період. 
Розділ ХІ. Участь України в міжнародних 
зусиллях із підтримання миру та безпеки, 
направлення підрозділів Збройних Сил 
України до інших держав і допуск на те-
риторію України підрозділів збройних сил 
інших держав. Розділ ХІІ. Комплектуван-
ня сил оборони. Розділ ХІІІ. Військовий 
обов’язок, військова та альтернативна (не-
військова) служба. Розділ ХІV. Соціальний 
та правовий захист військовослужбовців, 
членів їхніх сімей та осіб, звільнених з вій-
ськової служби. Розділ ХV. Забезпечення 
законності і правопорядку в силах оборо-
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ни. Розділ ХVІ. Господарська діяльність 
Збройних Сил України. Розділ ХVІІ. За-
сади діяльності оборонної промисловості 
України. Розділ ХVІІІ. Прикінцеві та пе-
рехідні положення [13, с. 21]. Однак, та-
кий підхід видається нам не оптимальним, 
з огляду на два ключові фактори. 
По-перше, пропонована структура 

Кодексу, як і сама його назва, орієнтова-
на лише на оборону як ключове поняття. 
Доволі слушно на цьому моменті акцен-
тує увагу П. Богуцький, зазначаючи, що 
у вітчизняній науковій сфері досі триває 
теоретичний дискурс стосовно співвідно-
шення «військового законодавства» та «за-
конодавства у сфері оборони». При цьому, 
на думку дослідника, «подібна дискусія по-
збавлена сенсу з огляду на вирішення цьо-
го питання у правових системах держав-
членів НАТО, де поняття «military law» 
– «військове право» застосовується у кон-
тексті поняття «військове законодавство», 
хоча й містить інші змістовні елементи, 
якими є судова практика, інституційна ді-
яльність відповідних державних органів 
у сфері оборони, військово-правова док-
трина. Водночас, у теорії та практиці ді-
яльності щодо забезпечення національної 
безпеки у країнах-членах НАТО, у части-
ні, що стосується оборонної політики, ви-
користовується поняття «Defense» – оборо-
на, від якого походить поняття «Defender» 
– захисник» [24].
По-друге, аналогічно до пропози-

цій Д. Сібільова пропонована структура 
«Кодексу оборони України» орієнтована, 
перш за все, на систематизацію окремих 
сфер суспільних відносин, так чи інакше 
пов’язаних з безпекою та обороною. При 
цьому, поза увагою лишаються проблеми 
регулювання діяльності окремих складо-
вих Збройних Сил України. І особливо по-
мітним це є на фоні підходів, характерних 
для провідних країн-учасниць НАТО. Так, 
зокрема, у США місце та роль Збройних 
сил країни, у відповідності до зведеної ко-
дифікації федерального законодавства, ви-
значаються нормами 10-го розділу Кодек-
су США, (англ. Title 10 of the United States 
Code) [25]. При цьому зазначений 10-й 
розділ містить 5 підрозділів: Підрозділ «A» 

— Загальні військові закони (англ. General 
Military Law) (§§ 101-4881); Підрозділ «B» 
— Армія США (англ. Army) (§§ 7001-7842); 
Підрозділ «C» — Військово-морські сили 
та Корпус морської піхоти США (англ. 
Navy and Marine Corps) (§§ 8001-8951); 
Підрозділ «D» — Військово-повітряні сили 
(англ. Air Force) (§§ 9011-9842); Підрозділ 
«E» — Резервні компоненти (англ. Reserve 
Components) (§§ 10001-18506) [25]. Тобто 
кожен підрозділ військового розділу Ко-
дексу регулює суспільні відносини щодо 
певного виду та роду військ (і насамкі-
нець – щодо формування резерву), а вже у 
складі відповідних підрозділів є частини, 
присвячені регулюванню організаційних 
питань, матеріального забезпечення, на-
вчання, підготовки персоналу тощо. 

 З огляду на все зазначене, вважаємо 
за необхідне вести мову про необхідність 
розробки саме Військового Кодексу Украї-
ни (а не Кодексу оборони України), струк-
тура якого, серед іншого, буде зорієнто-
вана на регулювання суспільних відносин 
щодо Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань, утворених відповідно 
до законів України.

Висновки і рекомендації стосовно 
подальших досліджень

Узагальнюючи наявні у вітчизняному 
науковому середовищі погляди щодо пер-
спектив кодифікації військового законо-
давства, констатуємо, що наразі пов’язане 
з військовою сферою законодавство Украї-
ни включає десятки Законів, що, з одного 
боку, є відображенням динамічних проце-
сів, які відбуваються в суспільстві, а з ін-
шого – породжує ряд суперечностей, не-
однозначних положень, що ускладнюють 
виконання тих чи інших правових норм 
або створюють поле для недбалості чи на-
віть цілеспрямованих зловживань. 
Проаналізовано підходи вітчизняних 

дослідників щодо природи кодифікації. 
Під кодифікацією запропоновано розгля-
дати форму систематизації, яка здійсню-
ється уповноваженими органами держав-
ної влади у процесі законотворчості та 
підзаконної нормотворчості, з метою усу-
нення прогалин і суперечностей чинного 
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законодавства та результатом якої стає 
прийняття нового як за формою, так і за 
змістом кодифікаційного нормативно-пра-
вового акта.
З урахуванням досвіду США, акценто-

вано увагу на необхідності розробки саме 
Військового Кодексу України (а не Кодек-
су оборони України), структура якого, се-
ред іншого, буде зорієнтована на регулю-
вання суспільних відносин щодо всіх родів 
військ Збройних сил України.
У подальшому, окремої уваги дослідни-

ків заслуговують питання реалізації кібер-
безпеки, у рамках кодифікації військового 
законодавства України.
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АНОТАЦІЯ 
СТАТТЮ ПРИСВЯЧЕНО ОГЛЯДУ ПЕРСПЕКТИВ КО-

ДИФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
У РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ.
АВТОРАМИ УЗАГАЛЬНЕНО НАЯВНІ У ВІТЧИЗ-

НЯНОМУ НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОГЛЯДИ ЩОДО 
СУЧАСНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ТА ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО КОДИФІКАЦІЇ. КОНСТАТОВА-
НО, ЩО ПОВ’ЯЗАНЕ З ВІЙСЬКОВОЮ СФЕРОЮ ЗАКО-
НОДАВСТВО УКРАЇНИ ВКЛЮЧАЄ ДЕСЯТКИ ЗАКОНІВ, 
ЩО З ОДНОГО БОКУ, Є ВІДОБРАЖЕННЯМ ДИНАМІЧ-
НИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В СУСПІЛЬСТВІ, 
А З ІНШОГО – ПОРОДЖУЄ РЯД СУПЕРЕЧНОСТЕЙ, 
НЕОДНОЗНАЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ, ЩО УСКЛАДНЮЮТЬ 
ВИКОНАННЯ ТИХ ЧИ ІНШИХ ПРАВОВИХ НОРМ АБО 
СТВОРЮЮТЬ ПОЛЕ ДЛЯ НЕДБАЛОСТІ ЧИ НАВІТЬ ЦІ-
ЛЕСПРЯМОВАНИХ ЗЛОВЖИВАНЬ. СЕРЕД ІНШОГО, 
ТАКИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПОГЛИ-
БЛЮЄ НАСЛІДКИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ.
ПРОАНАЛІЗОВАНО ПІДХОДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ДО-

СЛІДНИКІВ ЩОДО ПРИРОДИ КОДИФІКАЦІЇ ТА ВІДПО-
ВІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЗАКОНОПРОЄКТІВ. 
ЗАПРОПОНОВАНО ПІД КОДИФІКАЦІЄЮ РОЗУМІ-

ТИ ФОРМУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛА-
ДИ У ПРОЦЕСІ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ ТА ПІДЗАКОННОЇ 
НОРМОТВОРЧОСТІ, З МЕТОЮ УСУНЕННЯ ПРОГАЛИН 
І СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА 
РЕЗУЛЬТАТОМ ЯКОЇ СТАЄ ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО ЯК 
ЗА ФОРМОЮ, ТАК І ЗА ЗМІСТОМ КОДИФІКАЦІЙНОГО 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ.
ЗДІЙСНЕНО ОГЛЯД НАЯВНИХ У ВІТЧИЗНЯНІЙ 

НАУЦІ ІДЕЙ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА НАПОВНЕННЯ ПРО-
ЄКТУ КОДЕКСУ ОБОРОНИ УКРАЇНИ. АКЦЕНТОВАНО 
УВАГУ НА НАЯВНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ СФЕ-
РІ ДИСКУСІЇ СТОСОВНО СПІВВІДНОШЕННЯ «ВІЙСЬКО-
ВОГО ЗАКОНОДАВСТВА» ТА «ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 
ОБОРОНИ».
ВРАХОВАНО ВІДПОВІДНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДО-

СВІД, ЗОКРЕМА – ОСОБЛИВОСТІ КОДИФІКАЦІЇ ВІЙ-
СЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В США. НАГОЛОШЕНО 
НА НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ САМЕ ВІЙСЬКОВОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ (А НЕ КОДЕКСУ ОБОРОНИ УКРА-
ЇНИ), СТРУКТУРА ЯКОГО, СЕРЕД ІНШОГО, БУДЕ ЗОРІ-
ЄНТОВАНА НА РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
ЩОДО ВСІХ РОДІВ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВІЙСЬКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО; 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ; КОДИФІКАЦІЯ; НАЦІО-
НАЛЬНА БЕЗПЕКА; НАТО; ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРА-
ЇНИ.
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ток законодавства України у сфері обо-
рони: проблеми адаптації до стандартів 
НАТО та шляхи їх вирішення : матеріали 
Науковопрактичної конференції. м. Київ, 
23 квітня 2021 року / упоряд.: П. П. Бо-
гуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. 
– Київ, 2021. С. 20-26.

25.  Кодекс Сполучених Штатів Амери-
ки (U. S. Code ) URL: https://www.govinfo.
gov/app/collection/uscode/2019/t it le20/
chapter1

SUMMARY 
The article is devoted to the review of prospects 

of codifi cation of the military legislation of Ukraine 
in the realities of today.

The authors summarize the views available in the 
domestic scientifi c community on the current state of 
military legislation and prospects for its codifi cation. 
It is stated that the legislation of Ukraine related to 
the military sphere includes dozens of laws, which 
on the one hand is a refl ection of dynamic processes 
taking place in society, and on the other - creates 
a number of contradictions, ambiguous provisions 
that complicate the implementation of certain legal 
norms, or also was created a fi eld for negligence or 
even deliberate abuse. Among other things, this state 
of military legislation exacerbates the effects of the 
hybrid war against Ukraine.

The approaches of domestic researchers to the 
nature of codifi cation and the relevant provisions of 
individual bills are analyzed.

It is proposed to understand codifi cation as a 
form of systematization carried out by authorized 
state authorities in the process of law-making and 
by-law-making, in order to eliminate gaps and 
contradictions of current legislation and which 
results in the adoption of a new codifi cated normative 
legal act.

A review of the ideas available in domestic 
science on the structure and content of the Defense 
Code of Ukraine is reviewed. Emphasis is placed on 
the existence of a discussion in the domestic scientifi c 
sphere regarding the relationship between “military 
legislation” and “defense legislation”.

Relevant foreign experience is taken into account, 
in particular, the peculiarities of the codifi cation of 
military legislation in the United States. Emphasis 
was placed on the need to develop the Military Code 
of Ukraine (and not the Defense Code of Ukraine), 
the structure of which, among other things, will be 
focused on regulating public relations for all types of 
troops of the Armed Forces of Ukraine.

Key words: military legislation; legal regulation; 
codifi cation; National security; NATO; Armed 
Forces of Ukraine.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ 
ÂÈÁÎÐÓ ÌÅÒÎÄ²Â ÁÅÇÏÅ×ÍÎ¯ 

ÏÅÐÅÄÀ×² ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯. ØÈÔÐÓÂÀÍÍß 
×È ÒÎÊÅÍ²ÇÀÖ²ß?

У статті розглядаються подібності та 
відмінності між двома популярними крипто-
графічними методами передачі інформації: 
шифруванням та токенізацією. Наголошено, 
що, приймаючи рішення вибору між методами 
захисту, слід враховувати ряд моментів, вклю-
чаючи спосіб використання даних та ключо-
вий життєвий цикл управління організацією.
У процесі дослідження автор наводить різні 

підходи до визначення понять «шифрування», 
«шифр», виокремлюючи їх спільну складову.  Як 
основну ознаку шифрування пропонується роз-
глядати використання криптографічних клю-
чів для перетворення даних (чіткої інформації) 
з читабельної у нечитабельну (шифротекстову) 
форму. При цьому «дешифруванням» є зворот-
не шифрування, використання криптографіч-
них ключів для перетворення зашифрованого 
тексту назад у його початковий «прозорий та 
зрозумілий» вигляд.
У процесі аналізу підходів до визначення по-

няття «токенізація», автор виокремлює як 
спільну рису те, що основним описом токеніза-
ції є використання криптографічного методу 
для заміни читабельного прозорого тексту ін-
шим читабельним прозорим текстом.
Окрему увагу присвячено огляду спроб орга-

нів державної безпеки різних країн контролю-
вати досліджувані методи захисту інформації 
або протидіяти їм. Автор згадує протистоян-
ня уряду США та компаній Apple і Facebook, 
використання владою Гонконгу особливостей 
функціонування додатку Telegram. При цьому 
автор у жодному разі не надає оцінку етичнос-
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ті та правомірності втручання органів дер-
жавної влади у роботу корпорацій та їх продук-
тів, акцентуючи увагу виключно на технічних 
особливостях того чи іншого механізму захисту 
інформації.
Серед іншого, наведено відмінності між си-

метричним і асиметричним шифруванням, 
табличним і випадковим методами токеніза-
ції.
Ключові слова: інформація, інформаційна 

безпека, правове регулювання, блокчейн, шифр, 
шифрування, дешифрування, токенізація, де-
токенізація.

Обґрунтування актуальності теми 
дослідження

Останніми роками дедалі більше уваги 
суб’єктів господарювання присвячується 
проблематиці захисту інформації. Серед 
лідерів у сфері технологій захисту інфор-
мації наразі перебувають шифрування і 
токенізація. Ухвалюючи рішення щодо ви-
бору між методами захисту, слід врахову-
вати ряд моментів, включаючи спосіб ви-
користання даних та ключовий життєвий 
цикл управління організацією.
Поширення проблеми вибору між 

шифруванням та токенізацією обумовлено 
природними особливостями цих методів. 
Питання вибору між ними постає кожен 
раз, коли виникає потреба конфіденцій-
ного обміну інформацією та даними. І, на 
жаль, таке просте питання досить важко 
вирішити однозначно. Спеціаліст із захис-
ту інформації буде починати свою відпо-
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відь зі слів: «це залежить…», що насправді 
є цілком раціональним з теоретичної точ-
ки зору, але, на жаль, взагалі не допомагає 
на практиці. Обидва методи знаходяться в 
домені технології блокчейну і характери-
зуються рядом схожих та відмінних рис.  
Цю статтю присвячено порівнянню обох 
методів у намаганні відповісти на дилему 
вибору між використанням шифрування 
та токенізації. 

Аналіз досліджень і публікацій щодо 
обраної тематики

Незважаючи на зростання уваги фа-
хівців до розвитку технологій блокчей-
ну у світі, вітчизняна наукова спільнота 
тільки починає реагувати на зміни у сус-
пільних відносинах, обумовлені їх актив-
ним впровадженням. Серед вітчизняних 
публікацій, що так чи інакше пов’язані з 
технологіями блокчейну, можна згадати 
праці таких науковців, як: О. Баранов [1], 
В. Варавка [2], А. Гурова [3], М. Кірпачова 
[3]. Однак, з огляду на високі темпи роз-
витку технологій блокчейну та хронічне 
відставання української науки і практики 
їх застосування від світових лідерів можна 
вести мову лише про зародження вітчиз-
няної блокчейн-сфери.Тому в ході цього 
дослідження активно використовуються 
окремі ідеї та напрацювання зарубіжних 
дослідників блокчейну, таких як Джефф-
Стейплтон [4; 5; 6] та Лютер Мартін [7].
Автор має на меті здійснити огляд техно-
логій шифрування і токенізації на підставі 
аналізу їх особливостей.

Основний зміст дослідження
Варто відразу зазначити, що обидва 

методи захищають дані через конфіден-
ційність, але не забезпечують цілісності та 
достовірності [4]. 
Перш за все визначимось із сенсом 

шифрування. Усі знають, що таке шиф-
рування, або принаймні більшість мають 
уявлення про його технологію, однак, за 
іронією долі, серед теоретиків науковців 
та практиків існують дещо різні визначен-
ня цього поняття. У найбільш загальному 
вигляді шифрування – це процес кодуван-
ня повідомлення чи інформації таким чи-

ном, що до нього можуть отримати доступ 
та ознайомитись із цим лише уповноваже-
ні особи. Для прикладу тракт наведені за-
гальноприйнятні визначення шифруван-
ня із відомих джерел.

1 «Шифрування» – алгоритмічне (крип-
тографічне) перетворення даних, яке ви-
конується у посимвольній послідовності з 
метою одержання шифрованого тексту [8].

2. Шифрування – надання тексту не 
зрозумілим за допомогою механізму коду-
ванням [9]. 

3. Шифрування - це (оборотна) транс-
формація даних за допомогою криптогра-
фічного алгоритму для отримання шифро-
тексту (тобто для приховування інформа-
ційного вмісту даних) [10]. 

4. Шифр (франц. первісно — нуль, циф-
ра, секретне писання, від араб.— нуль) —
Код, значення складових елементів якого 
і правила їх використання (кодування) 
відомі обмеженому колу осіб — шифру-
вальникам або користувачам відповідних 
кодів. Застосовується для утаємничення 
певної інформації з метою її захисту від не-
санкціонованого доступу і використання, 
особами, а також для охорони приміщень, 
сейфів, сховищ тощо [11].
З іншої точки зору, шифром є серія пе-

ретворень, яка перетворює простий текст 
у шифротекст, використовуючи так званий 
«ключ» шифру.
Незалежно від того, яке із наведених 

визначень шифрування здається більш 
звичним або робить його розуміння най-
більш комфортним, основним описом 
шифрування є використання криптогра-
фічних ключів для перетворення даних 
(чіткої інформації) з читабельної у нечита-
бельну (шифротекстову) форму. Однак це 
лише половина процесу передачі інфор-
мації. Другою половиною є її отримання і 
переведення з нечитабельної у читабельну 
форму.
Дешифрування – це зворотне шифру-

вання, використання криптографічних 
ключів для перетворення зашифрованого 
тексту назад у його початковий «прозорий 
та зрозумілий» вигляд. При цьому існує 
два принципово різних підходи до шиф-
рування та дешифрування. Симетричне 
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шифрування використовує один і той са-
мий секретний ключ для функцій шиф-
рування та дешифрування, тоді як асиме-
тричне шифрування використовує два різ-
ні ключі, відкритий ключ для шифрування 
та приватний ключ для розшифрування.
Під час використання симетричної 

функції розшифровки з шифротекстом і 
секретним ключем, для одного виходу чіт-
кого тексту, потрібно встановити загаль-
ний ключ. Але коли задіяно кілька сторін, 
то задіюють ключові комбінації управлін-
ня. Симетричне управління ключами заді-
юється для кількох сторін. 

Припустимо, що Особа 1 (ліворуч) ді-
литься загальним «Ключем B» з кількома 
партнерами. Однак чіткий текст, зашиф-
рований нею, може бути розшифрований 
всіма її партнерами, тому існує чітка відсут-
ність конфіденційності. Особа 2 з (право-
руч) може використовувати також «Kлюч 
C», тоді як інші партнери (праворуч) ви-
користовують «Kлюч D». У такому випад-
ку, чіткий текст, зашифрований особою 1, 
може бути розшифрований основною Осо-
бою 2 (праворуч) сторони, але не іншими її 
партнерами (Рис. 1). Тим не менше, Особа 
1 повинна керувати симетричним ключем 
для кожної сторони (ключі B,C,D), що не є 
особливо масштабованим. Натомість, аси-
метрична криптографія може зменшити 
кількість ключів, якими потрібно керува-
ти.
Відкриті ключі можуть використову-

ватися як ключі шифрування даних або 
ключі шифрування ключів для управління 

іншими ключами. Особі 1 потрібно під-
твердити, що це відкритий ключ прагне 
до Особи 2. Загальнодоступними ключами 
зазвичай керуються за допомогою циф-
рових сертифікатів, які підписуються та 
видаються від сертифікаційного органу, 
який працює у межах інфраструктури від-
критих ключів, але таке обговорення [12] 
виходить за межі цієї статті.
Наразі, у повсякденному житті дедалі 

частіше зустрічається наскрізне шифру-
вання. Іноді, коли користувачі починають 
новий чат і месенджер вітально повідо-
мляє: «Дзвінки та повідомлення в цьо-

му чаті тепер захищені наскрізним 
шифруванням», не всім зрозуміло 
про що йде мова. Простими слова-
ми наскрізне шифрування можна 
пояснити тим, що дзвінки, повідо-
млення, відео, аудіо, зображення, 
документи та інші дані доступні тіль-
ки двом співрозмовникам, тобто за-
хищені від попадання в треті руки. 
Ключі шифрування є також тільки у 
них. За допомогою лише цих ключів 
можна розблокувати і прочитати по-
відомлення.
У кожного приватного чату є свій 

код безпеки, який використовується 
для підтвердження наскрізного шифру-
вання повідомлень. Його можна знайти в 
розділі «Дані контакту» у вкладці «Шифру-
вання» у вигляді QR-коду або 60-значного 
номера. Код безпеки – це видима версія 
спеціального ключа. Повна ж версія клю-
ча зазвичай тримається в секреті. Крім 
того, кожне відправлене повідомлення 
має індивідуальний замок і ключ. Усе це 
відбувається автоматично і користувачам 
не потрібно нічого налаштовувати.
Популярність наскрізного шифрування 

особливо зросла в 2013 році, після того як 
Едвард Сноуден опублікував документи, 
які доводили, що уряд США відстежує ко-
жен дзвінок і відправлене повідомлення. 
Після цього технологічні гіганти, такі як 
Apple і Facebook, вважали за краще убез-
печити приватне життя своїх користувачів 
і ввели наскрізне шифрування[13].
За словами Олександра Огнєва, роз-

робника курсу Skillbox з інформаційної 

Рис. 1. Принцип дії симетричного шифрування
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безпеки, існує два основних способи шиф-
рування даних. «Симетричні криптосисте-
ми мають на увазі, що для шифрування і 
дешифрування застосовується один і той 
же криптографічний ключ. Щоб забезпе-
чити стійкість криптосистеми від злому, 
до даних застосовуються алгоритми, необ-
хідні для захисту. Іншими словами, само-
го ключа недостатньо, необхідно перемі-
шати дані таким чином, щоб забезпечити 
надійність. Однак при наявності досить 
великих продуктивних потужностей ключ 
можна підібрати. Щоб вирішити цю про-
блему, фахівці безпеки збільшують такі па-
раметри, як довжина ключа, складність і 
число раундів перетворення»[14].
Уже згадувався вище інший підхід до 

шифрування даних – асиметричне шиф-
рування. Для захисту даних використову-
ються два ключі – відкритий і закритий. 
Відкритий потрібен для зашифровуваних 
даних, при цьому вже для розшифровки 
він абсолютно незастосовний. З цієї при-
чини він доступний усім, хто хоче спіл-
куватися з хранителем закритого ключа. 
І тільки за допомогою останнього можна 
розшифрувати дані. «Наскрізне шифру-
вання може комбінувати ці два методи.-
У випадку з месенджерами, ключі локалі-
зовані каналом зв’язку і відомі тільки тим, 
хто спілкується між собою. Таким чином, 
дані, які може перехопити зловмисник, бу-
дуть марні», – пояснює Огнєв [14]. Відтак, 
ключовою характеристикою месенджерів, 
що використовують наскрізне шифруван-
ня, є приватність і анонімність. Під при-
ватністю даних мається на увазі, що ніякі 
дані не доступні третім особам. Характер-
но, що у популярних месенджерів є певні 
напрацювання в цьому напрямку. Напри-
клад, Telegram має функцію самознищен-
ня акаунта в разі відсутності активності 
користувача.
Як доволі слушно зазначає Огнєв, ано-

німність месенджерів виражається в тому, 
що зв’язок встановлюється через сервери 
компанії, і учасникам спілкування не ві-
домі IP-адреси віддаленого опонента. Але 
технології зв’язку, реалізовані в клієнтах, 
можуть мати свої недоліки. Наприклад, 
у   WhatsApp при інтернет-дзвінках була 

можливість розкриття реальної IP-адреси 
користувача навіть без встановленого се-
ансу зв’язку[13]. При цьому, недоліком 
усіх месенджерів лишається авториза-
ція за номером стільникового телефону. 
Спецслужби багатьох країн мають доступ 
до обладнання стільникових провайдерів 
зв’язку і можуть відправляти SMS із чужо-
го номера без будь-яких повідомлень. А 
власник про це навіть не дізнається. 
Прецедент мав місце у 2016 році, коли 

ФБР намагалося змусити Apple розкрити 
дані, що зберігаються в телефоні одного 
зі злочинців, які влаштували масову стрі-
лянину роком раніше в Сан-Бернардіно. 
Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що 
не збирається виконувати прохання 
ФБР, оскільки, на його переконання,«це 
розв’яже уряду руки, і він відчує, що може 
вести агресивну політику щодо втручання 
в приватне життя громадян [15].Така си-
туація не могла влаштувати органи безпе-
ки, і вже у вересні 2019 року за угодою між 
Лондоном і Вашингтоном американські 
соціальні медіаплатформи, у тому числі 
Facebook і WhatsApp, зобов’язали переда-
вати зашифровані повідомлення користу-
вачів поліції Великобританії для надання 
допомоги при розслідуваннях щодо осіб, 
підозрюваних у серйозних злочинах [16]. 
А в кінці листопада 2019 року Міністер-
ство юстиції США заявило, що збираєть-
ся почати масштабне розслідування щодо 
технологічних гігантів через те, що ті не 
надають уряду і силовим відомствам до-
ступ до листування користувачів [17]. Од-
нак навіть у таких умовах, у грудні 2019  
Facebook відхилив прохання влади США 
відмовитися від наскрізного шифруван-
ня, завдяки якому перехоплювати повідо-
млення стало неможливо [18].
Улітку 2019 року, у ході протидії масо-

вим протестам, влада Гонконгу задіяла ме-
тод стеження за користувачами Telegram. 
При додаванні номера телефону в контак-
ти цей месенджер зіставляє введені дані 
з профілем користувача [19]. Тобто до-
давання номеру людини у вашу записну 
книжку дає змогу написати їй повідомлен-
ня. Саме цим скористалася влада Гонкон-
гу для встановлення осіб протестувальни-
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ків. Як стверджує Олександр Огнєв, тоді 
були створені спеціальні групи, які мето-
дом перебору додавали протестувальників 
у свої контакти і зіставляли їх з реальними 
людьми[13]. Звісно ж, цей метод є доволі 
кустарним, і характеризується рядом не-
доліків, зокрема – вимагає великих люд-
ських ресурсів і часу. Однак, сам факт 
можливості використання такої технології 
є яскравим свідченням значення та ролі 
шифрування.
Надійним критеріям інформаційної 

безпеки можуть відповідати також кілька 
менш відомих рішень. Одним із таких при-
кладів є месенджер Briar, ключовими осо-
бливостями якого є можливість з’єднання 
через Bluetooth або WI-FI, безпосередньо 
між пристроями, а також через мережу 
«Tor» [20]. Крім цього, з’єднання можливо 
без централізованих серверів, а відповід-
ний контент зберігається в зашифровано-
му вигляді на пристроях учасників.
Тепер варто розглянути інший спосіб 

криптографічної передачі інформації – то-
кенізацію. Так само, здається, кожен знає, 
що таке токенізація, або, принаймні, має 
свою думку. Залежно від домену програ-
ми, токенізація насправді може мати дещо 
різні значення. 
Подібно до шифрування, токенізація 

має кілька визначень. 
1. Токенізація при застосуванні до за-

хисту даних – це процес заміни чутливого 
елемента даних на нечутливий еквівалент 
(що називається токеном), який не має зо-
внішнього або експлуатованого значення. 

2. Токенізація: процес відображен-
ня значення простого тексту до дійсного 
або новоствореного сурогатного значення 
[12]. 

3. Токенізація – це процес, за допомо-
гою якого основний номер рахунку (PAN) 
замінюється сурогатним значенням, що 
називається маркером. Варто зауважи-
ти, що це визначення є специфічним для 
стандартів токенізації платіжних карток 
(PCI) [21; 22; 23]. 
Незалежно від того, яке визначення то-

кенізації здається більш звичним або зда-
ється читачу найбільш комфортним, осно-
вним описом токенізації є використання 

криптографічного методу для заміни чи-
табельного прозорого тексту іншим чита-
бельним прозорим текстом. Це аналогічно 
старомодним кодам, у яких використову-
валася заміна слів. 
Наприклад, шпигун може повідомити 

про «три качки та двох жаб у ставку», але 
прихований сенс повідомлення буде міс-
тити «три есмінці та два підводні човни 
в гавані». Тобто головна мета токенізації 
– уникнути розкриття конфіденційних да-
них за допомогою лексем. 
Функція токенізації має два методи, 

прозорий текст та методологію маркера, 
і один вихід. Кожен з методів більш де-
тально описаний далі. Випадковий метод: 
використовує генератор випадкових чи-
сел (RNG) для генерації випадкового зна-
чення для маркера. Табличний метод: ви-
користовує генератор (RNG) та псевдови-
падкових чисел (PRNG) для генерації ста-
тичної таблиці, що використовується для 
генерації лексем. 
Функція детокенізації має два мето-

ди, методологію токена та лексеми, і один 
вихід, чіткий текст. Випадковий метод: 
чіткий текст не може бути відновлений з 
маркера, оскільки вони не мають визна-
ченої кореляції. Метод таблиці: обернена 
функція використовується для відновлен-
ня прозорого тексту з маркера. 
Метод розшифровки використовує 

симетричний ключ для розшифрування 
маркера та відновлення прозорого тексту. 
Прозорий текст неможливо відновити з 
маркера, оскільки він не надає достатньої 
кількості даних для отримання тексту.
Слід зауважити, що методологія 

Random та MAC не може використовува-
тися для детокенізації. Окрім того, деякі 
рішення токенізації використовують біль-
ше одного методу. Наприклад, гібридна 
токенізація може використовувати певну 
таблицю з методами шифрування для то-
кенізації та дешифрування за допомогою 
методів зворотної таблиці для детокеніза-
ції.
Отже, шифрування – це визнаний метод 

токенізації, який додає плутанини. Крім 
того, деякі рішення для токенізації вклю-
чають шифрування формату (FPE) [24].-
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FPE не є власне криптографічним алго-
ритмом, скоріше це режим роботи, який 
використовує дійсний алгоритм шифру-
вання (наприклад, AES) із чітким текстом 
і симетричним ключем як входи, але його 
шифротекст підтримує довжину і набір 
символів, як чіткий текст.
Наприклад, якщо шести цифрове число 

зашифроване за допомогою FPE, на виході 
отримується ще одне шестицифрове число. 
При цьому, режими FPE є оборотними, щоб 
шифротекст можна було розшифрувати. 
Варто зазначити, що додатки можуть 

мати загальні токенізовані дані, які по-
трібно детокенізувати, але це ставить під 
загрозу все середовище онлайн-сервісу. 
Кожен раз, коли детокенізується маркер, 
він збільшує ймовірність зловживань або 
компрометації системи токенізації. 
Як порівняння, спільність шифруван-

ня полягає в тому, що прозорий текст об-
робляється програмою. Токенізація при-
значена для захисту даних у сховищі або 
під час їх обробки. Для безпеки маркери 
зберігаються на диску, зчитуються та об-
робляються виключно програмою. При 
цьому, маркери передаються, приймають-
ся та обробляються додатком. 
Методи шифрування, як правило, ви-

користовують однакові алгоритми для на-
дійності та спрощення реалізації, але різні 
криптографічні ключі зміцнюють загальну 
безпеку. Однак програми, що покладають-
ся на токенізацію, потребують однаковос-
ті, тому алгоритми повинні бути послідов-
ними. Методи токенізації з використанням 
одних і тих же алгоритмів послаблюють 
загальну безпеку. Обидва методи мають 
рішення щодо проєктування та розгор-
тання, які можуть бути задокументовані в 
криптографічній архітектурі [5; 6]. 
Наразі відбувається помітна боротьба 

між постачальниками безпеки за відносні 
переваги шифрування чи токенізації, які 
дуже схожі. Незважаючи на публічні за-
яви деяких постачальників, токенізація 
насправді еквівалентна формі шифруван-
ня. У ході аналізу того, як токенізація чи 
шифрування можуть використовуватися в 
умовах підприємства, з’являється розумне 
правило: якщо потрібно захистити дані, 

які рідко стають незахищеними, токеніза-
ція може бути найкращим підходом, але 
якщо варто захистити дані, які, можливо, 
доведеться зняти, щоб дозволити подаль-
шу обробку їх у якийсь момент, найкра-
щим підходом можна вважати шифруван-
ня. Бувають випадки, коли кожна техноло-
гія перевершує іншу, тому не існує єдиної 
найкращої технології для всіх застосувань. 
І лише знання їх переваг дозволяє оптимі-
зувати їх застосування.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Питання про доцільність використан-
ня шифрування чи токенізації дійсно досі 
не має однозначної відповіді. У ході ви-
бору інструменту захисту інформації слід 
враховувати, чи захищені дані від несанк-
ціонованого доступу під час зберігання, 
передачі та обробки. Інший аспект поля-
гає у тому, чи повинні захищені дані бути 
унікальними для екземпляра і чи може той 
самий шифротекст відображати той самий 
чіткий текст. Крім того, потрібно знати, чи 
зберігати довжину та формат захищених 
даних(бо в такому разі для захисту рішен-
ня може знадобитися шифрування збере-
ження формату). І, нарешті, потрібно ро-
зуміти життєвий цикл даних порівняно з 
ключовим життєвим циклом. 
Зміна криптографічних ключів для 

шифрування потребує перекладу шиф-
ротексту з попереднього ключа на новий 
ключ, але зміна ключів або таблиць при 
використанні токенізації також вимагає 
заміни старих жетонів на новіші лексе-
ми. Основний життєвий цикл управління 
може мати величезний вплив на програми, 
що спираються на методи захисту даних.-
У різних випадках шифрування і токені-
зація перевершують одне одного, і лише 
знання їх переваг та недоліків дозволяє 
обґрунтувати вибір технологій та оптимі-
зувати їх застосування.
У подальшому, особливої уваги вітчиз-

няних дослідників заслуговують питання 
правового регулювання механізмів інфор-
маційного захисту, з урахуванням націо-
нальної безпеки України та інтересів ві-
тчизняних суб’єктів господарювання.
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SUMMARY 
The article considers the similarities and differ-

ences between two popular cryptographic methods 
of information transfer: encryption and tokeniza-
tion. It is emphasized that when deciding on the 
choice of protection methods, a number of factors 
should be taken into account, including the way the 
data is used and the key management life cycle of 
the organization.

In the process of research, the author gives dif-
ferent approaches to the defi nition of “encryption”, 
“cipher”, highlighting their common component. 
As the main feature of encryption, it is proposed 
to consider the use of cryptographic keys to convert 
data (clear information) from readable to unread-
able (ciphertext) form. In this case, “decryption” is 
reverse encryption, the use of cryptographic keys to 
convert encrypted text back into its original “trans-
parent and clear” form.

In the process of analyzing the approaches to 
the defi nition of “tokenization”, the author singles 
out, as a common feature, that the main description 
of tokenization is the use of cryptographic method 
to replace readable transparent text with other read-
able transparent text.

Particular attention is paid to the review of at-
tempts by state security agencies of different coun-
tries to control the studied methods of information 
protection, or to counteract them. The author men-
tions the confrontation between the US government 
and Apple and Facebook, the use of the Hong Kong 
government features of the Telegram application. 
At the same time, the author in no way provides an 
assessment of the ethics and legitimacy of govern-
ment interference in the work of corporations and 
their products, focusing exclusively on the technical 
features of a mechanism for protecting information.

Among other things, the differences between 
symmetric and asymmetric encryption, tabular and 
random tokenization methods are given.

Keywords: information, information security, 
legal regulation, blockchain, cipher, encryption, de-
cryption, tokenization, detokenization.
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За умов швидкого формування і розвитку 
інформаційного суспільства в Україні, глобаль-
ного інформаційного простору та широкого 
використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у всіх сферах життя особливого зна-
чення набувають питання інформаційної без-
пеки у сфері банківської діяльності. Актуаль-
ність даного питання є безперечною, оскільки 
банківська інформація повинна залишатися 
захищеною в будь-яких умовах, а захист бан-
ківської інформації є однією із складових наці-
ональної безпеки України. Відповідно із цим 1 
травня 2014 року виконуючий обов’язки Прези-
дента України, голова Верховної Ради України 
Олександр Турчинов підписав Указ № 449/2014 
про рішення РНБО від 28 квітня 2014 року 
«Про заходи щодо вдосконалення формування 
та реалізації державної політики у сфері інфор-
маційної безпеки України» [1].
Окрема увага зверталася на види інформа-

ційних загроз та кіберзлочинності у банківській 
діяльності.
У статті досліджено генезис думок провід-

них фахівців у сфері забезпечення інформацій-
ної безпеки банків, розкрито основні об’єкти та 
суб’єкти інформаційної безпеки банків. Про-
аналізовано правові, технічні (програмні), ор-
ганізаційні заходи забезпечення інформаційної 
безпеки банків. 
Визначено, що одним із основних напрямів 

удосконалення правового регулювання інформа-
ційної безпеки у сфері банківської діяльності є 
прийняття «Банківського кодексу», який по-
винен містити норми, що будуть розкривати 
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стан чинних нормативно-правових актів та 
прямо чи опосередковано регулювати відносини 
у банківській діяльності.
Ключові слова: інформаційна безпека, за-

хист інформації, банківська інформація, банк, 
банківські установи, банківська діяльність. 

Постановка проблеми
Аналіз суспільних процесів, що відбу-

ваються останніми роками під натиском 
інформаційного розширення у всіх сферах 
життя в Україні та світі, дозволяє говорити 
про підхід до глобального інформаційного 
суспільства. Водночас створюються можли-
вості для настання бажаних та загрозливих 
наслідків як для суспільства в цілому, так і 
для окремої людини. Сучасна людина в ін-
формаційному суспільстві занурена у світ 
технологій та всеохоплюючої інформації. 
Інформаційні технології (ІТ) активно вико-
ристовуються в кожній сфері життя суспіль-
ства, що призводить до зростання інформа-
ційного впливу. Динамічний розвиток ре-
альності також потребує перегляду підходів 
до розуміння безпеки суспільства, держави 
та, насамперед, людини. Бачення безпеки, 
яке виникло наприкінці ХХ століття, базу-
валося на відсутності небезпеки чи нейтра-
лізації загроз і було, насамперед, адаптоване 
до потреб держави, було не здатне відобра-
зити сутність людської безпеки в сучасному 
глобалізованому та інформаційно- збагаче-
ному світі [2, с. 477 – 478].
Відповідно до ст. 17 Конституції України 

захист інформаційної безпеки, нарівні із за-
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хистом суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, є найважливішою функцією 
держави та справою всього Українського 
народу, тож інформаційна безпека, безпере-
чно, є однією з найважливіших складових 
національної безпеки України. Оскільки ін-
формаційна сфера має своїм змістом знання 
про інші сфери життєдіяльності суспільства, 
вона одночасно існує як самостійно, так і 
у взаємозв’язку з іншими сферами, так як 
здійснює їх «інформаційне обслуговування» 
за допомогою інформації [3 с. 90]. Між тим, 
інформаційна безпека в банках є одним із 
найпотужніших важелів існування демокра-
тичного інформаційного суспільства, що до-
зволяє забезпечити конфіденційність, ціліс-
ність та доступність банківської інформації.
У свою чергу, конфіденційність, ціліс-

ність та доступність банківської інформації 
є стан стійкої життєдіяльності, за допомо-
гою якої забезпечується реалізація осно-
вних інтересів, пріоритетних цілей банків, 
захисту від зовнішніх і внутрішніх дестабі-
лізуючих факторів незалежно від їх умов 
функціонування. Стабільність фінансово-
го та економічного стану банків та банків-
ських установ є основним критерієм ефек-
тивної та безперервної роботи банків [4, с. 
211 – 215].
Таким чином, розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій в усіх сферах 
життєдіяльності зумовлює дослідити пи-
тання забезпечення інформаційної безпе-
ки в банках, що є актуальним на сьогодні, 
оскільки банківська інформація повинна за-
лишатися захищеною за будь-яких умов, а 
інформаційна безпека є однією із складових 
національної безпеки держави. 

Стан дослідження
Забезпечення інформаційної безпеки та 

кібербезпеки в банківських установах пред-
ставлено у роботах вітчизняних та зарубіж-
них учених, а саме: А. Баланди, О. Васили-
ка, Є. Бєлоусова, А. Даниленка, М. Зубка, 
А. Марущака, Д. Мороза, А. Нікіфорова, 
О. Орлюк, О. Пилипченка, А. Шапки та ін. 
Але із стрімким розвитком інформатизації в 
усіх сферах діяльності питання захисту бан-
ківської інформації ще потребує подальшо-

го вивчення, зокрема у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки банків.

Метою статті є аналіз сучасного стану 
інформаційної безпеки та її правового забез-
печення в банківських установах України.

Виклад основних положень
Постійна цифрова трансформація фінан-

сового сектора, яка спричинена COVID-19, 
призвела до зростання інформаційних за-
гроз та кіберзлочинності.
Зростання жорстоких кібератак на фі-

нансові установи у 2020 році показало, що 
10% даних порушень були пов’язані з фінан-
совою індустрією. Згідно з повідомленнями 
про зазначені порушення Міністерства фі-
нансів США та Центрального банку Нової 
Зеландії за 2021 р. орієнтовний збиток від 
кібератак на фінансові установи склав понад 
18,3 млн доларів [5]. 
Зважаючи на це, можна виокремити 

п’ять кібер-ризиків, які кожна фінансова 
установа повинна передбачити та захисти-
тися від них, а саме:

1. Наповнення довірених даних - це тип 
кібератаки, який зазвичай націлений на осо-
бисті дані клієнтів банків. Використовуючи 
викрадені дані облікових записів, хакери 
можуть отримати несанкціонований доступ 
до облікових записів користувачів за допо-
могою автоматизованих масштабних запитів 
на вхід. Потім викрадену інформацію можна 
використовувати для бомбардування веб-
сайтів та серверів, щоб спробувати отрима-
ти доступ до критичної ІТ-інфраструктури. 
Ця практика відома як обліковий запис.

2. Хмарні постачальники. Тобто хмарні 
сервіси, які допомагають банкам компенсу-
вати витрати на інформаційні технології, а 
саме збільшують час роботи системи та за-
безпечують безпечне зберігання їх даних. 

3. Фішинг атаки, а саме фішинг - це по-
ширений тип кібератаки, який часто вико-
ристовується для крадіжки даних користу-
вачів, включаючи облікові дані для входу 
та номери кредитних карт. Останнім часом 
спостерігається зростання фішинг-атак, 
спрямованих на працівників банку. 

4. Ransomware (викуп) - це тип зловмис-
ного програмного забезпечення, яке шиф-
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рує дані, унеможливлюючи доступ власни-
ків цих даних до них, якщо вони не сплачу-
ють відповідну плату.

5. Проблемна експлуатація, що випли-
ває з неналежної експлуатації та вразли-
вості програмного забезпечення та частин 
обладнання. Усе, від пристрою працівника 
до маршрутизатора, підключеного до не-
захищеної мережі, може поставити під за-
грозу цифрову інфраструктуру всієї органі-
зації [6].
Заросило В.О. зазначає, що у режимі 

реального часу (on-line), саме інформацій-
но-комунікаційними засобами підвищуєть-
ся імовірність злочинного проникнення в 
інформаційні системи банків. Отже, висо-
копродуктивні інтегровані системи повинні 
працювати в режимі безперервного і безвід-
мовного оброблення банківської інформації 
з використанням специфічного програмно-
го забезпечення та систем управління баз 
даних банків, які повинні забезпечувати не 
лише багатофункціональність, а й інформа-
ційну безпеку [7].
Відповідно доцільно вказати на те, що 

діяльність будь якої установи чи організації 
стосовно питань інформаційної безпеки по-
винна ґрунтуватися на системі заходів без-
пеки. Основними джерелами вимог інфор-
маційної безпеки в банках є:

1) результат оцінювання ризиків для 
організації, який враховує загальну бізнес-
стратегію та цілі (під час оцінювання ризику 
ідентифікують загрози ресурсам СУІБ і оці-
нюють вразливість та ймовірність подій і ви-
значають величину потенційного впливу);

2) правові вимоги, визначені законодав-
ством, договорами і угодами організації з 
партнерами;

3) власний набір принципів, цілей та 
бізнес-вимог щодо оброблення інформації, 
який розроблено організацією для підтрим-
ки свого функціонування [8].
Також актуальним є питання захисту ін-

формації в банківських системах. Для цьо-
го варто створити систему інформаційної 
безпеки банківської установи, яка буде по-
лягати у розробці концепції формування 
системи інформаційного безпеки, створенні 
служби інформаційної безпеки або розподі-
лі функцій між дійсними підрозділами, оцін-

ці стану системи інформаційної безпеки та 
функціонуванні системи інформаційної без-
пеки банківської установи [11].
Серед загроз інформаційній безпеці бан-

ківських установ доцільно виділити: 
 протиправне збирання інформації та 

її використання; 
 порушення технології і правил опра-

цювання інформації; 
 впровадження в апаратні і програмні 

вироби компонентів, що реалізують функції, 
не передбачені документацією на ці вироби; 

 розроблення і поширення програм, 
що порушують нормальне функціонування 
інформаційно-телекомунікаційних систем 
банківських установ; 

 несанкціонований доступ до інфор-
мації, що є в банківських установах і їхніх 
базах даних; 

 перехоплення інформації, що цир-
кулює в засобах і системах зв’язку та обчис-
лювальної техніки, за допомогою технічних 
засобів негласного зняття інформації, не-
санкціонованого доступу до інформації та 
навмисних технічних впливів на них у про-
цесі обробки та зберігання; 

 підслуховування з використанням 
технічних засобів конфіденційних перего-
ворів, що ведуться в службових приміщен-
нях [9, с. 37; 10, с. 22].
Отже, можна зазначити, що інформа-

ційна безпека в банках складається із комп-
лексу засобів організаційного-програмного 
забезпечення та заходів, які передбачають 
використання сучасних механізмів захисту 
інформації з обмеженим доступом, забезпе-
чують конфіденційність та цілісність такої 
інформації, сприяють протидії поширенню 
інформаційних загроз. 
Щодо заходів забезпечення інформацій-

ної безпеки, то доцільно погодитись з дум-
кою Мельниченка О. В., який узагальнив 
бачення різних науковців та виокремив на-
ступні заходи забезпечення інформаційної 
безпеки:

– організаційні – підготовка персона-
лу, налагоджена структура служби охорони, 
наявність та якість аналітичних служб;

– технічні (програмні) – спрямовані на 
обмеження програмно-апаратного доступу 
до інформаційної системи;
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– правові – полягають у формуванні 
правил поведінки персоналу, формуванні 
методик виявлення та розкриття правопо-
рушень за допомогою інформаційних сис-
тем і технологій [12, с. 4, 6].
Розкриваючи ці три класифікаційні скла-

дові можна зазначити, що питання інформа-
ційної безпеки в банках регулюється норма-
тивно-правовими актами, а саме: Законами 
України «Про Національний банк України», 
«Про банки і банківську діяльність», «Про ін-
формацію» «Про основні засади забезпечен-
ня кібербезпеки України», Про електронні 
документи та електронний документообіг», 
«Про електронні довірчі послуги», з урахуван-
ням Директиви Європейського парламенту і 
Ради (ЄС) 2016/1148 від 06 липня 2016 року 
про заходи для високого спільного рівня без-
пеки мережевих та інформаційних систем на 
території Союзу щодо питань організації та 
управління інформаційною безпекою. Окре-
ме місце займають положення Національного 
Банку України «Положення про організацію 
заходів із забезпечення інформаційної безпе-
ки в банківській системі України», затвердже-
ного постановою Правління Національного 
банку України від 28 вересня 2017 року № 95, 
«Положення про кваліфікованих надавачів 
електронних довірчих послуг», «Положення 
про здійснення контролю за дотриманням 
банками вимог законодавства з питань інфор-
маційної безпеки, кіберзахисту та електро-
нних довірчих послуг», що встановлює вимо-
ги до проведення банками самооцінки стану 
інформаційної безпеки та кіберзахисту. Банки 
зобов’язані щорічно проводити відповідну са-
мооцінку, складати і подавати Національному 
банку щорічний звіт з питань оцінювання ри-
зиків інформаційної безпеки та кіберризиків 
[13]. Усі ці нормативно-правові акти ставлять 
за мету виявлення та усунення можливостей 
нанесення збитків банкам та їх клієнтам, а 
також регулюють ефективність і якість їх ді-
яльності. 
Можна говорити про те, що на теперіш-

ній час не існує єдиного систематизованого 
нормативно-правового акта, який би ре-
гулював питання інформаційної безпеки в 
банках. 
Розкриваючи технічні (програмні) за-

ходи забезпечення інформаційної безпеки 

відповідно до державного стандарту Укра-
їни 3396.2 – 97, можна визначити складові 
організації технічного захисту інформації, а 
саме: 

1. Система технічного захисту інформа-
ції – це сукупність організаційних структур, 
нормативно-правових документів і матері-
ально-технічної бази. Основними елемента-
ми матеріально-технічної бази системи ТЗІ 
є технічні засоби із захистом, засоби техніч-
ного захисту інформації та засоби контролю 
за ефективністю технічного захисту інфор-
мації.

2. Зони безпеки інформації – це простір, 
у межах якого інформація убезпечена.

3. Рівень (технічного) захисту інформації 
– це сукупність вимог, у тому числі норма-
тивних, що визначаються режимом доступу 
до інформації та загрозами її безпеці.

4. Ефективність (технічного) захисту ін-
формації – це ступінь відповідності вжитих 
заходів щодо технічного захисту інформації 
встановленим вимогам [14, с. 9].
Напрями розвитку технічного захис-

ту інформації визначаються необхідністю 
у своєчасному вжитті заходів, адекватних 
масштабам загроз для інформації, і ґрунту-
ються на засадах правової демократичної 
держави відповідно до прав суб’єктів інфор-
маційних відносин на доступ до інформації 
та її захист. Технічний захист інформації – є 
частиною забезпечення інформаційної без-
пеки України. Якщо їх розглядати тільки як 
сукупність, то інформаційна безпека як сис-
тема є досить умовною, яка так чи інакше 
екстраполюється на якісні ознаки систем-
ності. 
Розглянемо поняття «технічний захист 

інформації» за його системними ознака-
ми. Технічний захист інформації є час-
тиною організації інформаційної безпе-
ки. Він може розглядатися як діяльність, 
спрямована на забезпечення інженерно-
технічними заходами порядку доступу, 
цілісності та доступності (унеможливлен-
ня блокування) інформації, яка становить 
державну та іншу передбачену законом 
таємницю, конфіденційної інформації, а 
також цілісності та доступності відкритої 
інформації, важливої для особи, суспіль-
ства держави [15].
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Крім того, технічний захист інформації 
визначено як діяльність, що спрямована на 
запобігання витоку інформації технічними 
каналами, її блокування та порушення ці-
лісності [14, с. 7]. 
Відповідно до організаційних заходів 

забезпечення інформаційної безпеки банку 
відноситься: розробка інструкцій для ко-
ристувачів та обслуговуючого персоналу, 
адміністрування компонентів системи, об-
ліку, зберігання, розмноження, знищення 
носіїв, конфіденційної інформації користу-
вачів, розробка правил дій у разі виявлен-
ня спроб несанкціонованого доступу до ре-
сурсів системи засобів захисту, виникнення 
надзвичайних ситуацій і навчання прави-
лам інформаційної безпеки банків. Націо-
нальний банк України та комерційні банки 
як юридичні особи створюють нормативні 
та локальні документи, у яких визначаються 
правила про інформаційну безпеку. 
Інформаційна безпека має виключати 

будь-який несанкціонований доступ до ін-
формації, що має забезпечуватися зберіган-
ням конфіденційності, цілісності й доступ-
ності інформації. Також можуть врахову-
ватися і інші властивості, а саме: автентич-
ність, відстежуваність, неспростовність та 
надійність. Для банків України відстежува-
ність, неспростовність, надійність та автен-
тифікація користувачів та інформаційних 
ресурсів є обов’язковими вимогами інфор-
маційної безпеки [16, с. 81].

Висновок
Аналіз локальних документів дійсних  

банків на сьогодні показав, що вони регулю-
ються своїми правовими актами, які видані 
правлінням банку, що забезпечують політи-
ку інформаційної безпеки. Положення про 
політику інформаційної безпеки кожного 
банку включає в себе основні цілі та визна-
чення щодо забезпечення інформаційної 
безпеки.
Банківська діяльність в умовах сьогоден-

ня повинна ґрунтуватися на системі заходів 
безпеки і залежить від надійної інформацій-
ної безпеки як в організаційній, технічній 
(програмній), так і в правовій сферах. Але 
відсутність єдиного комплексу заходів щодо 
забезпечення інформаційної безпеки банків 

ускладнює захист банківської інформації від 
загроз, зокрема кібератак. 
Для забезпечення інформаційної безпе-

ки в банківських установах України доціль-
но узгодити вже чинні нормативно-правові 
акти у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки шляхом їх систематизації, а саме 
прийняття «Банківського кодексу» у якому 
комплексно розглядалися б питання (або 
заходи), що дозволять забезпечити конфі-
денційність, цілісність та доступність банків-
ської інформації. 
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SOME ASPECTS OF INFORMATION 

SECURITY OF BANKS
In the context of the rapid formation and 

development of the information society in 
Ukraine, the global information space and 
the widespread use of information and com-
munication technologies in all spheres of life, 
the issues of information security in the fi eld 
of banking are of particular importance. The 
relevance of this issue is indisputable, since 
banking information must remain protected 
in any conditions, and the protection of bank-
ing information is one of the components of 
the national security of Ukraine. In accordance 
with this, on May 1, 2014, Acting President of 
Ukraine, Chairman of the Verkhovna Rada of 
Ukraine Alexander Turchinov signed Decree 
№ 449/2014 on the decision of the National Se-
curity and Defense Council of April 28, 2014 
“On measures to improve the formation and 
implementation of state policy in information 
security of Ukraine”.

Special attention was paid to the types of in-
formation threats and cybercrime in banking.

The article examines the genesis of the 
opinions of leading experts in the fi eld of en-
suring information security of banks, discloses 
the main objects and subjects of information se-
curity of banks. The legal, technical (software), 
organizational measures to ensure the informa-
tion security of banks have analyzed.

It was determined that one of the main di-
rections of improving the legal regulation of in-
formation security in the fi eld of banking is the 
adoption of the “Banking Code”, which should 
contain norms that disclose the state of the cur-
rent regulatory legal acts and directly or indi-
rectly regulate relations in banking.

Key words: information security, data pro-
tection, banking information, bank, banking 
institutions, banking.
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍ² Ï²ÄÕÎÄÈ ÄÎ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÃÀÐÀÍÒÓÂÀÍÍß ÁÅÇÏÅÊÈ ÍÀ ÐÈÍÊÓ 

ÍÅÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÈÕ Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ Â ÓÊÐÀ¯Í² 

У статті наголошено, що сучасний стан 
правового регулювання гарантування безпе-
ки на ринку небанківських фінансових послуг 
характеризується певною недосконалістю 
нормативно-правових актів усіх рівнів, від-
сутністю офіційно визнаної концепції розви-
тку законодавства, що стосується організації 
і функціонування системи протидії правопо-
рушенням, роз’єднаністю суб’єктів, невиправ-
даним дублюванням окремих функцій, не-
достатнім рівнем взаємодії і координації їх 
діяльності. У рамках удосконалення правових 
основ по гарантуванню фінансової безпеки 
зосереджено увагу на припиненні порушень 
порядку надання фінансових послуг. Аналіз 
нормативно-правового гарантування фінан-
сової безпеки держави здійснено за напряма-
ми: норми, які визначають правила належної 
поведінки в досліджуваній сфері; норми, які 
встановлюють відповідальність за вчинення 
порушень у зазначеній сфері; норми, які ви-
значають алгоритм дій державних органів 
під час гарантування фінансової безпеки дер-
жави. 
Ключові слова: небанківська фінансова 

установа, фінансова безпека, нормативно-
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міжнародним стандартам. Існування будь-
якої держави неможливе без необхідно-
го фінансового забезпечення, адекватного 
його правового механізму, чітко сформу-
льованих завдань та цілей функціонування. 
Нині є надзвичайно актуальними питання 
вирішення проблеми фінансової стабільнос-
ті й безпеки держави, від рівня стану якої 
залежить реалізація національних інтересів 
та розвиток держави.
Фінансова безпека у своїх правових 

взаємозв’язках повинна іманентно та все-
охоплююче брати участь у регулюванні ді-
яльності всіх державних і суспільних ін-
ститутів. Це пов’язано з тим, що ефективна 
стратегія регулювання суспільних відносин, 
які виникають у фінансовій сфері, гарантує 
розвиток держави загалом та кожного члена 
її суспільства зокрема. Національний банк 
регулює діяльність учасників ринку небан-
ківських фінансових послуг: страховиків, 
кредитних спілок, фінансових компаній та 
лізингодавців. Регулювання ринку небан-
ківських фінансових послуг здійснюється з 
метою захисту прав та інтересів спожива-
чів, рівного доступу до фінансових послуг, 
додержання учасниками ринку фінансових 
послуг вимог законодавства, контролю за 
прозорістю та відкритістю ринку. Націо-
нальний банк розробляє та впроваджує нові 
регуляції, виходячи з кращих міжнародних 
стандартів та практик. Під час регулюван-
ня ринку небанківських фінансових послуг 
Національний банк керується принципами, 
визначеними Законом України «Про фінан-

Утвердження власного шляху розвитку 
Української держави, включення її до сві-
тових інтеграційних процесів нерозривно 
пов’язані з реформуванням фінансової сис-
теми, удосконаленням її правового регу-
лювання з метою досягнення відповідності 
сучасним тенденціям правового розвитку і 
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сові послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг» [1] у сфері захисту 
прав споживачів, нагляду за діяльністю та 
ліцензування на ринку небанківських фі-
нансових послуг [2].
Небанківський фінансовий сектор, який 

формують страхові компанії, кредитні спіл-
ки, фінансові компанії та ломбарди, значно 
менший за обсягом активів, ніж банків-
ський. Крім згаданих фінансових установ, 
фінансові послуги також надають юридичні 
особи –лізингодавці, що не є фінансовими 
установами. Частка активів небанківських 
фінансових установ (НФУ) у активах фінан-
сового сектору стало зростала останніми ро-
ками і скоротилася лише наприкінці 2020 
року. Обсяги активів НФУ знизилися на 
10.9% з початку року. Кількість страхових 
компаній, кредитних спілок та ломбардів 
поступово скорочується, переважно через 
добровільну здачу та анулювання ліцензій. 
Також виключалися з державного реєстру 
установи, чиї ліцензії було анульовано в по-
передні періоди. Проникнення небанків-
ських фінансових послуг є помірним, від-
ношення страхових премій включно зі стра-
хуванням життя до ВВП становить усього 
1.4 %, частка страхування життя –найнижча 
серед європейських країн [3].
Карантинні обмеження та коронокри-

за по-різному позначилися на показниках 
діяльності НФУ. Найбільше від кризи по-
страждали кредитні спілки, активність яких 
суттєво знизилася, а погіршення якості акти-
вів призвело до збитків. Через обмеженість 
джерел залучення коштів та конкурентних 
переваг багато з них потребуватиме значних 
зусиль і тривалого часу для відновлення. 
Перед фінансовими компаніями та ломбар-
дами також постала проблема падіння рівня 
кредитування. Лише обсяги факторинго-
вих операцій продовжують зростати. Ринок 
страхування найменше постраждав від кри-
зових явищ –основні показники діяльності 
не погіршувались, а їхня зміна пов’язана 
переважно з виходом низки гравців з ринку 
за власним бажанням. Водночас наприкін-
ці 2020 року закінчився перехідний період 
виконання страховими компаніями вимог 
до платоспроможності. Близько третини з 
них не змогли досягнути необхідних показ-

ників, попри тривалий перехідний період. 
Тож окремі страховики, яким нині бракує 
якісних активів, мають ужити заходів лише 
з докапіталізацією [3].
Правовий спосіб гарантування безпеки 

на ринку фінансових послуг заснований, 
насамперед, на системі нормативного регу-
лювання суспільних відносин, що зумовле-
ні економічними, соціальними, політични-
ми та іншими суспільними потребами, та 
пов’язаний з процесом правоутворення [4, 
с. 308]. Тому й найголовнішим засобом за-
безпечення державою інтересів суспільства 
в будь-якій сфері є правотворчість, яка є 
основним засобом впливу на суспільні від-
носини та надання праву юридичної сили. 
Саме в нормах права та закріплених у них 
юридичних засобах конкретизується й ви-
значається порядок реалізації та захисту 
прав, які формуються в суспільстві, зокрема, 
у фінансовій сфері. Проте сьогодні правоут-
ворення відбувається в умовах інтенсивних 
змін усіх процесів у суспільстві, тому про-
цес правоутворення відбувається стихійно, 
шляхом виникнення певних правовідносин 
[5, с. 79]. З урахуванням змісту наведених 
понять, «нормативно-правове забезпечення 
фінансової безпеки» – єдина сукупність пра-
вових засобів, за допомогою яких відбува-
ється впорядкування відносин у фінансовій 
сфері відповідно до мети й завдань, які по-
стають перед державою під час виконання 
нею своїх функцій [6, с. 58]. 
До норм, які визначають правила належ-

ної поведінки у сфері гарантування фінансо-
вої безпеки держави, належить Основний 
Закон. У ст. 17 Конституції України однією 
з найважливіших функцій держави визначе-
но гарантування її економічної безпеки [7], 
складовою якої є фінансова безпека. Зважа-
ючи на те, що це положення закріплено в 
Конституції України, можна стверджувати, 
що будь-яка особа має дотримуватись усіх 
спеціальних норм, які конкретизують пра-
вила поведінки для забезпечення кожної 
зі складових фінансової безпеки держави. 
Також до цієї групи норм належить Закон 
України «Про запобігання фінансової ката-
строфи та створення передумов для еконо-
мічного зростання в Україні» [8], який ви-
значає належну поведінку суб’єктів госпо-
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дарювання в умовах фінансової кризи для 
гарантування як фінансової безпеки, так і 
національної безпеки держави загалом. 
Нормами, які встановлюють відпові-

дальність за вчинення порушень у дослі-
джуваній сфері, є Кримінальний кодекс 
України (розділі VII «Злочини у сфері гос-
подарської діяльності», розділі ХVI «Зло-
чини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку» та розділі ХVII «Злочини 
у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публіч-
них послуг») [9] та Кодекс України про ад-
міністративні правопорушення [10], у якому 
протиправні діяння, що негативно впли-
вають на фінансову безпеку держави, ви-
значено у главі 12 «Адміністративні право-
порушення в галузі торгівлі, громадського 
харчування, сфері послуг, у галузі фінансів 
і підприємницькій діяльності». Зазначена 
глава містить значну кількість норм, які ви-
значають правопорушеннями певні діяння 
у фінансовій сфері. Перелік цих норм шир-
ший за кількість складів злочинів, які безпо-
середньо належать до фінансової сфери. 
Крім норм, які встановлюють відпові-

дальність за вчинення кримінальних або 
адміністративних правопорушень, існують 
також норми, що передбачають відповідаль-
ність за інші посягання на окремі складові 
фінансової безпеки. Наприклад, норми, які 
передбачають відповідальність за посяган-
ня на бюджетно-податкову безпеку містять 
Бюджетний та Податковий кодекси Украї-
ни; на фінансово-кредитну безпеку – поста-
нови Правління Національного банку Укра-
їни (НБУ). 
Позитивним кроком держави щодо га-

рантування безпеки фінансових послуг НФУ 
стало затвердження 2010 року Концепції 
запровадження пруденційного нагляду за 
небанківськими фінансовими установами 
[11]. Такий нагляд має на меті захист інте-
ресів споживачів фінансових послуг, запо-
бігання настанню неплатоспроможності та 
забезпечення фінансової стійкості фінансо-
вих установ через застосування відповідних 
коригувальних заходів шляхом виявлення 
підвищених ризиків у діяльності фінансо-

вих установ, контролю за платоспроможніс-
тю, ліквідністю та прибутковістю фінансової 
установи, мінімізація випадків банкрутства 
й системної кризи фінансових установ, про-
гнозування майбутніх фінансових результа-
тів на основі звітів поточного періоду, ухва-
лення урядом Концепції захисту прав спо-
живачів небанківських фінансових послуг 
в Україні, оприлюднення проєкту Правил 
здійснення депозитних операцій для кре-
дитних спілок. 
Стратегія гарантування безпеки на фі-

нансових ринках ґрунтується на розро-
бленні заходів правового характеру, адже 
сучасний стан законодавчого регулювання 
попередження правопорушень характери-
зується недосконалістю та розбалансованіс-
тю актів усіх рівнів, відсутністю офіційно 
визнаної концепції розвитку нормативно-
правової бази, яка стосується організації та 
функціонування системи боротьби з пра-
вопорушеннями, роз’єднаністю суб’єктів, 
невиправданим дублюванням окремих їх 
функцій, недостатнім рівнем правового за-
безпечення взаємодії й координації право-
охоронних та інших державних органів.
Діяльність НБУ щодо припинення по-

рушень порядку надання фінансових по-
слуг у діяльності НФУ регламентується По-
ложенням про застосування Національним 
банком України заходів впливу у сфері дер-
жавного регулювання діяльності на ринках 
небанківських фінансових послуг [12] та 
Порядком складання та подання звітності 
кредитними спілками та об’єднаними кре-
дитними спілками до Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг [13].
Положення розроблене з метою вста-

новлення порядку та умов застосування за-
ходів впливу за порушення законів та інших 
нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність з надання фінансових послуг, ви-
значення порядку провадження в справах 
про порушення законів та інших норматив-
но-правових актів, що регулюють діяльність 
з надання фінансових послуг, механізм при-
йняття рішень Національним банком Укра-
їни про застосування заходів впливу та їх 
оскарження.
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НБУ обирає та застосовує заходи впливу 
з урахуванням :

1) характеру та обставин вчинення вияв-
лених порушень або здійснення ризикової 
діяльності;

2) причин, які зумовили виникнення ви-
явлених порушень або здійснення ризико-
вої діяльності;

3) загального фінансового стану учасни-
ків ринку небанківських фінансових послуг/
небанківських фінансових груп;

4) ужитих учасниками ринку небанків-
ських фінансових послуг/небанківськими 
фінансовими групами заходів для поперед-
ження вчинення порушення або здійснення 
ризикової діяльності, усунення виявлених 
порушень або припинення здійснення ри-
зикової діяльності;

5) наслідків порушення або здійснення 
ризикової діяльності та наслідків застосу-
вання таких заходів впливу.
Однак, результати аналізу нормативно-

правового гарантування фінансової безпе-
ки держави свідчать, що сьогодні чинний 
лише один документ, який у концентро-
ваному вигляді відображає концептуальні 
положення гарантування фінансової без-
пеки держави – Концепція забезпечення 
національної безпеки у фінансовій сфері, 
затверджена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 15 серпня 2012 р.-
№ 569-р, у якій сформульовано основні за-
сади та напрями державної політики щодо 
забезпечення національної безпеки дер-
жави у фінансовій сфері (зокрема, у сфе-
рі небанківського сектору безпеки) [14]. 
У цій Концепції визначено перелік явищ 
і чинників, що можуть призвести до ви-
никнення зовнішніх та внутрішніх загроз 
у зазначеній сфері, окреслено основні за-
вдання державної політики для подолан-
ня визначених загроз, конкретизовано за-
вдання держави в мінімізації окремих ри-
зиків, які виникають у кожній зі складових 
фінансової сфери, а також очікуваний ре-
зультат від реалізації зазначеної Концеп-
ції. Проте, незважаючи на наявність такої 
Концепції, фінансова безпека, як найваж-
ливіша складова національної безпеки, у 
доктринальній формі досі не виражена й 
не має офіційно прийнятого визначення, 

науково обґрунтованого змісту, узгодже-
ного відповідно до сучасних умов. 
Отже, такий аналіз дає змогу узагальни-

ти нормативно-правове гарантування без-
пеки на ринку небанківських фінансових 
послуг в Україні за напрямами:

– норми, які визначають правила належ-
ної поведінки в досліджуваній сфері; 

– норми, які встановлюють відповідаль-
ність за вчинення порушень у зазначеній 
сфері; 

– норми, які визначають алгоритм дій 
державних органів під час гарантування фі-
нансової безпеки держави.
Варто констатувати, що найчисленніши-

ми є норми, які визначають алгоритм дій 
державних органів під час забезпечення фі-
нансової безпеки держави. 
Таким чином, на сьогодні, перед держав-

ними органами, що регулюють діяльність 
НФУ та НБУ, постають нові завдання щодо 
визначення стратегічних напрямів їх діяль-
ності, пошуку нових підходів до боротьби з 
організованою економічною злочинністю, 
які б відповідали реаліям та враховували 
тенденції розвитку суспільства й держави. 
У цьому контексті важливим кроком є кон-
цептуалізація наукових ідей і підходів до 
створення якісно нового механізму запобі-
гання правопорушенням у сфері діяльності 
НФУ в Україні, виявлення та аналізу його 
складових, удосконалення відповідного ре-
гулятивного законодавства та правозасто-
совної практики.
У цьому аспекті, враховуючи, що вну-

трішні загрози мають досить значну пито-
му вагу у всій сукупності загроз діяльності 
НФУ, а також численні приклади проведен-
ня останніми операцій, які є для них неефек-
тивними, а то і збитковими, особливе місце 
у фінансовій безпеці має займати протидія 
неконтрольованому витоку з НФУ коштів. 
Здійснення заходів з протидії неконтрольо-
ваному витоку коштів є функцією майже всіх 
підрозділів НФУ при постійному контролі 
їх служб безпеки та керівництва. Тут мають 
проводитись досить різноманітні заходи се-
ред яких: облік усіх видів коштів, фінансо-
вих документів та фінансових інструментів, 
що використовуються у небанківських фі-
нансово-кредитних установах; планування 
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використання фінансових ресурсів; колек-
тивне прийняття рішень про здійснення 
великих платежів та об’ємних операцій; ви-
значення повноважень посадових осіб щодо 
використання коштів; дотримання принци-
пу «чотирьох очей» при оформленні фінан-
сових документів; правове регулювання по-
рядку фінансування проєктів, операцій, ді-
яльності небанківської фінансово-кредитної 
установи; визначення обсягів відповідаль-
ності посадових осіб за допущені порушен-
ня при використанні коштів; розслідування 
всіх випадків, пов’язаних з незаконним або 
нецільовим використанням коштів, їх роз-
тратою, виявлення причин та умов, за яких 
мали місце такі випадки та вжиття заходів 
на їх усунення; установлення спеціального 
порядку доступу до фінансових ресурсів; за-
безпечення надійного зберігання готівки, 
цінностей, бланків фінансових документів 
та інструментів [6, с. 60].
Аналіз діяльності НФУ показує, що осно-

вними причинами, які створюють їм нега-
тивний результат є: неадекватна реакція на 
зміни економічної ситуації в країні, особливо 
з точки зору підвищення ризику комерцій-
ної діяльності, а також на стан, ефективність 
діяльності партнерів, контрагентів, клієнтів 
та перспективність економічних проєктів, 
що ними реалізовуються; відсутність у тех-
нологіях фінансових операцій та методиках 
їх проведення системних заходів захисту, 
адекватного ситуації підходу до мінімізації 
ризиків, які можуть виникати в ході зазна-
чених операцій; недосконалість правового 
регулювання фінансової діяльності; недо-
сконалі дії органів управління та персоналу 
небанківської фінансово-кредитної установи 
щодо формування і, особливо, використан-
ня коштів; недобросовісна поведінка, а по-
декуди і кримінальний характер діяльності 
окремих суб’єктів ринку фінансових послуг 
[15, с. 98–133]. 
Незважаючи на досить інтенсивне фор-

мування, небанківський фінансовий сектор 
на цей час не став головним та зручним меха-
нізмом забезпечення реального сектору еко-
номіки необхідними фінансовими ресурса-
ми. Для мінімізації ризиків, які можуть стати 
наслідком недостатньої стійкості, прозорості 
та конкурентоспроможності небанківського 

фінансового сектору, необхідно зміцнити ін-
ституційну та фінансову спроможність орга-
нів, що здійснюють державне регулювання 
ринку фінансових послуг. Державна політи-
ка у сфері небанківського фінансового секто-
ру повинна бути спрямована на: створення 
системи ідентифікації ризиків, проведення 
моніторингу та поточного аналізу ринку 
фінансових послуг з метою забезпечення 
створення можливостей для вжиття запо-
біжних заходів до забезпечення фінансової 
безпеки; посилення прозорості та відкри-
тості у діяльності фінансових установ та ор-
гану, який здійснює державне регулювання 
і нагляд за такими установами; підвищення 
платоспроможності та фінансової стійкості 
небанківських фінансових установ; забез-
печення належного захисту споживачів не-
банківських фінансових послуг; запобігання 
використанню НФУ для непродуктивного 
виведення капіталу за кордон.
Усе вищенаведене вказує на нагальну 

необхідність створювати певну систему за-
ходів безпеки всіх без винятку операцій, які 
проводять у своїй діяльності НФУ. Водночас 
досвід показує, що якоїсь єдиної системи за-
ходів безпеки проведення операцій в Украї-
ні не існує. Усі вони, використовуючи чинну-
законодавчу і нормативну базу, виробляють 
свої заходи і з тією чи іншою ефективністю 
застосовують їх для захисту своєї діяльності, 
а в основі Стратегії гарантування безпеки 
на фінансових ринках лежить розроблення 
заходів правового характеру, адже сучасний 
стан законодавчого регулювання запобі-
гання правопорушенням характеризується 
недосконалістю та розбалансованістю актів 
усіх рівнів, відсутністю офіційно визнаної 
Концепції розвитку нормативно-правової 
бази, яка стосується організації і функціону-
вання системи боротьби з правопорушення-
ми, роз’єднаністю суб’єктів, невиправданим 
дублюванням окремих їх функцій, недостат-
нім рівнем правового забезпечення взаємо-
дії й координації правоохоронних та інших 
державних органів.
Тому внесення відповідних змін до чин-

ного законодавства має передбачити ство-
рення цілісної, гнучкої, гармонійної системи 
гарантування фінансової безпеки держави. 
На сьогодні, існує необхідність визначення 
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концептуальних підходів до комплексного 
перегляду законодавства України з питань 
гарантування фінансової безпеки у сфері не-
банківського фінансового сектору, почина-
ючи від норм Конституції України і завер-
шуючи відомчими інструкціями. Особливу 
увагу при цьому пропонується приділяти 
напрацюванню базового закону, яким ви-
значити принципи та особливості функціо-
нування системи нврвнтування фінансової 
безпеки у цій сфері. Таким нормативно-пра-
вовим актом може стати – Закон України 
«Про основи небанківської фінансової без-
пеки України».
Реалізуючи комплексний і системний 

підхід до удосконалення законодавства 
України у сфері забезпечення фінансової 
безпеки держави у небанківському секто-
рі, варто виходити з того, що відповідний 
базовий Закон має утворювати підґрунтя 
для формування цього сегмента. Його осно-
вними завданнями є виділення складових 
небанківської фінансової безпеки; впро-
вадження єдиного узгодженого механізму 
функціонування системи забезпечення не-
банківської фінансової безпеки, зокрема 
забезпечення ефективної координації дій 
суб’єктів, що володіють правовим статусом 
у зазначеній сфері, а також впровадження 
системного підходу до планування та га-
рантування виконання заходів щодо гаран-
тування небанківської фінансової безпеки; 
створення якісно нових можливостей ефек-
тивного функціонування усіх способів і засо-
бів, якими гарантується небанківська фінан-
сова безпека держави.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 
ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО                

ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НА РИН-
КУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ              

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті наголошено, що сучасний стан 

правового регулювання гарантування без-
пеки на ринку небанківських фінансових 
послуг характеризується певною недоско-
налістю нормативно-правових актів усіх рів-
нів, відсутністю офіційно визнаної концепції 
розвитку законодавства, що стосується ор-
ганізації і функціонування системи протидії 
правопорушенням, роз’єднаністю суб’єктів, 
невиправданим дублюванням окремих 
функцій, недостатнім рівнем взаємодії і ко-
ординації їх діяльності. У рамках удоско-
налення правових основ по гарантуванню 
фінансової безпеки зосереджено увагу на 
припиненні порушень порядку надання фі-
нансових послуг. 
Аналіз нормативно-правового забезпе-

чення фінансової безпеки держави здійсне-
но за напрямами: норми, які визначають 
правила належної поведінки в досліджува-
ній сфері; норми, які встановлюють відпові-
дальність за вчинення порушень у зазначе-
ній сфері; норми, які визначають алгоритм 
дій державних органів під час гарантування 
фінансової безпеки держави. 
Таким чином, на сьогодні, перед дер-

жавними органами, що регулюють діяль-
ність небанківських фінансових установ та 
Національного банку України постають нові 
завдання щодо визначення стратегічних на-
прямів їх діяльності, пошуку нових підходів 
до боротьби з організованою економічною 

злочинністю, які б відповідали реаліям та 
враховували тенденції розвитку суспіль-
ства й держави. У цьому контексті важли-
вим кроком є концептуалізація наукових 
ідей і підходів до створення якісно нового 
механізму запобігання правопорушенням у 
сфері діяльності небанківських фінансових 
установ в Україні, виявлення та аналізу його 
складових, удосконалення відповідного ре-
гулятивного законодавства та правозасто-
совної практики.
На сьогодні, існує необхідність визна-

чення концептуальних підходів до комп-
лексного перегляду законодавства України 
з питань гарантування фінансової безпеки 
у сфері небанківського фінансового сектору, 
починаючи від норм Конституції України і 
завершуючи відомчими інструкціями. Осо-
бливу увагу при цьому пропонується приді-
ляти напрацюванню базового закону, яким 
визначити принципи та особливості функці-
онування системи забезпечення фінансової 
безпеки у цій сфері. Таким нормативно-пра-
вовим актом може стати – Закон України 
«Про основи небанківської фінансової без-
пеки України».
Реалізуючи комплексний і системний 

підхід до удосконалення законодавства 
України у сфері гарантування фінансової 
безпеки держави у небанківському секто-
рі, варто виходити з того, що відповідний 
базовий Закон має утворювати підґрунтя 
для формування цього сегмента. Його осно-
вними завданнями є: виділення складових 
небанківської фінансової безпеки; впро-
вадження єдиного узгодженого механізму 
функціонування системи забезпечення не-
банківської фінансової безпеки, зокрема 
забезпечення ефективної координації дій 
суб’єктів, що володіють правовим статусом 
у зазначеній сфері, а також впровадження 
системного підходу до планування та за-
безпечення виконання заходів щодо забез-
печення небанківської фінансової безпеки; 
створення якісно нових можливостей ефек-
тивного функціонування всіх способів і за-
собів, якими забезпечується небанківська 
фінансова безпека держави.
Ключові слова: небанківська фінансова 

установа, фінансова безпека, нормативно-
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правовий акт, нормативно-правове забезпе-
чення.

CONCEPTUAL APPROACHES TO 
REGULATORY AND LEGAL SECURITY 

IN THE NON-BANKING FINANCIAL SER-
VICES MARKET IN UKRAINE

The article emphasizes that the current 
state of legal regulation of security in the mar-
ket of non-banking fi nancial services is charac-
terized by certain imperfections of regulations 
at all levels, lack of offi cially recognized concept 
of legislation concerning the organization and 
functioning of the system of crime prevention, 
disunity, unjustifi ed duplication of individual 
functions, insuffi cient level of interaction and 
coordination of their activities. As part of the 
improvement of the legal framework for fi nan-
cial security, attention is focused on stopping 
violations of the procedure for providing fi nan-
cial services.

The analysis of normative-legal provision of 
fi nancial security of the state is carried out in 
the following directions: norms that determine 
the rules of proper behavior in the researched 
sphere; norms that establish liability for viola-
tions in this area; norms that determine the al-
gorithm of actions of state bodies in ensuring 
the fi nancial security of the state.

Thus, today, the state bodies regulating the 
activities of non-banking fi nancial institutions 
and the National Bank of Ukraine face new 
tasks in determining the strategic directions of 
their activities, fi nding new approaches to com-
bating organized economic crime that would 
correspond to reality and take into account so-
cietal trends and states. In this context, an im-

portant step is the conceptualization of scien-
tifi c ideas and approaches to creating a qualita-
tively new mechanism for crime prevention in 
the fi eld of non-banking fi nancial institutions 
in Ukraine, identifi cation and analysis of its 
components, improvement of relevant regula-
tory legislation and law enforcement practice.

Today, there is a need to defi ne concep-
tual approaches to a comprehensive review 
of Ukrainian legislation on fi nancial security 
in the non-banking fi nancial sector, starting 
with the Constitution of Ukraine and ending 
with departmental instructions. It is proposed 
to pay special attention to the development of 
the basic law, which defi nes the principles and 
features of the functioning of the fi nancial se-
curity system in this area. Such a normative 
legal act may be the Law of Ukraine “On the 
Fundamentals of Non-Bank Financial Security 
of Ukraine”.

Implementing a comprehensive and sys-
tematic approach to improving the legislation 
of Ukraine in the fi eld of fi nancial security of 
the state in the non-banking sector, it should be 
assumed that the relevant basic law should form 
the basis for the formation of this segment. Its 
main tasks are: selection of components of non-
bank fi nancial security; introduction of a single 
agreed mechanism for the functioning of the 
system of non-bank fi nancial security, in par-
ticular ensuring effective coordination of ac-
tions of entities with legal status in this area, as 
well as introduction of a systematic approach 
to planning and implementation of measures 
to ensure non-bank fi nancial security; creation 
of qualitatively new opportunities for the effec-
tive functioning of all methods and means that 
ensure non-bank fi nancial security of the state.

Keywords: non-bank fi nancial institution, 
fi nancial security, normative-legal act, norma-
tive-legal provision.
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ÏÐÀÂÈËÎ «ÏËÎÄ²Â ÎÒÐÓªÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ»: ÄÎÊÒÐÈÍÀËÜÍ² Ï²ÄÕÎÄÈ 

ÄÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß, ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÅ 
ÇÀÊÐ²ÏËÅÍÍß ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ 

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

Статья посвящена раскрытию на основе 
норм Уголовного процессуального кодекса Укра-
ины и с учетом практики Европейского суда 
по правам человека и Верховного Суда содер-
жания правила «плодов отравленного дерева» 
и механизма его применения в отечественном 
уголовном процессе.
Исследованы сформированные в доктри-

не уголовного процесса подходы к пониманию 
содержания правила «плодов отравленного де-
рева»: широкий и узкий. Обосновано, что пра-
вило «плодов отравленного дерева» подлежит 
применению в узком понимании, при котором 
к признанию доказательств недопустимыми 
на его основе должны приводить лишь суще-
ственные нарушения требований уголовного 
процессуального закона, допущенные при полу-
чении доказательств.
Указано, что применение правила плодов 

отравленного дерева отечественными судами 
осуществляется с учетом практики ЕСПЧ. 
На основе ряда решений ЕСПЧ раскрыты его 
подходы к применению правила «плодов от-
равленного дерева». С учетом ряда постанов-
лений ВС выделены его выводы о содержании 
и механизме применения правила «плодов от-
равленного дерева».
По результатам исследования приведе-

но определение правила «плодов отравленного 
дерева», под которым предложено понимать 
совокупность нормативно закрепленных и 
наработанных в судебной практике положе-
ний, которые определяют получение доказа-
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тельств на основе незаконно полученной ин-
формации как основание признания таких 
доказательств недопустимыми, раскрывают 
содержание этого основания и предусматри-
вают механизм принятия соответствующего 
процессуального решения. С целью предотвра-
щения буквального толкования нормативно-
го содержания правила «плодов отравленного 
дерева» предложено внести соответствующие 
дополнения в часть 1 статьи 87 УПК Укра-
ины.
Ключевые слова: доказательства, допу-

стимость доказательств, признание дока-
зательств недопустимыми, правило «плодов 
отравленного дерева», правило «неизбежного 
обнаружения».

Постановка проблеми
Здійснення оцінки доказу з точки зору 

допустимості спрямоване на встановлення 
дотримання вимог кримінального проце-
суального закону під час його отримання. 
Як передбачає частина 1 статті 86 Кримі-
нального процесуального кодексу Украї-
ни (далі – КПК України), доказ визнається 
допустимим, якщо він отриманий у поряд-
ку, встановленому цим Кодексом [5]. І, на-
впаки, недотримання вимог кримінального 
процесуального закону щодо порядку отри-
мання доказу призводить до його визнання 
недопустимим із застосуванням відповідних 
процесуальних наслідків, визначених КПК 
України.
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Один із таких наслідків передбачений 
низкою положень кримінального процесу-
ального закону, з урахуванням яких докази, 
отримані на основі незаконно здобутої ін-
формації, підлягають визнанню недопусти-
мими. Зазначена підстава визнання доказів 
недопустимими у доктрині кримінального 
процесу визначається як правило «плодів 
отруєного дерева» (doctrine of the «fruit of 
the poisonous tree») та знайшла широке ви-
користання в судовій практиці як Європей-
ського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), 
так і національних судів, у тому числі Верхо-
вного Суду (далі – ВС).

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Зміст правила «плодів отруєного дерева» 
та механізм його застосування були предме-
том дослідження широкого кола вітчизня-
них і зарубіжних вчених. Так, до розкриття 
цієї проблематики зверталися Н.М. Басай, 
М.В. Гузела, О.М. Дроздов, О.В. Дроздо-
ва, О.В. Капліна, С.О. Ковальчук, Г.Р. Крет, 
А.А. Павлишин, М.М. Стоянов, Ю.В. Цига-
нюк, О.Г. Шило, О.Г. Яновська та інші на-
уковці, які в переважній більшості дослі-
джували окремі її теоретичні та практичні 
аспекти, у тому числі й у контексті практи-
ки ЄСПЛ і ВС. Наукові праці вказаних та 
інших вчених закладають теоретичне під-
ґрунтя для здійснення комплексного дослі-
дження правила «плодів отруєного дерева» 
у вітчизняному кримінальному процесі.

Метою статті є розкриття на основі норм 
КПК України та з урахуванням практики 
ЄСПЛ і ВС змісту правила «плодів отруєно-
го дерева» та механізму його застосування у 
вітчизняному кримінальному процесі. Не-
обхідність досягнення цієї мети зумовлює 
потребу у вирішенні завдань, пов’язаних із 
визначенням змісту вказаного правила, роз-
криттям його нормативного змісту та меха-
нізму застосування, окресленням напрямів 
удосконалення КПК України у частині ви-
значення його змісту.

Виклад основного матеріалу
У доктрині кримінального процесу сфор-

мувалося два підходи до розуміння змісту 

правила «плодів отруєного дерева»: широ-
кий і вузький.
Прихильники широкого підходу відзна-

чають абсолютний характер цього правила 
незалежно від істотності порушень вимог 
кримінального процесуального закону, до-
пущених під час отримання доказів. Нада-
ючи тлумачення правилу «плодів отруєного 
дерева» у широкому розумінні, М.М. Стоя-
нов констатує, що воно означає безумовну 
недопустимість доказів при будь-якому по-
рушенні встановленого порядку збирання 
доказів незалежно від характеру і ступеня 
[14, с. 119-120]. У цьому разі, як зазначає 
Н.М. Басай, «отруєне дерево» породжує 
«отруєні плоди»; отримання доказів на осно-
ві інформації, яка отримана із недопустимо-
го доказу, тягне за собою їх безумовну недо-
пустимість [1, с. 44].
Прихильники вузького підходу вказу-

ють на неможливість визнання правила 
«плодів отруєного дерева» абсолютним і 
необхідність урахування істотності пору-
шень вимог кримінального процесуального 
закону, допущених під час отримання дока-
зів. Як наголошує М.М. Стоянов, у вузькому 
сенсі доктрина «плодів отруєного дерева» 
зводиться до заборони використання даних, 
отриманих на підставі або з використанням 
доказів, визнаних недопустимими. Тобто в 
другому значенні доктрина пов’язується з 
проблемою використання доказів, хоча і за-
конних за формою, але збиткових за змістом 
[14, с. 121]. Поділяючи таку позицію, М.В. Гу-
зела відзначає, що у вузькому розумінні кон-
цепцію «плодів отруйного дерева» потрібно 
подавати з погляду способу отримання до-
казів, їхнього процесуального оформлення 
та диференціації процесуальних порушень 
на істотні та неістотні [2, c. 427].
Аналізуючи наведені підходи, потрібно 

вказати, що за першого з наведених підхо-
дів до визнання доказів недопустимими на 
основі правила «плодів отруєного дерева» 
можуть призводити будь-які порушення ви-
мог кримінального процесуального закону, 
які були допущені в ході отримання доказів, 
у тому числі неістотні. Водночас, такий під-
хід не відповідає закладеній законодавцем 
у КПК України концепції допустимості до-
казів.
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По-перше, у цілому зміст правила «пло-
дів отруєного дерева» визначається у частині 
1 статті 87 КПК України, відповідно до якої 
будь-які докази, здобуті завдяки інформації, 
отриманій внаслідок істотного порушення 
прав та свобод людини, підлягають визна-
нню недопустимими [5]. Тобто законода-
вець прямо вказує на абсолютний характер 
зазначеного правила лише у випадках вста-
новлення істотного порушення прав і сво-
бод людини, допущеного під час одержан-
ня інформації, на основі якої у подальшому 
були отримані інші докази. Коло діянь, які 
становлять істотні порушення прав людини 
і основоположних свобод, визначається в 
частині 2 статті 87 КПК України.
По-друге, застосування правила «плодів 

отруєного дерева» не обмежується випадка-
ми, визначеними у частині 1 статті 87 КПК 
України, та є можливим у разі допущення 
інших порушень вимог кримінального про-
цесуального закону, які мали місце в ході 
отримання доказів і призвели до визнання 
їх недопустимими. Такі порушення визна-
чені частиною 3 статті 87 та іншими по-
ложеннями КПК України, які прямо або 
опосередковано передбачають підстави ви-
знання доказів недопустимими (частиною 5 
статті 101, частиною 8 статті 223, частиною 
3 статті 233, частиною 3 статті 271). У наве-
дених положеннях кримінального проце-
суального закону, на відміну від частини 1 
статті 87 КПК України, не міститься прямої 
вказівки на істотність допущених під час 
отримання доказів порушень, хоча про ви-
знання законодавцем вказаних у частині 3 
статті 87 КПК України порушень істотними 
свідчить положення частини 4 цієї статті, а 
про визнання такими порушень, передбаче-
них частиною 5 статті 101, частиною 8 статті 
223, частиною 3 статті 233, частиною 3 статті 
271 КПК України, – їх характер, що зумовив 
необхідність їх нормативного закріплення 
як самостійних підстав визнання доказів не-
допустимими. 
Відповідно, для визнання доказів недо-

пустимими на основі правила «плодів отрує-
ного дерева» потрібно встановити істотність 
порушень вимог кримінального процесу-
ального закону, допущених під час одержан-
ня інформації, на основі якої в подальшому 

були отримані докази. Як зазначає А.В. Па-
нова, у кожному конкретному випадку суд, 
оцінюючи допустимість того чи іншого до-
казу, повинен враховувати істотність допу-
щених порушень кримінального процесу-
ального закону та важливість кожного дока-
зу для встановлення обставин кримінально-
го провадження. Тому кожний доказ пови-
нен оцінюватися автономно, оскільки його 
безумовне виключення може призвести до 
негативних наслідків, що виражатимуть-
ся в ухваленні незаконного, необґрунтованого 
та несправедливого судового рішення [6, с. 51].-
Із урахуванням наведеного заслуговує на під-
тримку другий із наведених підходів до ви-
знання доказів недопустимими на основі 
правила «плодів отруєного дерева», за якого 
призводити до прийняття такого рішення 
повинні лише істотні порушення вимог кри-
мінального процесуального закону, допуще-
ні під час отримання доказів.
Застосування правила «плодів отруєного 

дерева» вітчизняними судами здійснюється 
з урахуванням практики ЄСПЛ, який у разі 
констатації порушення статті 3 Конвенції 
про захист прав та основоположних свобод 
від 04.11.1950 р. (далі – Конвенція), як кон-
статує Г.Р. Крет, звертається до встановлен-
ня правильності наданої національними су-
дами оцінки з точки зору допустимості дока-
зам, отриманим на підставі доказу, визнано-
го недопустимим, і за загальним правилом 
застосовує в цих ситуаціях правило «плодів 
отруєного дерева» [4, с. 209-210]. Так, у §§ 65 
і 66 рішення від 30.04.2015 р. у справі «Яре-
менко проти України (№ 2)» ЄСПЛ повто-
рює свої основні висновки з рішення у спра-
ві «Яременко проти України», а саме: що по-
передні рішення, якими заявника було засу-
джено за двома епізодами умисних вбивств, 
ґрунтувалися на доказовій базі, отриманій у 
порушення права заявника на мовчання та 
його права на захист, а також за відсутності 
належного розслідування його тверджень 
про те, що його визнавальні показання було 
отримано в незаконний спосіб. Нове рішен-
ня, ухвалене у справі заявника, переважною 
мірою знову ґрунтувалося на тих самих до-
казах, отриманих у порушення процесуаль-
них прав заявника, та при цьому існували 
серйозні твердження, які органи влади так 
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і не спростували, що всі визнавальні пока-
зання було отримано під примусом, а отже 
вони були «плодом отруйного дерева» [13].
У подальшому ЄСПЛ у своїй практиці 

визнав необхідність застосування правила 
«плодів отруєного дерева» до доказів, отри-
маних внаслідок катування або нелюдського 
чи такого, що принижує гідність, поводжен-
ня не лише державними органами, але й 
приватними особами. Так, у §§ 75 – 77, 89 
– 93 рішення від 05.11.2020 р. у справі «Ćwik 
v. Poland» ЄСПЛ вказує, що принцип, відпо-
відно до якого визнання показань і речових 
доказів, отриманих у результаті катування 
або іншого жорстокого поводження в по-
рушення статті 3 Конвенції, доказом для 
встановлення відповідних фактів у кримі-
нальному провадженні робить проваджен-
ня в цілому несправедливим, застосову-
ються не тільки у випадках, коли жертвою 
поводження, яке суперечить статті 3 Кон-
венції, є фактичний обвинувачений, але й у 
випадку, коли йдеться про третіх осіб. Суд 
вважає, що вищезгаданий принцип є од-
наково застосовним до визнання доказів, 
отриманих від третьої сторони у результаті 
жорстокого поводження, забороненого стат-
тею 3 Конвенції, коли таке жорстоке пово-
дження було завдано приватними особами, 
незалежно від виду цього ставлення. Суд 
вважає, що визнання оскаржуваного прото-
колу (протоколу, який містив розшифровки 
записаних внаслідок застосування катуван-
ня висловлювань іншого члена злочинного 
угрупування, підтверджував причетність 
заявника до цього угруповання та торгівлі 
наркотичними засобами і був використаний 
стороною обвинувачення під час судового 
розгляду заявника – В.Г.) доказом у кримі-
нальному провадженні проти заявника в ці-
лому зробило провадження несправедливим, 
порушуючи пункт 1 статті 6 Конвенції [15].
За загальним правилом, напрацьованим 

у практиці ЄСПЛ, констатація порушення 
статті 3 Конвенції та застосування правила 
«плодів отруєного дерева» до доказів, отри-
маних внаслідок катування або іншого жор-
стокого поводження, призводить до визна-
ння провадження у справі несправедливим у 
цілому. Водночас, як вказує С.О. Ковальчук, 
у судовій практиці ЄСПЛ правилу «плодів 

отруєного дерева» не завжди надається аб-
солютного значення [3, c. 343]. Виняток із за-
гального правила простежується, зокрема, у 
§§ 169 – 191 рішення від 01.06.2010 р. у спра-
ві «Gäfgen v. Germany», в якому ЄСПЛ вка-
зує, що за конкретних обставин справи саме 
нове зізнання заявника під час судового за-
сідання було основою для його засудження. 
Інші докази, включаючи оскаржувані речові 
докази, мали лише допоміжний характер і 
на них покладалися лише для підтверджен-
ня правдивості цього зізнання. Здійснивши 
аналіз обставин справи і погоджуючись з ви-
сновками Палати, Суд дійшов висновку, що 
оспорювані речові докази не були необхід-
ними і не використовувалися для доведен-
ня вини заявника. Водночас у причинно-на-
слідковому ланцюзі, який веде від заборо-
нених методів розслідування до засудження 
заявника, стосовно оскаржуваних речових 
доказів відбувся розрив. Проте у конкрет-
них обставинах справи заявника невиклю-
чення оскаржених речових доказів, отрима-
них на основі його заяв, здійснених внаслі-
док нелюдського поводження, не впливало 
на засудження заявника. Оскільки право 
заявника на захист і його право не свідчи-
ти проти себе так само було дотримано, су-
довий розгляд у цілому повинен вважати-
ся справедливим. Відповідно, порушення 
пунктів 1  і 3 статті 6 Конвенції не було [16].
Поряд із цим, ЄСПЛ звертає увагу на 

можливість застосування національними 
судами винятків із правила «плодів отрує-
ного дерева», які передбачені нормами на-
ціонального законодавства або випливають 
з його тлумачення. Водночас, ЄСПЛ не 
звертається до надання оцінки таким ви-
ключенням, якщо вони не були предметом 
дослідження національних судів. Так, у § 49 
рішення від 22.05.2018 р. у справі «Svetina 
v. Slovenia» вказує на правило «неминучого 
виявлення» («inevitable discovery doctrine») і 
зазначає, що суть скарги заявника полягає 
в незгоді з правовою оцінкою національних 
судів щодо допустимості доказів, яка в осно-
вному ґрунтується на думці, що докази, які 
отримані в ході незаконного огляду або об-
шуку, але були б неминуче виявлені навіть 
за відсутності такого огляду, можуть бути 
допущені до кримінальної справи. Проте ця 
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незгода стосується питання тлумачення на-
ціонального законодавства, яке, передусім, 
має вирішуватися національними судами. 
Відповідно, Суд не робить жодного висно-
вку щодо відповідності доктрини «немину-
чого виявлення» вимогам Конвенції.
Правило «плодів отруєного дерева» ши-

роко використовується у практиці ВС (у 
якій воно іменується доктриною), яким на-
працьовано такі висновки щодо його змісту 
та механізму застосування:

1) ця доктрина передбачає заборону ви-
користання даних, отриманих на підставі 
або з використанням доказів, визнаних не-
допустимими (постанова Касаційного кри-
мінального суду (далі – ККС) у складі ВС від 
30.05.2019 р. у справі № 164/1457/16-к) [11], 
а під час перегляду справи за особливими 
обставинами, зокрема, на підставі встанов-
лення міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, пору-
шення державою міжнародних зобов’язань 
при вирішенні справи судом, зміст цієї док-
трини полягає в недопустимості доказів, по-
хідних від джерел, отриманих усупереч ви-
могам Конвенції (постанова Великої Палати 
(далі – ВП) ВС від 09.09.2020 р. у справі-
№ 1-27/10) [9], тобто якщо джерело доказів є 
недопустимим, усі інші дані, одержані з його 
допомогою, будуть такими ж (постанова ВП 
ВС від 06.07.2021 р. у справі № 1-7/2010) [10];

2) зазначена доктрина передбачає оцін-
ку не лише кожного засобу доказування ав-
тономно, а і всього ланцюга безпосередньо 
пов`язаних між собою доказів, з яких одні 
випливають з інших та є похідними від них 
(постанова ВП ВС від 13.11.2019 р. у справі 
№ 1-07/07) [7];

3) критерієм віднесення доказів до «плодів 
отруєного дерева» є наявність достатніх під-
став вважати, що відповідні відомості не були 
б отримані за відсутності інформації, одержа-
ної незаконним шляхом (постанова ВП ВС від 
09.09.2020 р. у справі № 1-27/10) [9];

4) застосування правила «плодів отрує-
ного дерева» вимагає здійснення логічних 
операцій щодо встановлення джерела похо-
дження інформації, завдяки якій було здобу-
то кожен доказ, яким обґрунтовується судове 
рішення (постанова ВП ВС від 29.04.2020 р. 
у справі № 1-305/2009) [8];

5) стосовно визнання доказу недопусти-
мим за правилом «плодів отруєного дерева», 
то у рішенні суду має бути чітко доведено по-
хідний характер інформації, яка стала фак-
тичною підставою для проведення відповід-
ної слідчої (розшукової) дії, від дій, якими 
були істотно порушені права та свободи лю-
дини (постанова ККС ВС від 04.02.2020 р. у 
справі № 311/1110/18) [12];

6) відділяючи докази, здобуті завдяки ін-
формації, отриманій внаслідок істотних по-
рушень прав і свобод людини, встановлених 
рішенням ЄСПЛ, від доказів, отриманих з 
джерел, не пов’язаних ані прямо, ані опосе-
редковано із такою інформацією, суд з по-
вноваженнями касаційної інстанції здійснює 
перевірку правильності правової оцінки об-
ставин та допустимості кожного окремого 
доказу (постанова ВП ВС від 29.04.2020 р. у 
справі № 1-305/2009) [8];

7) зазначені логічні операції не потребу-
ють здійснення дослідження доказів та не 
обумовлюють необхідність здійснення пере-
оцінки достовірності доказів, які все ж були 
визначені як такі, що можуть бути покладе-
ні в основу судового рішення і використані 
на підтвердження доведеності вини заяв-
ника в інкримінованих йому кримінальних 
правопорушеннях (постанова ВП ВС від 
29.04.2020 р. у справі № 1-305/2009) [8];

8) у разі застосування доктрини «пло-
дів отруєного дерева» однією з необхідних 
умов, при дотриманні яких видається мож-
ливим зміна судового рішення при пере-
гляді справи за особливими обставинами, 
зокрема, на підставі встановлення міжна-
родною судовою установою, юрисдикція 
якої визнана Україною, порушення держа-
вою міжнародних зобов’язань при вирішен-
ні справи судом, належить така: сукупність 
доказів, що залишились після виключення 
з обсягу доказової бази доказів, отриманих 
внаслідок істотного порушення прав та сво-
бод людини, а також тих доказів, що були 
отримані завдяки інформації з таких дже-
рел, є достатньою для підтвердження до-
веденості вини заявника в інкримінованих 
йому кримінальних правопорушеннях (по-
станова ВП ВС від 09.09.2020 р. у справі-
№ 1-27/10) [9].
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Висновки
Проведене дослідження свідчить, що 

правило «плодів отруєного дерева» є су-
купністю нормативно закріплених і напра-
цьованих у судовій практиці положень, які 
визначають отримання доказів на основі 
незаконно здобутої інформації як підста-
ву визнання таких доказів недопустимими, 
розкривають зміст цієї підстави і перед-
бачають механізм ухвалення відповідного 
процесуального рішення. Правило «плодів 
отруєного дерева» підлягає застосуванню у 
вузькому розумінні, за якого до визнання 
доказів недопустимими на його основі пови-
нні призводити лише істотні порушення ви-
мог кримінального процесуального закону, 
допущені під час отримання доказів. Необ-
хідність запобігання буквальному тлумачен-
ню нормативного змісту правила «плодів 
отруєного дерева» свідчить про доцільність 
доповнення частини 1 статті 87 КПК Украї-
ни після слів «отриманій внаслідок істотного 
порушення прав та свобод людини» слова-
ми «або будь-яких інших істотних порушень 
вимог цього Кодексу».

Література
1. Басай Н.М. Визнання доказів недопус-

тимими в кримінальному процесі України: 
підстави, процесуальний порядок і правові 
наслідки: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. 
Одеса, 2012. 264 с.

2. Гузела М. Проблема визнання дока-
зів недопустимими у кримінальному про-
вадженні. Вісник Львівського університету. 
Серія юридична. 2015. Вип. 61. С. 423-434.

3. Ковальчук С.О. Вчення про речові 
докази у кримінальному процесі: теорети-
ко-правові та практичні основи: моногра-
фія. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. 
618 с.

4. Крет Г.Р. Міжнародні стандарти до-
казування у кримінальному процесі Укра-
їни: теоретико-правові та практичні осно-
ви: монографія. Калуш: Петраш К.Т., 2020. 
452 с.

5. Кримінальний процесуальний кодекс 
України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

6. Панова А.В. Визнання доказів недо-
пустимими у кримінальному провадженні: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Х., 2016. 
226 с.

7. Постанова ВП ВС від 13.11.2019 р. 
у справі № 1-07/07 (провадження № 13-
36зво19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/85869105

8. Постанова ВП ВС від 29.04.2020 р. у 
справі № 1-305/2009 (провадження № 13-
97зво19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/89180571.

9. Постанова ВП ВС від 09.09.2020 р. 
у справі № 1-27/10 (провадження № 13-
22зво20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/91572019.

10. Постанова ВП ВС від 06.07.2021 р. 
у справі № 1-7/2010 (провадження № 13-
3зво21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/98327550.

11. Постанова ККС ВС від 30.05.2019 
р. у справі № 164/1457/16-к (провадження-
№ 51-8008км18). URL: https://reyestr.court.
gov.ua/Review/82261840.

12. Постанова ККС ВС від 04.02.2020 р. 
у справі № 311/1110/18 (провадження № 51-
4150км19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/87517442.

13. Справа «Яременко проти України 
(№ 2)»: рішення Європейського суду з прав 
людини від 30.04.2015 р. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/974_a75.

14. Стоянов М.М. Властивості доказів 
у кримінальному процесі України: дис. … 
канд. юрид. наук. Одеса, 2010. 245 с.

15. Case of Ćwik v. Poland: Judgment of 
the European Court of Human Rights from 5 
November 2020. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-205536.

16. Gäfgen v. Germany: Judgment of the 
European Court of Human Rights from 1 
June 2010. URL: http://hudoc.echr.coe.int/
tur?i=001-99015.

17. Case of Svetina v. Slovenia: Judgment 
of the European Court of Human Rights from 
22 May 2018. URL: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-183124.



71

Ãðèíþê Â.Î. - Ïðàâèëî «ïëîä³â îòðóºíîãî äåðåâà»: äîêòðèíàëüí³ ï³äõîäè...

SUMMARY 
The article is devoted to disclosure on the basis 

of the Criminal Procedure Code of Ukraine and 
taking into account the case law of the European 
Court of Human Rights and the Supreme Court 
of the content of the doctrine of the «fruit of the 
poisonous tree» and the mechanism of its application 
in domestic criminal proceedings.

The approaches to understanding the meaning 
of the doctrine of the «fruit of the poisonous tree» 
formed in the doctrine of the criminal process are 
studied: wide and narrow. It is substantiated that the 
doctrine of the «fruit of the poisonous tree» is subject 
to application in the narrow sense, according to 
which only signifi cant violations of the requirements 
of the criminal procedure law committed during the 
collection of evidence should lead to the recognition 
of evidence inadmissible on its basis.

It is stated that the application of the doctrine of 
the «fruit of the poisonous tree» by domestic courts 
is carried out taking into account the practice of the 
ECHR. Based on a number of ECHR decisions, his 
approaches to the application of the doctrine of the 
«fruit of the poisonous tree» are revealed. Taking 
into account a number of resolutions of the Supreme 
Court, its conclusions on the content and mechanism 
of application of the doctrine of the «fruit of the 
poisonous tree» are highlighted.

According to the results of the study, the doctrine 
of the «fruit of the poisonous tree» is defi ned and it 
is proposed to understand as a set of normatively 
established and developed in judicial practice 
provisions that determine the receipt of evidence 
on the basis of illegally obtained information as 
grounds for declaring such evidence inadmissible, 
disclose the content of this ground and provide a 
mechanism for making the appropriate procedural 
decision. In order to prevent a literal interpretation 
of the normative content of the doctrine of the 
«fruit of the poisonous tree» it is proposed to make 
appropriate additions to Part 1 of Article 87 of the 
CPC of Ukraine.

Key words: evidence, admissibility of evidence, 
recognition of evidence inadmissible, doctrine of the 
«fruit of the poisonous tree», «inevitable discovery 
doctrine».

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розкриттю на осно-

ві норм Кримінального процесуального кодексу 
України та з урахуванням практики Європей-
ського суду з прав людини і Верховного Суду 
змісту правила «плодів отруєного дерева» та 
механізму його застосування у вітчизняному 
кримінальному процесі.
Досліджено сформовані в доктрині кримі-

нального процесу підходи до розуміння змісту 
правила «плодів отруєного дерева»: широкий 
і вузький. Обґрунтовано, що правило «плодів 
отруєного дерева» підлягає застосуванню у 
вузькому розумінні, за якого до визнання до-
казів недопустимими на його основі повинні 
призводити лише істотні порушення вимог 
кримінального процесуального закону, допуще-
ні під час отримання доказів.
Вказано, що застосування правила «плодів 

отруєного дерева» вітчизняними судами здій-
снюється з урахуванням практики ЄСПЛ. 
На основі низки рішень ЄСПЛ розкрито його 
підходи до застосування правила «плодів отру-
єного дерева». Із урахуванням низки постанов 
ВС виокремлено його висновки щодо змісту та 
механізму застосування правила «плодів отру-
єного дерева».
За результатами дослідження наведено 

визначення правила «плодів отруєного дерева», 
під яким запропоновано розуміти сукупність 
нормативно закріплених і напрацьованих у 
судовій практиці положень, які визначають 
отримання доказів на основі незаконно здо-
бутої інформації як підставу визнання таких 
доказів недопустимими, розкривають зміст 
цієї підстави і передбачають механізм ухва-
лення відповідного процесуального рішення. З 
метою запобігання буквальному тлумаченню 
нормативного змісту правила «плодів отрує-
ного дерева» запропоновано внести відповідні 
доповнення до частини 1 статті 87 КПК 
України.
Ключові слова: докази, допустимість дока-

зів, визнання доказів недопустимими, правило 
«плодів отруєного дерева», правило «неминучо-
го виявлення».
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ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ ÏÐÎÊÓÐÎÐ²Â 
ÙÎÄÎ ÑÊËÀÄÀÍÍß ÏÐÎÒÎÊÎË²Â ÏÐÎ Â²ÉÑÜÊÎÂ² 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍ² ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß

Статья посвящена анализу специфики 
составления протоколов о военных адми-
нистративных правонарушениях воен-
ными прокурорами, а также выяснению 
возможности расширения круга субъек-
тов, которым будет предоставлено право 
составления протоколов о военных адми-
нистративных правонарушениях. Иссле-
дуется вопрос создания нового правоохра-
нительного органа – Военной полиции, 
которая получит право составления про-
токолов за правонарушения совершенные 
военными.
Кроме того, отмечается, что при со-

ставлении протоколов об административ-
ных правонарушениях военные прокуроры 
не должны допускать подмены деятельно-
сти военного командования, обеспечивать 
неотвратимость наказания командиров 
(начальников), которые не организовыва-
ли надлежащий уставной порядок в подчи-
ненных подразделениях. Подчеркнуто от-
личие прокурорского надзора от контроля 
(ведомственного и вневедомственного), а 
также то, что военные прокуроры имеют 
независимый от командования воинской 
части, вневедомственный статус, дающий 
им преимущество в объективности и бес-
пристрастности исследования всех обсто-
ятельств правонарушения.
Ключевые слова: военные прокуроры, 

военные административные правонаруше-
ния, Военная полиция.
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Постановка проблеми
Відповідно до статті 131-1 Конституції 

України в Україні діє прокуратура, яка 
здійснює представницькі повноваження у 
передбачених законом випадках [1].
Статус прокурора визначений статтею 

15 Закону України «Про прокуратуру» 
з урахуванням спеціалізації органів вій-
ськової прокуратури. 
Згідно з частиною 7 ст. 23 Закону Укра-

їни «Про прокуратуру» під час здійснення 
представницьких повноважень прокурор 
у разі встановлення ознак адміністратив-
ного правопорушення зобов’язаний здій-
снити передбачені законом дії щодо пору-
шення відповідного провадження [2].

Стан дослідження проблеми
Окремі аспекти досліджуваної про-

блематики загалом містяться у працях та-
ких відомих учених, як: В. Б. Авер’янов, 
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, В. Т. Білоус, 
В. В. Богуцький, І. Л. Бородін, Н. П. Борт-
ник, І. П. Голосніченко, О. С. Дніпров, 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Ком-
зюк, І. М. Коропатнік, О. М. Музичук, 
В. П. Пєтков, О. П. Рябченко, І. К. Турке-
вич, О. Ф. Фрицький, Н. П. Христинчен-
ко, К. Ф. Шеремет, О. М. Якуба, Х. П. Яр-
макі, С. М. Яровий та ін.

Метою цієї статті є розгляд повнова-
жень військових прокурорів щодо скла-
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дання протоколів про військові адміні-
стративні правопорушення.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до пункту 11 частини пер-

шої ст. 255 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення (далі – КУ-
пАП) прокурор уповноважений складати 
протоколи про вчинення військових адмі-
ністративних правопорушень, передбаче-
них ст. ст. 17210 - 17220 КУпАП.
Порядок провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, у тому 
числі у справах передбачених «Главою 
13–Б» КУпАП, визначається відповідно до 
цього Кодексу та інших законів України 
[3, ст.246].
Частиною 1 статті 250 КУпАП передба-

чено, що прокурор, заступник прокурора, 
здійснюючи нагляд за додержанням і пра-
вильним застосуванням законів при про-
вадженні в справах про адміністративне 
правопорушення має право: порушувати 
провадження в справі про адміністратив-
не правопорушення; знайомитися з мате-
ріалами справи; перевіряти законність дій 
органів (посадових осіб) при провадженні 
в справі; брати участь у розгляді справи; 
заявляти клопотання; давати висновки з 
питань, що виникають під час розгляду 
справи; перевіряти правильність застосу-
вання відповідними органами (посадови-
ми особами) заходів впливу за адміністра-
тивні правопорушення; вносити подання, 
оскаржувати постанову і рішення по скар-
зі в справі про адміністративне правопо-
рушення, а також вчиняти інші передба-
чені законом дії [3].
З огляду на відсутність визначення в 

КУпАП повноважень органу чи посадо-
вої особи щодо порядку збирання доказів 
вчиненого адміністративного правопору-
шення працівники прокуратури керують-
ся актами чинного законодавства.
Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами 

у справі про адміністративне правопору-
шення є будь-які фактичні дані, на основі 
яких у визначеному законом порядку ор-
ган (посадова особа) встановлює наявність 
чи відсутність адміністративного правопо-
рушення, винність цієї особи в його вчи-

ненні та інші обставини, що мають значен-
ня для правильного вирішення справи. Ці 
дані встановлюються протоколом про ад-
міністративне правопорушення, пояснен-
нями особи, яка притягається до адміні-
стративної відповідальності, потерпілих, 
свідків, висновком експерта, речовими 
доказами, показаннями технічних прила-
дів та технічних засобів, що мають функ-
ції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому 
числі тими, що використовуються особою, 
яка притягається до адміністративної від-
повідальності, або свідками, а також пра-
цюючими в автоматичному режимі, чи 
засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, 
у тому числі тими, що використовуються 
особою, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності, або свідками, а 
також працюючими в автоматичному ре-
жимі або в режимі фотозйомки (відеоза-
пису), які використовуються при нагляді 
за виконанням правил, норм і стандартів, 
що стосуються забезпечення безпеки до-
рожнього руху та паркування транспорт-
них засобів, актом огляду та тимчасового 
затримання транспортного засобу, прото-
колом про вилучення речей і документів, 
а також іншими документами.
Обов’язок щодо збирання доказів по-

кладається на осіб, уповноважених на 
складання протоколів про адміністратив-
ні правопорушення, визначених статтею 
255 цього Кодексу [3].
Такі дані встановлюються протоколом 

про адміністративне правопорушення, 
поясненнями особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, потер-
пілих, свідків, висновком експерта, речо-
вими доказами, показаннями технічних 
приладів та технічних засобів, що мають 
функції фото- і кінозйомки, відеозапису, 
протоколом про вилучення речей і доку-
ментів, а також іншими документами.
Таким чином, на підставі ст. 23 Зако-

ну України «Про прокуратуру», ст. ст. 250, 
251, пункту 11 ч.1 ст. 255 КУпАП проку-
рор збирає докази у справі про військо-
ві адміністративні правопорушення для 
встановлення наявності чи відсутності в 
діях військовослужбовця складу адміні-
стративного правопорушення та інші об-
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ставини, що мають значення для правиль-
ного вирішення справи судом. 
З цією метою прокурор має право 

отримувати пояснення в особи, яка при-
тягається до адміністративної відпові-
дальності, свідків, потерпілих (за їх наяв-
ності); отримувати висновки експерта чи 
довідки відповідного спеціаліста; вилуча-
ти встановленим порядком, оглядати та 
організовувати належне зберігання речо-
вих доказів; витребовувати і документува-
ти показання технічних приладів та тех-
нічних засобів, що мають функції фото- і 
кінозйомки, відеозапису; витребовувати 
необхідні документи, складати протоколи 
про вилучення та огляд речей і докумен-
тів; складати протокол про адміністратив-
не правопорушення тощо.
Відомості про наявність підстав для за-

стосування повноважень щодо складання 
відповідного протоколу про адміністра-
тивне правопорушення прокурори отри-
мують з:

– інформацій, що надходить від ор-
ганів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, державного нагляду 
(контролю), правоохоронних органів, ор-
ганів військового управління, від терито-
ріальних підрозділів Військової служби 
правопорядку, командирів (начальників) 
військових частин;

– матеріалів кримінальних прова-
джень, у тому числі закритих;

– матеріалів цивільних, господарських 
та адміністративних справ; 

– Єдиного державного реєстру судових 
рішень;

– публікацій у засобах масової інфор-
мації, мережі Інтернет;

– інформації державних реєстрів, баз 
даних державних органів, офіційних сай-
тів державних органів та органів місцево-
го самоврядування;

– звернень фізичних і юридичних 
осіб, депутатів усіх рівнів, громадських 
об’єднань та організацій, а також з інших 
джерел.
Направляючи запити, прокурор, здій-

снюючи нагляд за додержанням законів 
при застосуванні заходів впливу за адміні-
стративні правопорушення, керується ст. 

ст. 7, 250, 251, 255, КУпАП, ч. 7 ст. 23 За-
кону України «Про прокуратуру».
За погодженням з Головною військо-

вою прокуратурою, керівництвом Зброй-
них Сил України та інших військових 
формувань рішення, які доведені встанов-
леним порядком до командирів (началь-
ників) військових частин, направляються 
до органів військової прокуратури (ко-
пії протоколів про вчинення підлеглими 
військовослужбовцями військових адмі-
ністративних правопорушень, постанови 
суду про притягнення до адміністративної 
відповідальності, копії матеріалів службо-
вих розслідувань тощо).
Військовими прокурорами також що-

місячні проводяться звірки облікових 
даних з органами управління Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах 
України та керівниками органів військо-
вого управління інших військових форму-
вань про скоєні військові адміністративні 
правопорушення.
У територіальних підрозділах Вій-

ськової служби правопорядку періодично 
отримуються списки військовослужбовців, 
які відбували адміністративне стягнення у 
виді арешту з утриманням на гауптвахті, 
узагальнені облікові дані скоєних військо-
вослужбовцями військових адміністра-
тивних правопорушень, відомостей щодо 
оскарження уповноваженими суб’єктами 
постанов про адміністративне правопо-
рушення та виконання адміністративних 
стягнень [4].
Військовими прокурорами також ана-

лізується діяльність керівного складу вій-
ськових частин, вищих штабів та органів 
Військової служби правопорядку у забез-
печенні неухильного виконання законо-
давства про адміністративні правопору-
шення, вжиття заходів щодо усунення ви-
явлених порушень та причин і умов, що 
їм сприяли.
Під час реалізації військовими про-

курорами повноважень особлива увага 
приділяється наявності фактів прихову-
вання командирами військових частин 
правопорушень, у тому числі шляхом 
складання протоколу про вчинення під-
леглим військового адміністративного 
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правопорушення за умов наявності у 
його діях складу кримінального право-
порушення.
Ретельно опрацьовуються скарги вій-

ськовослужбовців та членів їх сімей до ор-
ганів військової прокуратури щодо стану 
законності у вказаній сфері, звертається 
увага на наведені у них дані про пору-
шення командирами прав військовослуж-
бовців під час притягнення їх до адміні-
стративної відповідальності (зловживань, 
перевищень службових повноважень, не-
дбалості, бездіяльності тощо).
На підставі вивчення стану законнос-

ті військовим прокурорами вживаються 
передбачені законодавством правові за-
ходи щодо забезпечення невідворотності 
покарання до правопорушників, а також 
командирів, які не забезпечили належний 
статутний порядок у підпорядкованих ко-
лективах.
Про здійсненні заходи, проблемні 

питання та прийняті рішення військові 
прокурори інформують керівників орга-
нів військового управління та військових 
прокуратур вищого рівня [4].
У військових прокуратурах протоколи 

про військові адміністративні правопору-
шення, передбачені статями 17210 – 17220 
КУпАП, складаються прокурорами, на 
яких відповідно до розподілу обов’язків 
керівником прокуратури покладено вико-
нання таких завдань (обов’язків).
Враховуючи, що згідно з частиною 

першою ст. 255 КУпАП протоколи скла-
даються уповноваженою на це особою, до 
матеріалів провадження у справах про 
адміністративні правопорушення долуча-
ються документи, що свідчать про те, що 
прокурор, який склав протокол про вій-
ськове адміністративне правопорушення, 
наділений відповідними повноваження-
ми. 
Такими документами можуть бути за-

вірені копії положення про структурний 
підрозділ апарату військової прокурату-
ри, наказу про затвердження розподілу 
функціональних обов’язків між працівни-
ками прокуратури або структурного під-
розділу апарату, наказу про повноважен-
ня конкретного прокурора тощо.

З метою усунення дублювання під 
час застосування визначених законодав-
ством повноважень, військові прокурори 
інформують військове командування про 
складання протоколів про військові адмі-
ністративні правопорушення, вчинені їх 
підлеглими. 
При складанні протоколів про адміні-

стративні правопорушення військовими 
прокурори не повинні допускати підміни 
діяльності військового командування, за-
безпечувати невідворотність покарання 
командирів (начальників), які не органі-
зовували належний статутний порядок у 
підпорядкованих підрозділах. На це та 
на відмінність прокурорського нагляду 
від контролю (відомчого та позавідомчо-
го) неодноразово зверталася увага фахів-
ців адміністративного права [5]. До того 
ж військові прокурори мають незалежний 
від командування військової частини, по-
завідомчий статус, що дає їм перевагу в 
об’єктивності та неупередженості дослі-
дження всіх обставин правопорушення. в
Протокол про військове адміністра-

тивне правопорушення складається з до-
триманням вимог, встановлених статтею 
256 КУпАП.
У разі вчинення військовослужбовцем 

кількох окремих військових адміністра-
тивних правопорушень протоколи скла-
даються щодо кожного правопорушення 
окремо.
Також у разі вчинення військового ад-

міністративного правопорушення кілько-
ма військовослужбовцями протокол про 
військове адміністративне правопору-
шення також складається на кожну особу 
окремо.
Протокол про військове адміністра-

тивне правопорушення складається у 
двох примірниках на спеціальному блан-
ку, один з яких вручається військовослуж-
бовцю, що притягається до адміністратив-
ної відповідальності, під його особистий 
підпис. 
Як свідчить судова практика, відсут-

ність у протоколі даних про особу, яка 
притягається до адміністративної відпові-
дальності, місце її проживання та прохо-
дження військової служби стали підстава-
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ми для повернення прокурору матеріалів 
для належного оформлення (постанови 
Переяслав-Хмельницького міськрайонного 
суду Київської області від 21.07.2015 у спра-
ві № 373/1808/15п, Суворовського район-
ного суду м. Херсона від 28.08.2015 у справі 
№668/8992/15п).
У протоколі під час його складання 

обов’язково зазначається стаття КУпАП 
та відповідна частина статті КУпАП, згід-
но з якою передбачено адміністративну 
відповідальність.
Недотримання вимоги про обов’язкове 

зазначення відповідної частини статті 
17220 КУпАП стала наслідком повернен-
ня судом прокурору матеріалів для на-
лежного оформлення (постанови Кому-
нарського районного суду Запорізької області 
від 24.06.2015 у справі № 333/4389/15-п та 
інші).
У разі складання протоколу про вій-

ськове адміністративне правопорушення 
за частиною 3 ст. 17220 КУпАП до мате-
ріалів необхідно надавати копії постанов 
про притягнення упродовж року особи до 
адміністративної відповідальності за від-
повідною частиною ст. 17220 КУпАП (по-
станова Мукачівського міськрайонного суду 
Закарпатської області від 26.05.2015 у справі 
№ 303/3070/15-п та інші) [4].
Особлива увага надається повному ви-

кладенню у протоколі обставин правопо-
рушення, зазначенню місця та часу його 
вчинення, суті правопорушення, які саме 
протиправні дії чи бездіяльність вчинила 
особа, яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності, які норми законо-
давства нею порушено.
Адже закриття судом більшості адмі-

ністративних проваджень на підставі п. 1 
ч. 1 ст. 247 КУпАП (за відсутністю події і 
складу адміністративного правопорушен-
ня) відбулося з підстав відсутності у про-
токолі та доданих матеріалах справи кон-
кретних доказів вчиненого особою право-
порушення, обсягу її службових повнова-
жень з підтвердженням їх невиконання, 
невідображення, у чому саме полягали 
протиправні дії чи бездіяльність, тощо 
(постанови Березнівського районного суду 
Рівненської області від 08.07.2015 у справі 

№ 3/555/552/15, Мостиського районного суду 
Львівської області від 23.09.2015 у справі № 
3/448/302/15, та інші) [6]. 
Прокурор, відповідно до статті 63 Кон-

ституції України, зобов’язаний ознайоми-
ти особу щодо якої складається протокол 
про адміністративне правопорушення з її 
правами відмовитися від надання пояс-
нень, а також з правами, передбаченими 
статтею 268 КУпАП, про що робиться від-
мітка в протоколі [1 ст.63; 3 ст.268].
При складанні протоколу про скоєння 

військового адміністративного правопо-
рушення обов’язково вказуються всі дані, 
передбачені статтею 256 КУпАП та дотри-
муються передбачені законом процедури 
[3, ст. 256].
Якщо в результаті вчинення адміні-

стративного правопорушення заподіяно 
матеріальну шкоду, про це також зазнача-
ється в протоколі та відповідних довідках 
– розрахунках, які долучаються до матері-
алів протоколу.
До протоколу також долучаються інші 

матеріали про адміністративне правопо-
рушення: пояснення особи, яка притяга-
ється до адміністративної відповідальнос-
ті, потерпілих, свідків, висновок експерта, 
речові докази, протокол про вилучення 
речей і документів, рапорти посадових 
осіб, а також інші документи та матеріали, 
що підтверджують факт вчинення адміні-
стративного правопорушення.
Складений протокол та інші матеріали, 

що підтверджують факт вчинення військо-
вого адміністративного правопорушення, 
протягом трьох робочих днів формують-
ся у справу про адміністративне правопо-
рушення, яка разом із супровідним лис-
том надсилається до районного, районного 
(міського, міськрайонного) суду за місцем вчи-
нення адміністративного правопорушення-
[2, ст. 257].
У супровідному листі про передачу 

справи про військове адміністративне 
правопорушення до суду зазначаються об-
ставини, суть військового адміністратив-
ного правопорушення, клопотання про 
повідомлення військову прокуратуру про 
час, місце і дату його розгляду, прийняте 
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рішення стосовно переданих матеріалів 
справи [4].
В останній час активізувалася дискусія 

щодо створення нового правоохоронного 
органу – Військової поліції. Поняття «по-
ліція» було предметом наукового дослі-
дження ще до створення цього органу в 
Україні [7, 8]. 
Статтею 255 КУпАП передбачено, що 

органи управління Військової служби пра-
вопорядку у Збройних Силах України ма-
ють право складати протоколи про право-
порушення, вчинені військовослужбовця-
ми, військовозобов’язаними та резервіста-
ми під час проходження зборів, а також 
працівниками Збройних Сил України під 
час виконання ними службових обов’язків 
за конкретно переліченими статтями КУ-
пАП. У разі реформування Військової 
служби правопорядку у Військову поліцію 
це слід врахувати.
Відповідно до пунктів 11 та 14 частини 

1 статті 255 КУпАП у справах про адміні-
стративні правопорушення, що розгляда-
ються органами, зазначеними в статтях 
218-221 цього Кодексу, протоколи про 
правопорушення мають право складати, 
зокрема:

11) прокурор (статті 172-4 – 172-20; 
185-4; 185-8; 185-11):

14) командири (начальники) військо-
вих частин (установ, закладів), команди-
ри підрозділів, які уповноважені на те 
командирами (начальниками) військових 
частин (установ, закладів) (статті 172-10 – 
172-20) [3, ст. 255].
Правом складання протоколів про ад-

міністративні правопорушення в певних 
випадках також наділені посадові особи 
військової інспекції безпеки дорожнього 
руху військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України, органів Дер-
жавної прикордонної служби України, ор-
ганів внутрішніх справ (Національної по-
ліції), органів Служби безпеки України та 
інших правоохоронних органів [2].

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, мо-

жемо констатувати, що право складання 
протоколів про військові адміністративні 
правопорушення саме військовими про-
курорами, які добре знайомі із законо-
давством у військовій сфері, до того ж є 
незалежними від командирів військових 
підрозділів, є дуже важливим.
Водночас, підтримуємо думки фахівців 

про необхідність прискореного створен-
ня такого правоохоронного органу, який, 
сподіваємося, також зможе посилити бо-
ротьбу з військовими адміністративними 
правопорушеннями, як Військова поліція.
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of 

the specifi cs of drawing up reports on military 
administrative offenses by military prosecutors, as 
well as to clarify the possibility of expanding the 
range of entities that will be given the right to draw 
up reports on military administrative offenses. The 
issue of creating a new law enforcement body - the 
Military Police, which will receive the right to draw 
up reports for offenses committed by the military.

In addition, it is emphasized that when drawing 
up protocols on administrative offenses, military 
prosecutors should not allow substitution of military 
command activities, ensure the inevitability of 
punishment of commanders (chiefs) who did not 
organize proper statutory order in subordinate 
units. The difference between prosecutorial 
supervision and control (departmental and non-
departmental) is emphasized, as well as the fact that 
military prosecutors have a non-departmental status 
independent of military command, which gives them 
an advantage in objectivity and impartiality in 
investigating all circumstances of the offense.

Key words: military prosecutors, military 
administrative offenses, Military police.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу специфіки 

складання протоколів про військові адміні-
стративні правопорушення військовими про-
курорами, а також з’ясуванню можливості 
розширення кола суб’єктів, яким буде надано 
право складання протоколів про військові адмі-
ністративні правопорушення. Досліджується 
питання створення нового правоохоронного 
органу – Військової поліції, яка отримає право 
складання протоколів за правопорушення, вчи-
нені військовими.
Окрім того, наголошується на тому, що 

при складанні протоколів про адміністративні 
правопорушення військовими прокурори не по-
винні допускати підміни діяльності військового 
командування, забезпечувати невідворотність 
покарання командирів (начальників), які не 
організовували належний статутний порядок 
у підпорядкованих підрозділах. Підкреслено від-
мінність прокурорського нагляду від контролю 
(відомчого та позавідомчого), а також те, що 
військові прокурори мають незалежний від ко-
мандування військової частини, позавідомчий 
статус, що дає їм перевагу в об’єктивності та 
неупередженості дослідження всіх обставин 
правопорушення.
Ключові слова: військові прокурори, військо-

ві адміністративні правопорушення, Військова 
поліція.
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ÎÁ’ªÊÒ ÑÊËÀÄÓ ÇËÎ×ÈÍÓ «ÏËÀÍÓÂÀÍÍß, 
Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ, ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÍÍß ÒÀ ÂÅÄÅÍÍß 

ÀÃÐÅÑÈÂÍÎ¯ Â²ÉÍÈ»

Короткий огляд кримінально-правової 
літератури засвідчив, що кримінальна відпо-
відальність за агресивну війну нині ще не до-
статньо вивчена. Сьогодні питання її змісту 
та форм викликають жваві та плідні дискусії 
серед науковців. Визначено поняття «сувере-
нітет», «територіальна цілісність» та «по-
літична незалежність». Констатовано, що 
окремі аспекти є взагалі недослідженими, а 
позиції авторів щодо окресленого питання – 
суперечливими. Завдяки відповідному вивчен-
ню частину досі невисвітлених питань підда-
но аналізу, щодо вирішення спірних – наведено 
додаткові аргументи.
Ключові слова: агресивна війна, терито-

ріальна цілісність і недоторканність, пла-
нування, підготовка, розв’язування, ведення 
агресивної війни.
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боротьбі із проявами агресії, але й ефектив-
не реагуванн я кримінального законодав-
ства на будь-яку загрозу національній без-
пеці України.
У Зверненні Верховної Ради України до 

парламентарів іноземних держав та міжна-
родних організацій щодо засудження еска-
лації збройної агресії Російської Федерації 
від 7 лютого 2017 р. вказується, що агресія 
РФ проти України, що призвела до тимча-
сової воєнної окупації Російською Федера-
цією Автономної Республіки Крим і міста 
Севастополя та окремих районів Донецької 
і Луганської областей може призвести до ще 
більш жахливих наслідків для цивільного 
населення, викликаних варварськими діями 
іррегулярних та регулярних збройних фор-
мувань Російської Федерації. Окрім того, на-
голошується, що саме Російська Федерація 
порушує міжнародні домовленості, зриває 
мирний процес та застосовує засоби і мето-
ди ведення війни, заборонені міжнародним 
гуманітарним правом. У зв’язку з цим Вер-
ховна Рада України закликає парламенти 
іноземних держав та міжнародні організації 
засудити Російську Федерацію за порушен-
ня режиму припинення вогню, передбаче-
ного Мінськими домовленостями, навмисну 
руйнацію іррегулярними та регулярними 
збройними формуваннями Російської Фе-
дерації міста Авдіївки Донецької області та 
за здійснення нападів на об’єкти, необхідні 
для виживання цивільного населення [1].

Постановка проблеми
В Україні донедавна ст. 437 КК України 

не застосовувалась. Втім, із 2014 року ситуа-
ція кардинально змінилася внаслідок акти-
візації російської збройної агресії на сході 
України, насильницького протиправного 
відторгнення АР Крим та Севастополя від 
України, а також їхньої анексії Російською 
Федерацією. Відтак гостро постало питання 
захисту кримінально-правовими засобами 
відносин, що забезпечують умови охорони 
суверенітету та територіальної цілісності 
держави. Запорукою успішного виконання 
цього обов’язку є не лише злагоджена діяль-
ність підрозділів Служби безпеки України у 
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Аналіз останніх досліджень
У теорії кримінального права кримі-

нально-правова охорона суверенітету та 
територіальної цілісності держави не має 
детального розроблення. Зокрема, наявні 
кримінально-правові дослідження висвіт-
люють тільки фрагментарно окремі питан-
ня, які пов’язані з учиненням злочину, пе-
редбаченого ст.437 КК України. Так, питан-
ня кримінально-правової охорони миру та 
безпеки людства від злочинів агресії рідко 
були предметом розгляду вчених. Ці питан-
ня фрагментарно розглядались у працях-
О. Базова, О.М. Броневицької, В. Гапончук,-
К.С. Кардаш, Х.В.Олійник, О. В. Олішев-
ського, П.В. Пекар, М.Б. Стиранки та інших. 
Такий стан наукової розробки окресленої 
проблеми негативно позначається на прак-
тиці під час вирішення питань притягнен-
ня особи до кримінальної відповідальності 
за планування, підготовку, розв’язування 
та ведення агресивної війни чи воєнного 
конфлікту, оскільки трапляються випадки 
неоднакового застосування кримінального 
закону (наприклад, в одних випадках одна-
кові за обсягом та змістом злочинні діяння 
отримують кримінально-правову оцінку за 
ст.437 КК України, а в інших – за ст.110 чи 
ст.258-3 КК України).

Постановка завдання
Метою цієї статті є дослідження питань 

об’єкта складу злочину, передбаченого 
ст.437 КК України.

Виклад основного матеріалу
У ст.1 Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН «Визначення агресії» від 14 грудня 
1974 р. вказується, що агресією є викорис-
тання збройної сили держави проти суве-
ренітету, територіальної цілісності або по-
літичної незалежності іншої держави або 
будь-яким іншим чином, несумісним зі Ста-
тутом ООН. Окрім цього, у зазначеному 
міжнародному докумен ті передбачено пере-
лік дій, які слід розглядати як акт агресії, а 
саме: 
а) вторгнення або напад збройних сил 

держави на територію іншої держави або 
будь-яка військова окупація чи анексія із за-

стосуванням сили території іншої держави 
або частини її; 

b) бомбардування збройними силами 
держави території іншої держави або засто-
сування будь-якої зброї державою проти те-
риторії іншої держави;

 с) блокада портів або берегів держави 
збройними силами іншої держави; 

d) напад збройними силами держави на 
сухопутні, морські або повітряні сили, або 
морські і повітряні флоти іншої держави; 
е) застосування збройних сил однієї дер-

жави, що знаходяться на території іншої 
держави за згодою з приймаючою держа-
вою, у порушення умов, передбачених в 
угоді, або будь-яке продовження їх перебу-
вання на такій території по припиненню дії 
угоди;

 f) дія держави, що дозволяє, щоб її те-
риторія, яку вона надала в розпорядження 
іншої держави, використовувалася цією ін-
шою державою для здійснення акту агресії 
проти третьої держави; 

g) засилання державою або від імені дер-
жави збройних банд, груп, іррегулярних 
сил або найманців, які здійснюють акти за-
стосування збройної сили проти іншої дер-
жави, що носять настільки серйозний ха-
рактер, що це рівносильне перерахованим 
вище актам, або його значну участь у них.
Виходячи із визначення поняття агре-

сії та її форм, можна зробити висновок, що 
злочини агресії посягають на суверенітет, 
територіальну цілісність або політичну не-
залежність іншої держави. З огляду на це 
потрібно ці поняття розглянути більш де-
тально.
Суверенітет України. Новий тлумачний 

словник української мови визначає сувере-
нітет України як непорушне право нашої 
держави самостійно вирішувати всі питання 
внутрішньої й зовнішньої політики; верхо-
венство державної влади всередині країни і 
її незалежність у міжнародних відносинах; 
незалежність держави в зовнішніх і верхо-
венство у внутрішніх справах [2, с. 444]. 
Суверенітет України, відповідно до ст. 2 
Конституції України, поширюється на всю 
її територію. Носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ, який 
здійснює владу безпосередньо через орга-



81

Êàíö³ð Â., Ñêðåêëÿ Ë., Êîí÷óê Í. - Îá’ºêò ñêëàäó çëî÷èíó...

ни державної влади й органи місцевого са-
моврядування (ст. 5 Конституції України). 
Словом, суверенітет держави обмежується 
суверенітетом народу.
Суверенітет є базисом незалежності та 

самостійності органів державної влади у 
вирішенні зовнішніх і внутрішніх проблем 
(так званий зовнішній і внутрішній суве-
ренітет). Внутрішній суверенітет означає 
незалежність держави від інших суб’єктів 
політичної системи. Натомість зовнішній 
– це насамперед незалежність у зовнішньо-
політичній сфері. Важливою ознакою суве-
ренітету держави є її єдність, що має вияв 
у функціонуванні органів законодавчої, ви-
конавчої та судової гілок влади [3, с. 68–69].
Таким чином, з наведеного очевидно, 

що основними ознаками суверенітету дер-
жави є її здатність самостійно представляти 
свою владу на своїй території, а також ухва-
лювати рішення в міжнародних відносинах 
(самостійно вирішувати питання без фор-
мальної підпорядкованості іншій державі). 
Відтак постає запитання: «Чи обмежується 
суверенітет держави її участю у міжнарод-
ній політиці шляхом укладення договорів і 
угод»? Л. Д. Чекаленко зазначає, що пооди-
нокими є випадки, коли провідні міжнарод-
ні структури, спираючись на згоду держав, 
користуються засобами, що обмежують дер-
жавний суверенітет (наприклад, у прийнят-
ті рішень із деяких питань, що обов’язкові 
для всіх держав-членів, застосування за-
ходів примусу, санкцій тощо) [4]. У рамках 
цього запитання слід зазначити, що міжна-
родні договори та угоди нерідко укладають-
ся з метою врегулювання глобальних про-
блем, які впливають на мир і безпеку люд-
ства та, відповідно, потребують об’єднання 
зусиль кількох держав світу. Як приклад 
назвемо «Мінські угоди», які були підписа-
ні з метою деескалації збройного конфлікту 
на сході України. Водночас Мінськими до-
мовленостями було знівельовано проблему 
визнання збройної агресії РФ проти Украї-
ни. До їх розгляду було включено питання 
конституційного устрою держави (надання 
особливого статусу тимчасово окупованим 
територіям), яке знаходиться у винятковій 
компетенції народу України.

Видається, що обмеження суверенітету 
ймовірне лише тоді, коли держави позбав-
ляються частини або всієї сукупності прав, 
що становлять зміст їхнього суверенітету. 
Водночас участь держав у міжнародних ор-
ганізаціях, укладення договорів та угод є 
своєрідним захистом від глобальних і регіо-
нальних загроз їхній безпеці.
Територіальна цілісність і недоторканність 

України. Відповідно до ст. 2 Конституції 
України, територія України у межах сучас-
ного кордону є цілісною та неподільною. 
У міжнародному праві традиційно вважа-
ється, що «територіальна цілісність» та «те-
риторіальна недоторканність», хоч і не є 
тотожними, але настільки взаємопов’язані, 
що практично завжди супроводжують одне 
одного [5, с. 30]. Натомість у кримінально-
правовій літературі ці поняття фактично 
ототожнюють та визначають територіальну 
недоторканність як цілісність і неподіль-
ність її території в межах сучасних кордонів 
[6, с. 205]. Хоча ці поняття і пов’язуються в 
єдиний принцип «цілісності і недоторкан-
ності території», однак вони є різними за 
змістом. Так, семантичний зміст поняття 
«цілісність» означає стан внутрішньої єд-
ності об’єкта, його відносну незалежність 
від навколишнього середовища. Натомість 
поняття «недоторканний» трактують як та-
кий, якого закон охороняє від посягань з 
боку кого-небудь або такий, якого не можна 
знищувати через значущість, важливість [7, 
с. 1587]. З цього приводу М. А. Рубащенко 
слушно стверджує, що «цілісність характе-
ризує стан території України з точки зору 
його просторових параметрів (єдність та не-
подільність), а недоторканність – стан того 
самого об’єкта з точки зору зовнішніх умов, 
у яких повноцінно (у повній мірі) виявля-
ється соціальна цінність цього об’єкта». Від-
так «фактичне порушення недоторканності 
території України виражається в порушен-
ні зазначених зовнішніх умов…» [8, с. 224]. 
Отже, поняття «недоторканність території 
України» є більш широким, ніж «цілісність 
території України».

27 березня 2014 р. прийнято Резолюцію 
Генеральної Асамблеї ООН про підтримку 
територіальної цілісності України. У цьому 
документі регламентовано положення про 
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невизнання «кримського референдуму», а 
також міститься заклик до всіх держав та 
міжнародних організацій не визнавати жод-
них змін статусу АРК та міста Севастополя й 
утримуватися від будь-яких дій, які можуть 
бути інтерпретовані як визнання зміни ста-
тусу.
Найбільшим ризиком для територіаль-

ної цілісності та недоторканності України є 
масштабна підтримка сепаратистських про-
цесів із боку РФ, які створюють загрозу дер-
жавному суверенітету, порушують принци-
пи геополітичної безпеки нашої держави та 
прагнуть її розколоти. Як такий, сепаратизм 
є протизаконною діяльністю, що спрямова-
на на відокремлення від України частини її 
територій та їхніх мешканців. Зокрема, най-
більш загрозливим та небезпечним є тери-
торіальний сепаратизм, який культивується 
у південно-східних областях та АРК. З цього 
приводу можна навести наступний приклад. 
Так, у червні 2014 року до структурного під-
розділу не передбаченого законом збройно-
го формування, чинного на території міста 
Алчевська та Слов’яносербського району 
Луганської області, на добровільній осно-
ві увійшла обвинувачена О., яка мала уми-
сел брати активну участь у діяльності цього 
збройного формування.
Вступивши в зазначене збройне фор-

мування, О., діючи з прямим умислом, 
розуміючи незаконність діяльності форму-
вання, брала активну участь у збройному 
формуванні, зокрема виконувала вказівки 
осіб, які були рангом вище за неї. Так, об-
винувачена, маючи умисел на участь у ді-
яльності не передбаченого законом зброй-
ного формування і, відповідно, вчинення 
злочину проти миру, усвідомлюючи сус-
пільно небезпечний характер вчинюваних 
дій, з особистих мотивів, разом з іншими 
невстановленими особами, будучи зара-
хованою до вищезазначеного не перед-
баченого законом збройного формуван-
ня, влітку 2014 року пройшли підготовку 
до збройної агресії проти України, тобто 
всі необхідні тренування щодо ведення 
бойових дій, здійснення розвідувальної і 
диверсійної діяльності проти підрозділів 
українських військових формувань на те-
риторії України, а саме вивчення тактики 

проведення завдання (жести рук при ви-
явлені бойової техніки - реактивної систе-
ми залпового огню, танків та живої сили), 
прийоми рукопашного бою та проведення 
стрільби з автоматичної зброї.
Надалі, О., діючи умисно разом з іншими 

невстановленими особами з метою знищен-
ня живої сили та бойової техніки Збройних 
сил України, Національної Гвардії, підроз-
ділів територіальної оборони, інших право-
охоронних органів України на блокпостах у 
містах їх дислокації на території Луганської 
області, з метою нападу на них та знищення, 
перебуваючи на території Луганської облас-
ті в районі знаходження лінії розмежування 
між силами супротивника, використовуючи 
вогнепальну зброю та інше переносне (мо-
більне) військове озброєння, здійснювала 
знищення живої сили та бойової техніки 
Збройних сил України, Національної Гвар-
дії, підрозділів територіальної оборони, ін-
ших правоохоронних органів України.
Так, у період часу з червня 2014 року по 

січень 2017 року, обвинувачена, діючи у 
складі не передбаченого законом збройно-
го формування, разом з іншими членами 
не передбаченого законом збройного фор-
мування, брала активну участь у діяльності 
не передбаченого законом збройного фор-
мування так званої «Луганської народної 
республіки», а саме була командиром взво-
ду снайперів розвідувальної роти 4 ОМБР 
«ЛНР», та брала участь у бойових діях, здій-
снювала розвідувальну діяльність на пере-
дових лініях розташування Збройних Сил 
України. Таким чином, О. вчинила злочи-
ни, передбачені ст. ч.2 ст. 260 КК України, 
тобто участь у діяльності не передбаченого 
законом збройного формування, та ч.2 ст. 
27 ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 437 КК України, тобто 
участь у змові, що спрямована на вчинення 
планування, підготовки агресивної війни за 
попередньою змовою групою осіб [9]. Втім, 
така кваліфікація, гадаємо, є не до кінця 
правильною, оскільки саме поняття змови 
розглядається як таємна угода для досяг-
нення певної мети [10, с. 341]. У той же час 
у вироку вказано, що підсудна брала актив-
ну участь у бойових діях, будучи команди-
ром взводу снайперів розвідувальної роти. 
А тому вказані дії виходять за межі поняття 
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змови на вчинення злочину. Очевидно, що у 
цьому випадку повинна бути кваліфікація за 
ч.2 ст.437 КК України, а саме ведення агре-
сивної війни.
Політична незалежність. У міжнародному 

праві загальновизнаним є принцип поваги 
до державного суверенітету, який, зокрема, 
полягає в утриманні від непрямого втручан-
ня у внутрішні або зовнішні справи будь-якої 
держави та її можливості самостійно здій-
снювати зовнішню політику, тобто бути по-
літично незалежною. З вищенаведеного ви-
пливає, що поняття політичної незалежності 
охоплюється поняттям державного суверені-
тету та співвідноситься як частина і ціле.

Висновки
Таким чином, суспільна небезпека пла-

нування, підготовки, розв’язування та ве-
дення агресивної війни полягає у тому, що 
діяння злочинців посягають на суверенітет 
та територіальну цілісність держави, що ста-
вить під загрозу її існування як суверенної 
держави, порушує стан захищеності, а та-
кож мир і безпеку людства.
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SUMMARY 
T is analyzed the state of theoretical research of 

problem of aggressive war; it is selected substantive 
debatable provisions and their supporters. It is given 
characteristic of doctrinal approaches to the category 
of aggressive war in the context of protecting the 
territorial integrity. Conclusions are drawn that on 
the modern stage of state development there is no 
adequate mechanism of aggressive war countering 
in Ukraine.

A brief review of criminal literature has given 
an opportunity to conclude that the issue of criminal 
responsibility for aggressive war is one of those who 
have not been properly resolved. Nowadays, the issue 
of its content and form cause lively and fruitful 
discussions among scholars. Determining how 
correlated the term «military confl ict» with friends 
by the term «war», «aggressive war» and «armed 
confl ict».

It has been stated that certain aspects had not 
been studied at all, and the authors’ positions on 
the investigated issue were controversial or diverse. 
Due to the relevant analysis, some of the issues 
that are not illuminated have been analysed, the 
additional arguments have been given to resolve the 
controversial issues.

Key words: aggressive war, territorial integrity 
and inviolability, war planning, preparation, 
resolution, conduct.
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ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃ ÊÐÈÌ²ÍÎÃÅÍÍÈÕ ÄÅÒÅÐÌ²ÍÀÍÒ 
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У статті, на основі аналізу наукових дослі-
джень, визначено основні детермінанти осо-
бистості неповнолітнього злочинця; обґрун-
товано їх відмінність від причин та умов, що 
сприяють вчиненню злочинів; встановлено 
кореляційні зв’язки між деструктивним спо-
собом життя та рівнем підліткової злочин-
ності.
Встановлено, що особу неповнолітнього 

злочинця характеризують спосіб насильства 
та ступінь виявленої при цьому жорстокості, 
які вказують на риси його характеру і темпе-
раменту, його професійні навички й уміння, 
а в деяких випадках – особливості психічного 
стану й здоров’я.
До криміногенних детермінант особис-

тості неповнолітнього злочинця віднесено: 
значну соціальну диференціацію населення; 
крайнє загострення соціально-економічних 
проблем; зниження життєвого рівня; розба-
лансованість і неадекватність виховних зу-
силь соціальних інститутів, зайнятих долею 
підлітків; конфлікт поколінь; сімейну деста-
білізацію, втрату сучасною сім’єю функцій 
традиційного ефективного інституту соціа-
лізації; соціокультурний дефіцит особистості 
підлітка, акцент на його фізичному самовдос-
коналенні на шкоду духовному; руйнування ге-
нофонду особистості, що створюють потуж-
ний психофізичний фон.
Ключові слова: насильство, злочини, непо-

внолітні, особистість злочинця, детермінан-
ти, соціалізація, криміногенні детермінанти.
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Постановка проблеми
Основним завданням кримінологіч-

ної науки, що має важливе теоретичне та 
практичне значення, виступає аналіз де-
термінант злочинності загалом та її окре-
мих видів. Без вивчення причин і умови 
злочинності було б неможливим дослі-
дження самого феномену «злочинності» і 
всього спектра девіантної поведінки осо-
бистості.
Актуальності проблема набула саме у 

наш час, коли спостерігається суттєве за-
гострення соціально-економічної й сус-
пільно-політичної ситуації в державі, зане-
пад моральності та духовності й критичне 
зростання злочинності. Позаяк злочин-
ність – наслідок комплексу причин і умов, 
то і боротися треба не лише з наслідками, 
а й з причинами, що породжують це яви-
ще. У цьому аспекті актуальності набуває 
питання формування особистості злочин-
ця, що є процесом набуття чи акцентуації 
певних рис, якостей та властивостей, які у 
конкретній життєвій ситуації призводять 
до вибору суб’єктом протиправної пове-
дінки. 

Мета статті
Дослідження сутності криміногенних 

детермінант, аналіз загальних та специ-
фічних причин насильницької злочиннос-
ті, моніторинг першопричин та наслідків 
девіантної поведінки особистості. 
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Ступінь дослідженості теми
Вивчення та наукове дослідження зло-

чинності неповнолітніх загалом й окре-
мих її видів провадиться перманентно у 
численних працях українських та інозем-
них науковців, зокрема: Ю. М. Антоня-
на, О. М. Бандурки, Є. М. Блажівського, 
Б. М. Головкіна, І. М. Даньшина, А. І. Дол-
гової, О. С. Стеблинської, Н. С. Юзікової, 
Н. Д. Туза та ін. Проте, сучасні виклики 
змінюють модель поведінки злочинця, що 
потребує постійно моніторингу та вивчен-
ня його криміногенних детермінант.

Виклад основного матеріалу
Злочинність – це історично мінливий 

соціальний та правовий феномен, який 
формується з діянь, скоєних людьми в сус-
пільстві та проти інтересів усього суспіль-
ства або основної його частини. 
У сучасному науковому поданні зло-

чинність – це складне соціальне явище з 
ознаками системності, що є наслідком вза-
ємодії безлічі негативних за своєю спря-
мованістю чинників розвитку суспільства 
і особистості. Вона має якісні й кількісні 
характеристики, що розкривають її струк-
туру, стан і динаміку. 
Криміногенна ситуація в державі фор-

мується під впливом деградації моральних 
цінностей, посилення соціальної конфлік-
тності опосередком суттєвої поляризації 
суспільства, зубожіння значної частини на-
селення, трансформації соціальної харак-
теристки осіб, що вчиняють кримінальні 
правопорушення. 
Криміногенна ситуація – це комплекс 

зовнішніх обставин, у яких опинилась осо-
ба і які впливають на її свідомість, почуття, 
волю, з урахуванням яких вона приймає 
рішення вчинити правопорушення [1,-
с. 116].
У доктрині злочинності існує декілька 

наукових підходів щодо причин злочин-
ності. Зокрема, причини й умови злочин-
ності об’єднує родове поняття «криміно-
генні детермінанти». 
Питання криміногенної детермінації 

були і залишаються одними з найбільш 
складних у кримінології, проте над-
звичайно потрібними. Оскільки лише в 

тому випадку, коли відомі причини, фак-
тори, умови виникнення злочинності, 
можливе вжиття заходів щодо усунення 
детермінант, які її стимулюють. Причини 
вчинення окремого злочину полягають у 
взаємодії зовнішнього і внутрішнього [2, 
c. 47]. 
В.М. Кудрявцев зазначає, що причи-

ною конкретних злочинів є різні життєві 
ситуації, які у взаємодії з позицією особи 
спричиняють злочинні дії [3, c. 86].
З-поміж детермінант злочинів 

В. М. Кудрявцев виокремлює суб’єктивні й 
об’єктивні причини та умови. Суб’єктивні 
причини злочинів, у його розумінні, – це 
певні елементи соціальної психології, що 
суперечать ідеології суспільства і мають 
вияв у спотворених потребах, інтересах, 
цілях, мотивах, моральних цінностях і 
правосвідомості осіб, які вчиняють право-
порушення. Об’єктивні причини злочи-
нів – це певні суперечності у суспільному 
житті, в економічних і соціальних відноси-
нах людей. Суб’єктивні умови злочинів – 
це демографічні й соціально-психологічні 
особливості населення (риси характеру, 
вік, стать тощо). Об’єктивні умови злочи-
нів – це недоліки організаційного і техніч-
ного характеру, що підтримують, а інколи 
й живлять дію суб’єктивних і об’єктивних 
причин злочинів [3]. Відтак, досліджен-
ня суб’єктивних причин кримінальних 
правопорушень, тобто тих, що безпосе-
редньо пов’язані з особою злочинця, є 
невід’ємною частиною дослідження при-
чин злочинності. 
З огляду на ці міркування, В. М. Ку-

дрявцев резюмував, що причини й умо-
ви за певних обставин можуть «міняти-
ся місцями». Тому встановити, чим буде 
конкретне явище – причиною чи умовою 
якоїсь події, можна залежно від сукупнос-
ті обставин конкретного кримінального 
правопорушення. Використовуючи зазна-
чений критерій, необхідно мати на увазі 
те, що він є вагомим у тих випадків, коли 
причина належить до активних явищ і 
здійснює перенесення матерії, енергії, ін-
формації або порушує таке перенесення. 
Коли йдеться про зв’язок сталих, пасивних 
явищ, то різниця між причинами й умова-
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ми втрачається і стає важко виокремити 
«специфічну причину», яка б відрізнялась 
від сукупності необхідних умов. Тому біль-
шість науковців схиляється до того, щоб 
комплекс причин та умов, спільна дія яких 
викликає наслідок (кримінальне правопо-
рушення), називати детермінантами.
Підлітковий вік вирізняється підвище-

ною чутливістю до зовнішніх та внутріш-
ніх чинників, оскільки в цей час радикаль-
но змінюється соціальний статус індивіда. 
Змістові та процесуальні особливості со-
ціалізації в цьому віці визначають та зна-
чною мірою посилюють делінквентність 
неповнолітнього. Піддатливість до впливу 
середовища у підлітковому віці найвища, 
причому кожний окремий прояв делінк-
вентної поведінки зумовлений, як прави-
ло, складною взаємодією вікових, індиві-
дуально-типологічних, індивідуально-пси-
хологічних та соціально-психологічних 
детермінант.
Особливу роль у соціалізації неповно-

літнього має сім’я. Сім’я виконує декілька 
функцій, одна з них – виховна. Саме у сім’ї 
дитина навчається сприймати світ, наби-
рається життєвого досвіду, очима батьків 
розрізняє добро і зло. Виховання правової 
культури починається також у сім’ї. Саме 
вона зацікавлена в активному засвоєнні 
підлітками необхідних норм поведінки, у 
формуванні стійкості до стихійних нега-
тивних впливів.
Сім’я є основним середовищем 

соціалізації дитини, саме в сім’ї дитина 
засвоює основні правила, норми та моделі 
спілкування. Формування передумов 
протиправної поведінки неповнолітніх у 
сімейному оточенні пов’язане: із складни-
ми життєвими обставинами їх рідних; по- 
рушенням структури сім’ї та негативним 
психологічним кліматом у сім’ях; викрив-
леною педагогічною позицією батьків та 
неадекватним стилем сімейного вихован-
ня, низькою батьківською компетентністю 
загалом; нехтуванням проблемами і потре-
бами дитини; наявністю криміногенного 
досвіду у батьків або інших членів 
сім’ї; вживання батьками алкоголю та 
різного виду психоактивних речовин [4, 
c. 13]. 

Сім’я легше й ефективніше здійснює 
індивідуальний підхід до дитини, вчасно 
зауважує її прорахунки, активно стимулює 
позитивні якості, протидіє негативним 
рисам характеру. Своєю чергою, сім’я, що 
провадить антигромадський спосіб життя 
(пияцтво й інше), різко вступає у проти-
річчя з нормами суспільства. То більше в 
такому протиріччі перебуває група зло-
чинців, що спільно вчиняють злочини, 
наприклад, вбивства чи заподіяння різної 
тяжкості шкоди здоров’ю людини з осо-
бливою жорстокістю під впливом спирт-
них напоїв або наркотиків. 
Проте не можна стверджувати, що 

сім’я здійснює категоричний вплив на осо-
бистість неповнолітнього. Як стверджує 
Н. Д. Туз, сімейну неблагонадійність слід 
розглядати лише як потенційний чин-
ник у механізмі формування особистості 
неповнолітнього злочинця (як причину 
формування асоціальної спрямованості і 
як умову становлення на шлях злочину). 
Злочинний акт, як відомо, не є немину-
чим наслідком негативного впливу сім’ї. 
Асоціальна спрямованість особистості ре-
алізується лише за збігу певних обставин, 
а може бути зовсім нейтралізована за до-
помогою позитивних впливів [5, с. 56]. 
Отже, за правильно налагодженої роботи 
відповідних органів (соціальних служб, 
дільничних офіцерів поліції, ювенальних 
інспекторів, адміністрації дошкільних та 
шкільних закладів, медичних установ, 
психологічних служб) негативний вплив 
мікросередовища, зокрема сім’ї, можна 
зменшити чи нейтралізувати, запобігши 
відтак формуванню негативних установок 
на вчинення правопорушень.
Для здійснення контролю за впливом 

сім’ї на формування особистості неповно-
літнього, зокрема для надання допомоги 
у цьому, вважаємо за доцільне проводити 
спільні батьківські збори, семінари, кон-
ференції за участю працівників освіти, 
юстиції, ювенальних інспекторів поліції, 
психологів. Метою таких заходів є пошук 
шляхів надання правових знань, прове-
дення роз’яснювальної роботи з правових 
питань, допомога підліткам, які станов-
лять «групу ризику».
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Розглядаючи детермінацію злочиннос-
ті неповнолітніх, доцільно наголосити й 
на негативному впливі засобів масової ін-
формації на неповнолітніх. Адже саме за-
соби масової інформації формують певні 
засади світогляду, моделі, стилю та пове-
дінки молоді. Непоодинокими є випадки 
негативної пропаганди культу насилля, 
жорстокості, розбещеності, вседозволенос-
ті та безкарності. 
Причинний комплекс злочинності не-

повнолітніх має певну своєрідність, зокре-
ма загальні для всієї злочинності причини, 
і взаємодіє з ними через групу чинників, 
які мають вияв у дефектах соціалізації осо-
бистості неповнолітніх. 
Сукупність чинників є своєрідним «фо-

ном» суспільного розвитку, на якому від-
буваються зміни злочинності. Без такого 
«фону» важко уявити ґрунтовне і всебіч-
не вивчення злочинності, що обумовлено 
досліджуваними чинниками. Водночас, 
на наш погляд, можна стверджувати, що 
механізм впливу чинників на злочинність 
доволі складний, і тому про вплив будь-
якого з них може йтися лише умовно, бо 
позитивний або негативний вплив тієї чи 
іншої сторони суспільного життя зале-
жить від конкретної комбінації чинників. 
Вплив криміногенних факторів, а іноді і 
вплив наслідків їх розвитку виражається 
в тому, що вони об’єктивно сприяють зло-
чинності. Складність оцінки чинників, що 
впливають на злочинність, а також неви-
вченість дії їх механізму не можуть бути 
підставою для відмови від аналізу різних 
аспектів суспільного життя з позиції їх 
криміногенної або антикриміногенної 
значущості. 
Найбільш криміногенні композиції, 

набори та комбінації чинників криміналь-
них правопорушень, вчинених неповно-
літніми з проявом жорстокості, опинилися 
у площинах перетину негативних явищ і 
процесів, які можна окреслити як «кримі-
ногенно-критичну масу» щодо сучасного 
етапу життєдіяльності суспільства. Йдеть-
ся про комплекс соціально-економічних, 
соціально-політичних, соціально-право-
вих, соціокультурних чинників, що впли-
вають на зростання наркотизації неповно-

літніх, яка, своєю чергою, перевищила 
критичну масу і нерозривно пов’язана зі 
злочинністю, зокрема, кримінальними 
правопорушеннями, вчиненими у стані 
наркотичного сп’яніння з проявом жор-
стокості. 
Найбільш криміногенна комбінація 

різних видів чинників, що схиляють непо-
внолітніх до вчинення кримінальних пра-
вопорушень, охоплює такі деструктивні 
феномени способу життя окремих регіонів 
нашої держави: 

– крайнє загострення соціально-еко-
номічних проблем, зокрема на рівні реалі-
зації програм молодіжної політики; 

– зниження життєвого рівня; 
– розбалансованість і неадекватність 

виховних зусиль соціальних інститутів, за-
йнятих долею підлітків; 

– конфлікт поколінь;
– сімейна дестабілізація, втрата су-

часною сім’єю функцій традиційного ефек-
тивного інституту соціалізації; 

– соціокультурний дефіцит особис-
тості підлітка, акцент на його фізичному 
самовдосконаленні на шкоду духовному; 

– наслідки руйнування генофонду 
особистості, що створюють потужний пси-
хофізичний фон.
Сьогодні можна говорити про цілий 

комплекс причин та умов, що сприя-
ють вчиненню злочинів конкретними 
неповнолітніми. Серед них - негативі впли-
ви в сімейному, найближчому побутовому, 
навчальному та виробничому оточенні, у 
сфері дозвілля і спілкування; помилки у 
галузі шкільного виховання; відхилення 
в діяльності засобів масової інформації, 
пов’язані з пропагандою культу насиль-
ства, жорстокості, демонстрацією статевої 
розбещеності, аморальної поведінки, інші 
обставини. І саме поєднання цих факторів, 
а не якийсь один з них у більшості випадків 
детермінує злочинну поведінку підлітка. 
Ретельне вивчення причин злочинів, які 
вчиняються особами у віці від 14 до 18 
років, допоможе побудувати дієву систе-
му заходів запобігання злочинності цієї 
категорії осіб [6, c. 171-172].
Негативні причини, що сприяють вчи-

ненню злочинів із особливою жорстокістю 
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неповнолітніми, можна об’єднати в такі 
групи: 

- відсутність обміну інформацією 
та координацією діяльності між різними 
службами правоохоронних органів із про-
філактичної роботи з неповнолітніми, а 
також особами, готовими до скоєння будь-
яких злочинів; 

- низький показник розкриття зло-
чинів, що наводить неповнолітніх на дум-
ку про вседозволеність і безкарність;

- невчасність, повільність розкриття 
злочинів, що також дає змогу неповноліт-
нім вчиняти нові, більш жорстокі злочини;

- поодиноке застосування або неза-
стосування індивідуального підходу при 
виборі запобіжних заходів до неповноліт-
ніх, які вже вчинили злочини; 

- відсутність у службах підрозділів 
поліції обліку неповнолітніх наркоманів, 
схильних до скоєння тяжких та особливо 
тяжких злочинів, що ускладнює проведен-
ня індивідуальної профілактичної роботи 
з ними; 

- формальний підхід практичних 
працівників правоохоронних органів до 
встановлення і вивчення причин і умов 
конкретних злочинів загалом (скоєних 
наркоманами тяжких, особливо тяжких 
злочинів, зокрема: розбоїв, грабежів, 
вбивств, кваліфікуючого хуліганства тощо) 
і, як наслідок, несвоєчасність вжиття захо-
дів щодо їх усунення;

- формальний підхід співробітників 
поліції до проведення спеціальних заходів 
щодо виявлення осіб, які вживають нарко-
тичні засоби та інші психотропні речови-
ни, а також заходів щодо попередження 
злочинів, скоєних цією категорією осіб; 
тяжких чи особливо тяжких злочинів, ско-
єних неповнолітніми у стані наркотичного 
сп’яніння;

- недостатня професійна підготовка 
практичних працівників правоохоронних 
органів;

- скорочення штатів у правоохорон-
них органах, а саме у структурних підроз-
ділах, що займаються безпосередньо робо-
тою з профілактики наркоманії і злочинів, 
пов’язаних із цим явищем. 

Усі наведені позиції так чи інакше є 
тими негативними чинниками, які нада-
ють в одних випадках опосередкований, а 
в інших безпосередній вплив на вчинення 
аналізованих злочинів, скоєних неповно-
літніми з проявом жорстокості.

Висновки
Особу неповнолітнього злочинця ха-

рактеризують спосіб насильства та ступінь 
виявленої при цьому жорстокості, які вка-
зують на риси його характеру і темпера-
менту, його професійні навички й уміння, 
а в деяких випадках – особливості психіч-
ного стану й здоров’я.
До криміногенних детермінант особис-

тості неповнолітнього злочинця належать: 
значна соціальна диференціація населен-
ня (тобто сімей, у яких ростуть і вихову-
ються неповнолітні) за рівнем матеріаль-
ного забезпечення та соціального статусу; 
порушення принципу розподілу і пере-
розподілу матеріальних благ та їх спожи-
вання залежно від інтенсивності та соці-
альної значущості власної праці; різниця 
у характері й змісті навчання залежно від 
матеріального становища; високий рівень 
розлучень та розпаду сімей; поширен-
ня пияцтва та алкоголізму, нервово-пси-
хічних розладів, хронічних захворювань 
окремих груп населення, зокрема батьків 
та осіб, відповідальних за навчання і вихо-
вання дітей; духовна розбещеність; низь-
кий рівень правової культури у суспільстві 
і значна деформація моральної та право-
вої свідомості окремих верств населення; 
вимушена необхідність батьків працювати 
за кордоном окремо від сім’ї; недостатнє 
ресурсне і кадрове забезпечення суб’єктів, 
які займаються вихованням неповноліт-
ніх.
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of scientifi c 

research, identifi es the main determinants of the 
personality of a juvenile offender; their difference 
from the reasons and conditions that contribute to the 
commission of crimes was substantiated; correlations 
have been established between destructive lifestyles and 
juvenile delinquency.

It has been established that the identity of a juvenile 
offender is characterized by the manner of violence and 
the degree of cruelty shown, which indicate the features 
of his character and temperament, his professional 
skills and abilities, and in some cases - mental and 
health characteristics.

The criminogenic determinants of the personality 
of a juvenile offender include signifi cant social 
differentiation of the population; extreme aggravation 
of socio-economic problems; lower living standards; 
imbalance and inadequacy of educational efforts of 
social institutions engaged in the fate of adolescents; 
generational confl ict; family destabilization, loss 
of functions of a traditional effective institution of 
socialization by a modern family; socio-cultural defi cit 
of the adolescent’s personality, emphasis on his physical 
self-improvement to the detriment of the spiritual; 
destruction of the gene pool of the individual, creating 
a powerful psychophysical background.

Keywords: violence, crimes, juveniles, the 
personality of the offender, determinants, socialization, 
criminogenic determinants.
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ÆÓÐÍÀË²ÑÒÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

В статье рассматриваются вопросы кон-
струирования диспозиций норм об уголовных 
правонарушениях в сфере свободы слова и 
журналистской деятельности, исследуют-
ся особенности применения казуистического 
приема законодательной техники, рассма-
триваются тенденции в регламентации со-
ставов правонарушений против законной про-
фессиональной деятельности журналистов.
Ключевые слова: норма права, законода-

тельная техника, приемы, казуистический, 
абстрактный, преступление, свобода слова, 
журналист.
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правових норм, але й практично унеможли-
вили їх застосування в окремих випадках.
Проблемам, пов’язаним із розвитком і 

функціонуванням ЗМІ в сучасному суспіль-
стві, присвячено низку фундаментальних і 
прикладних робіт, велику кількість науко-
вих статей з юридичних, політичних, соціо-
логічних наук та державного управління. 
Теорію масової комунікації та її засобів у 
загальному аспекті розробляли такі дослід-
ники, як: Т. Адорно, Р. Барт, З. Бауман, 
Д. Белл, Дж. Бенігер, К. Бєляков, В. Брижко, 
П. Бурдьє, Н. Вінер, Ю. Габермас, 
М. Горкгаймер, Б. Гунтер, Т. Ван Дейк, 
Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Дж. Кері, 
О. Кузнецова, П. Лазарсфельд, Г. Ласвелл, 
Т. Маєр, Д. Макквейл, Т. Петерсон, 
Н. Петрова, І. Погорєлова, Т. Приступенко, 
Т. Роззак, Ф. Сиберт, В. Шрамм, В. Якубенко. 
Проблематикою кримінально-правового за-
хисту діяльності засобів масової інформації 
займалися П. П. Андрушко, А. П. Бабій, 
П. С. Берзін, Я. С. Безпала, Р. В. Вереша, 
Ю. В. Городецький, І. О. Зінченко, 
В. М. Кудрявцев, С. Я. Лихова, 
Г. В. Лазутіна, А. І. Марущак, М. І. Мельник, 
О. В. Красильнікова, Н. В. Кушакова, 
В. І. Павликівський, А. В. Тарасенко, 
В. І. Тютюгін та ін.

Мета
Виявлення сучасних тенденцій у нор-

мотворенні з питань кримінальної відпові-
дальності за перешкоджання професійній 

Вступ
Стаття 34 Конституції України гаран-

тує кожному громадянину право на свобо-
ду думки і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань, що включає право 
вільно збирати, зберігати, використовува-
ти і поширювати інформацію усно, письмо-
во або в інший спосіб - на свій вибір. Для 
захисту зазначеного права кримінальним 
законодавством запроваджено відповідаль-
ність за перешкоджання законній професій-
ній діяльності журналістів (ст. ст. 171, 345-
1, 347-1, 348-1, 349-1 КК України). Поява у 
кримінальному законодавстві не тільки но-
вих статей, пов’язаних з посяганням на сво-
боду слова та журналістську діяльність, але 
й зміна дійсних суттєво ускладнило роботу 
правоохоронних органів з цього напрямку. 
Останні тенденції сучасного нормотворення 
не лише обтяжили розуміння кримінально-
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діяльності журналістів та розроблення від-
повідних пропозицій із застосування чинно-
го кримінального законодавства.

Завдання
Здійснити правовий аналіз на предмет 

доцільності використання казуїстичного 
способу законодавчої техніки при констру-
юванні кримінально-правових норм у сфері 
захисту свободи слова та професійної діяль-
ності журналістів.

Основний текст
Ситуація із забезпеченням свободи сло-

ва та професійної діяльності журналістів 
в Україні залишається доволі складною. 
Учасники парламентських слухань «Безпека 
діяльності журналістів в Україні: стан, про-
блеми і шляхи їх вирішення», що відбулися 
6 листопада 2019 року, розглянувши стан за-
безпечення безпеки діяльності журналістів 
в Україні визначили основні загрози про-
фесійній діяльності журналістів в Україні, 
якими, на їх думку, залишаються перешко-
джання професійній діяльності, погрози та 
інші випадки фізичної агресії. За тверджен-
ням учасників зібрання, за перші дев’ять мі-
сяців 2019 року експертами зафіксовано 88 
випадків фізичної агресії стосовно журна-
лістів. Вперше за останні три роки в Україні 
було скоєно вбивство громадянського жур-
наліста Вадима Комарова. Залишаються не-
розкритими резонансні вбивства журналіс-
тів, зокрема Павла Шеремета. Не встанов-
лені замовники вбивств Георгія Гонгадзе, 
В’ячеслава Веремія, Олеся Бузини та інших 
журналістів [1].
Як бачимо, ситуація, що склалася у цій 

сфері, викликає занепокоєння не тільки в 
громадських колах, але й на рівні законо-
давця. Для вирішення зазначених проблем 
депутати Верховної Ради тільки за останні 
декілька років подали близько десяти зако-
нопроєктів щодо посилення державно-пра-
вових гарантій у сфері забезпечення профе-
сійної діяльності журналістів. Два з них вже 
отримали статус закону, інші знаходяться на 
різних стадіях розгляду.
Зокрема, поданий народним депутатом 

В. В. Карпунцовим законопроєкт № 0924 
рекомендував Верховній Раді України вне-

сти до Кримінального кодексу України змі-
ни щодо встановлення низки спеціальних 
складів злочинів:

– погрозу або насильство щодо журналіс-
та, у тому числі, за здійснення такої погрози 
або насильства працівником правоохорон-
ного органу, іншою службовою особою;

– умисне знищення або пошкодження 
майна журналіста;

– посягання на життя журналіста;
– захоплення журналіста як заручника.
Вказаний закопроєкт у подальшому 

став основою Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення гарантій законної 
професійної діяльності журналістів» і був 
прийнятий 14 травня 2015 р. [2]. Таким 
чином, у розділі XV Особливої частини КК 
України з’явилась низка спеціальних норм 
про відповідальність за злочини проти 
журналістів: 

– стаття 345-1 «Погроза або насильство 
щодо журналіста»;

– стаття 347-1 «Умисне знищення або по-
шкодження майна журналіста»;

– стаття 348-1 «Посягання на життя жур-
наліста»;

– стаття 349-1 «Захоплення журналіста 
як заручника»;
Критиці журналістів за свою незначну 

ефективність піддавалася і основна норма 
про відповідальність за перешкоджання 
професійній діяльності журналістів (ст. 171 
КК України). На складнощі правозастосуван-
ня норми, передбаченої ст. 171 КК України, 
неодноразово звертали увагу в юридичній 
літературі, слідчі-практики та представники 
засобів масової інформації. У значній час-
тині вони були пов’язані з проблемою ви-
значення та неоднозначністю тлумачення 
таких понять, як «журналіст», «професійна 
діяльність», «перешкоджання законній про-
фесійній діяльності», «переслідування за ви-
конання професійних обов’язків». У зв’язку 
з цим, народні депутати Верховної Ради, 
частина з яких є професійними журналіс-
тами, подали законопроєкт № 1630, спря-
мований на удосконалення законодавчої 
бази та усунення недоліків законодавчого 
регулювання питань, пов’язаних із чинним 
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правовим механізмом забезпечення захисту 
професійної діяльності журналістів. 
Зважаючи на численні недоліки та за-

уваження, які виникли до законопроєкту 
під час розгляду у ВР при першому читанні, 
цей законопроєкт, підготовлений до друго-
го читання, суттєво змінився як за формою, 
так і за змістом [3]. Врешті, стаття 171 КК 
України отримала три частини, в одній з 
яких (ч. 1) законодавець спробував за допо-
могою казуїстичного прийому максимально 
доступно розкрити зміст перешкоджання 
законній професійній діяльності журналіс-
тів, зокрема незаконне вилучення зібраних, 
опрацьованих, підготовлених журналістом 
матеріалів і технічних засобів, якими він 
користується у зв’язку із своєю професій-
ною діяльністю, незаконна відмова у до-
ступі журналіста до інформації, незаконна 
заборона висвітлення окремих тем, показу 
окремих осіб, критики суб’єкта владних по-
вноважень, а так само будь-яке інше умисне 
перешкоджання здійсненню журналістом 
законної професійної діяльності.
Можна сказати, що в правоохоронних 

органах не тільки залишились питання до 
попередньої редакції статті, а й виникло 
безліч нових, зокрема тих, що стосуються 
тлумачення терміна «перешкоджання», від-
мінностей між перешкоджанням і впливом, 
наявності лише двох кваліфікуючих обста-
вин, які належать тільки до ч. 2 ст. 171 КК 
України у запропонованій редакції та бага-
то інших [4, с. 78]. На жаль, незважаючи на 
те, що законопроєкт № 1630 зазнав суттє-
вих змін, а нова редакція, яка суттєво від-
різняється від попередньої, була позбавлена 
широкого обговорення та наукового ана-
лізу, 4.02.2016 р. Верховна Рада прийняла 
його в цілому, і 3.03.2016 р. Закон України 
«Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України щодо удосконалення захисту 
професійної діяльності журналістів» набрав 
чинності [5].
Вітчизняне кримінальне законодавство 

у своїй більшості завжди було традиційно 
заощадливим у частині використання нор-
мативного матеріалу. Однак в останні роки 
Особлива частина кримінального закону 
стала насичуватися казуїстичними норма-
тивними приписами. Надлишкова казуїс-

тика присутня не тільки у статтях про по-
рушення свободи слова, алей достатньою 
мірою в інших розділах КК України (ст. 152, 
153, 158-1, 159-1 КК України та ін.).
Здавалося б, слід підтримати прагнен-

ня законодавця передбачити максимально 
повний (на його думку) перелік видів мож-
ливої злочинної поведінки, описати мож-
ливі фактичні обставини злочину шляхом 
докладної і детальної вказівки на конкрет-
ні, індивідуальні ознаки. Це, на перший 
погляд. повинно максимально захистити 
об’єкт кримінально-правової охорони від 
нормативних прогалин, урізати широту су-
дового розсуду і підвищити ефективність 
правоохоронної діяльності. Однак на прак-
тиці відбувається парадоксальна ситуація: 
чим складніше і багатослівніше описана 
диспозиція конкретної норми, тим рідше ця 
норма застосовується, чим більш казуїстич-
ними стають окремі кримінально-правові 
норми, тим менше злочинців притягується 
до кримінальної відповідальності [6, с. 34]. 
Для підтвердження такого висновку ско-
ристаємося судової статистикою за кількіс-
тю зареєстрованих правопорушень та засу-
джених за перешкоджання законній журна-
лістській діяльності. За даними Генеральної 
прокуратури України, з січня по вересень 
2019 року правоохоронці зареєстрували 187 
кримінальних проваджень щодо злочинів, 
скоєних стосовно працівників ЗМІ, з них 
136 кримінальних проваджень зареєстро-
вано за статтею 171 «Перешкоджання за-
конній професійній діяльності журналістів» 
Кримінального кодексу України. Водночас 
із січня по вересень 2019 року правоохорон-
ці розслідували та передали до суду лише 12 
кримінальних проваджень щодо злочинів, 
скоєних стосовно журналістів (у 2018 році - 
22 справи, у 2017 році - 23 справи). Як бачи-
мо, зміни в редакцію статті 171 КК України 
від 2016 року не допомогли практикам у ре-
алізації положень закону.
Слід погодитися, що в такій ситуації змі-

ни в чинне законодавство є назрілими та не-
обхідними. Як було зазначено вище, спроби 
«модернізації» ст. 171 КК України робили-
ся неодноразово, у тому числі депутатами – 
професійними журналістами. У попередній 
редакції ч. 1 ст. 171 КК України мала досить 
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лаконічний вигляд, передбачаючи відпові-
дальність за «умисне перешкоджання закон-
ній професійній діяльності журналістів». На 
недосконалість такого формулювання неодно-
разово зверталася увага з боку представників 
правоохоронних органів [7], у зв’язку з чим 
було запропоновано декілька законопро-
єктів з реформування сфери кримінально-
правового забезпечення свободи слова та 
діяльності журналістів, про що зазначалося 
вище. У своїх бажаннях покращити форму-
лювання диспозиції статті 171 КК України 
законодавець пішов шляхом конкретизації 
окремих видів перешкоджання законній 
професійній діяльності журналістів, виді-
ливши як самостійні форми такі дії: 1) неза-
конне вилучення зібраних, опрацьованих, 
підготовлених журналістом матеріалів і 
технічних засобів, якими він користується у 
зв’язку зі своєю професійною діяльністю; 2) 
незаконна відмова у доступі журналіста до 
інформації; 3) незаконна заборона висвіт-
лення окремих тем, показу окремих осіб, 
критики суб’єкта владних повноважень, 
а також 4) будь-яке інше умисне перешко-
джання здійсненню журналістом законної 
професійної діяльності. Таким чином, на 
думку ініціаторів законопроєкту, вказівка на 
конкретні види злочинного перешкоджан-
ня діяльності журналістів полегшить роботу 
правоохоронних органів і надасть останнім 
можливість прийняття безпомилкових рі-
шень у частині кваліфікації посягань на жур-
налістів.
На жаль, казуїстичний підхід у кримі-

нальному правотворенні, а також поява но-
вих норм про посягання на права журналіс-
тів не полегшили, а лише ускладнили судову 
практику, що і підтверджують вищезазна-
чені статистичні дані про кількість направ-
лених до суду кримінальних проваджень з 
перешкоджання законній професійній ді-
яльності журналістів. «Надмірні подробиці 
у тексті закону ускладнюють користування 
ним і з точки зору технічної роблять закон 
незадовільним», - не без підстав зазначав 
М. Д. Шаргородський [8, .с. 60].
Абстрактний прийом опису притаман-

ний досконалішіому ступеню розвитку за-
конодавчої техніки. У той же час, викорис-
тання казуїстичного способу допускається 

для деталізації кримінальної поведінки та 
конкретизації суспільно небезпечного ді-
яння або його наслідків. Так, у статті 236 
КК України абстрактний прийом опису сус-
пільно небезпечних наслідків доповнюєть-
ся конкретними прикладами, що дозволяє 
більш точно окреслити характер та обсяг 
шкоди, спричиненої порушенням правил 
екологічної безпеки. З іншого боку, різно-
манітність злочинних дій, а також прийо-
мів та методів вказують на важливість саме 
абстрактного (узагальненого) способу опи-
су протиправної поведінки. Так, у ч1. ст. 
263 КК України з поданого переліку неза-
конних дій з вогнепальною зброєю наявні і 
передача і збут, при цьому в ч. 2 ст. 263 КК 
України стосовно холодної зброї лише збут. 
Намагання законодавця описати за допо-
могою конкретних випадків той чи інший 
вид злочинної поведінки буде призводити 
до необхідності подальшого внесення від-
повідних змін у чинне законодавство. Так, 
протидія законній господарській діяльнос-
ті (ст. 206 КК України) у вигляді захоплен-
ня цілісного майнового комплексу, його 
частини, будівель, споруд, земельної ді-
лянки, об’єктів будівництва, інших об’єктів 
та незаконне припинення або обмеження 
діяльності на цих об’єктах та обмеження 
доступу до них не може охопити всіх різ-
новидів рейдерського захоплення, що в 
майбутньому потребує від законодавця до-
повнення статті новими злочинними спосо-
бами. Аналогічна ситуація спостерігається 
і стосовно виборчих правопорушень (ст.ст. 
158-1, 159-1 КК України), останні зміни в 
яких пов’язані з намаганням законодавця 
перерахувати всі можливі способи фальси-
фікацій або ж порушень голосування. Так, 
ч. 2 ст. 159-1 КК України встановлює відпо-
відальність за порушення порядку фінан-
сування політичної партії, передвиборної 
агітації чи агітації референдуму, зокрема: 
умисне здійснення внеску на підтримку по-
літичної партії; умисне здійснення внеску 
на користь політичної партії; умисне на-
дання фінансової (матеріальної) підтримки 
для здійснення передвиборної агітації чи 
агітації референдуму. Логічнішим у цьому 
випадку виглядає використання устале-
ного законодавчого прийому: «незаконне 
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фінансування політичної партії у великих 
розмірах» [9, с. 199].
Таким чином, доповнення ст. 171 КК 

України окремими видами перешкоджання 
(вилучення матеріалів, відмова у доступі до 
інформації, заборона публікації) навряд чи 
може вплинути на якість використання кри-
мінально-правової норми. У той же час по-
ява спеціальних норм про відповідальність 
за шкоду життю, здоров’ю, волі та власності 
журналіста суттєво ускладнили розуміння їх 
співвідношення з загальною нормою та пи-
тання кваліфікації протиправних посягань 
на свободу журналістської діяльності.
Зазначаємо, що в цілому поява такої 

кількості статей не тільки не спрощує, а на-
впаки ускладнює кримінально-правовий за-
хист журналістських свобод і призводить до 
суддівських помилок або необґрунтованого 
виправдання винних у порушеннях свободи 
слова.Вказівка у ч. 1 ст. 171 КК України на 
окремі форми перешкоджання професійній 
діяльності журналістів не вирішує більшості 
проблем правозастосовної практики. Якщо 
вилучення зібраних, опрацьованих, підго-
товлених журналістом матеріалів і техніч-
них засобів, якими журналіст користується 
у зв’язку зі своєю професійною діяльністю є 
лише однією з форм перешкоджання про-
фесійній діяльності, у такому випадку за-
лишається питання, чому відсутня вказівка 
на інші, більш небезпечні форми перешко-
джання, зокрема побиття журналістів, заля-
кування, цензура. І взагалі, чи відносяться 
такі форми до перешкоджання або потребу-
ють окремої кваліфікації. Судова практика, 
не маючи ґрунтовних теоретичних рішень 
з цього питання, не відрізняється одна-
ковим застосування закону. Так, дії особи, 
пов’язані з перешкоджанням законній про-
фесійній діяльності журналіста та нанесен-
ням легких тілесних ушкоджень, були ква-
ліфіковані Саксаганським районним судом 
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 
за ч.1 ст. 171, ч.1 ст. 125 КК України [10].-
У схожій ситуації Дніпровський районний 
суд м. Києва перешкоджання журналіст-
ській діяльності та нанесення тілесних ушко-
джень журналісту кваліфікував лише за ч. 2 
ст. 345-1 КК України [11]. Спостерігаються 
й інші підходи до вирішення вказаної про-

блематики, наприклад кваліфікація за су-
купністю статей 171 та 345 КК України. 

Висновки
Розглядаючи співвідношення абстрак-

тності і казуїстичності в описі диспозицій-
кримінально-правових норм, у тому числі 
за перешкоджання законній професійній 
діяльності журналістів можна виділити на-
ступні тенденції.
Так, у багатьох випадках законодавець 

без врахування особливостей та традицій 
національного законодавства намагаєть-
ся перенести (копіювати) положення між-
народних актів на вітчизняне нормативне 
поле. У цілому таке рішення призводить не 
тільки до появи непритаманній національ-
ному законодавству термінології, але й ви-
кликає суттєві складнощі у правозастосов-
ній практиці.
В інших випадках, законодавець, полег-

шуючи собі завдання і не обтяжуючи себе 
спробами уніфікувати термінологію, піти від 
зайвої казуїстичності, просто намагається 
перелічити найбільш типові приклади кри-
мінальної поведінки та «обрамляє» її вка-
зівкою «а також інше суспільно небезпечне 
діяння» або наявністю злочинних наслідків, 
доводячи тим самим зміст суспільної небез-
пеки до рівня, необхідного для криміналі-
зації.
Очевидно, що реформування норм про 

перешкоджання, збільшення їх казуїстич-
ності, а також виділення спеціальних видів 
посягань на журналістів не відповідає вимо-
гам законодавчої техніки і потребам право-
застосовної практики. Основним завданням 
законодавця в таких умовах має стати ви-
роблення простих, ясних, логічних невели-
ких за обсягом диспозицій, що закріплюють 
ознаки складів правопорушень у сфері сво-
боди слова та журналістської діяльності.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання кон-

струювання диспозицій норм про криміналь-
ні правопорушення у сфері свободи слова та 
журналістської діяльності, досліджуються 
особливості застосування казуїстичного при-
йому законодавчої техніки, розглядаються 
тенденції у регламентації складів правопору-
шень проти законної професійної діяльності 
журналістів.
Ключові слова:норма права, законодавча 

техніка, прийоми, казуїстичний, абстрак-
тний, злочин, свобода слова, журналіст.

SUMMARY 
The article considers the issues of constructing 

dispositions of norms on criminal offenses in the fi eld 
of freedom of speech and journalistic activity, examines 
the peculiarities of the application of casuistic methods 
of legislative technique, trends in the regulation 
of offenses against lawful professional activity of 
journalists.

The analysis of casuistry and abstractness in the 
description of the dispositions of criminal law, including 
those related to the obstruction of the lawful professional 
activity of journalists, revealed the following trends.

In many cases, without taking into account the 
peculiarities and traditions of national legislation, 
the legislator tries to transfer (copy) the provisions of 
international acts to the domestic regulatory fi eld.In 
other cases, the legislator simply tries to list the most 
typical examples of criminal behavior and “frames” it 
with instructions “as well as other socially dangerous 
acts” or the presence of criminal consequences, thus 
bringing the content of public danger to the level 
necessary for criminalization.

In general, it is concluded that it is necessary to 
revise the legislation on liability for obstructing the 
legitimate professional activities of journalists and to 
develop simple, clear, logical small dispositions that 
establish the characteristics of offenses in the fi eld of 
freedom of speech and journalism.

Key words: rule of law, legislative technique, 
methods, casuistic, abstract, crime, freedom of speech, 
journalist.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ ÎÊÐÅÌ² 
Ð²ÇÍÎÂÈÄÈ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ

У статті розглядаються питання кримі-
нальної відповідальності за окремі різновиди 
пропаганди. Констатовано, що право на сво-
боду думки і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань є невід’ємним консти-
туційним правом людини і громадянина, яке 
включає можливість вільно збирати, зберіга-
ти, використовувати і поширювати інформа-
цію усно, письмово або в інший спосіб - на свій 
вибір.
Втім це право може бути обмежене в ін-

тересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення, для захисту репу-
тації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфі-
денційно, або для підтримання авторитету 
і неупередженості правосуддя. А тому особа, 
яка пропагує до вчинення діянь, що є кримі-
нально-караними, таким виходить за межі 
наданого їй права. 
Встановлено, що публічні заклики мають 

інформаційний характер, тобто передають 
відповідну інформацію, яка повинна бути 
конкретизована і відображати криміналь-
но-протиправний характер дії. Такі заклики 
адресовані широкому колу осіб та їх зміст по-
винен бути доведений до свідомості громадян з 
метою схиляння останніх до вчинення кримі-
нальних протиправних дій.
Ключові слова: пропаганда, заклик, публіч-

ність, публічні заклики, інформаційна дія.
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Постановка проблеми
Право на свободу думки і слова, на віль-

не вираження своїх поглядів і переконань є 
невід’ємним конституційним правом люди-
ни і громадянина, яке включає можливість 
вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або 
в інший спосіб - на свій вибір (п.1 ст.34 Кон-
ституції України). Втім Основним Законом 
України встановлені певні обмеження щодо 
реалізації цього права в інтересах національ-
ної безпеки, територіальної цілісності або гро-
мадського порядку з метою запобігання заво-
рушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав ін-
ших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості 
правосуддя (п.2 ст.34 Конституції України).-
А тому особа, яка пропагує до вчинення діянь, 
що є кримінально-караними, таким виходить 
за межі наданого їй права. 
Дещо схожі положення також передбаче-

ні у Міжнародному пакті про громадянські і 
політичні права від 16 грудня 1966 р., відпо-
відно до якого кожна людина має право на 
вільне вираження свого погляду незалежно 
від державних кордонів, усно, письмово чи за 
допомогою друку або художніх форм чи інши-
ми способами на свій вибір. Водночас корис-
тування передбаченими правами накладає 
особливі обов’язки і особливу відповідаль-
ність. Воно може бути пов’язане з певними 
обмеженнями, які мають встановлюватися за-
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коном і бути необхідними: а) для поваги прав 
і репутації інших осіб; б) для охорони держав-
ної безпеки, громадського порядку, здоров’я 
чи моральності населення (ст.19). 
З огляду на це у КК України передбаче-

на ціла низка норм, які власне встановлюють 
кримінально-правову заборону пропаганди 
кримінально-протиправної ідеології, а саме: 
ч.2 ст.109 «Публічні заклики до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або 
до захоплення державної влади», ст.110 «Пу-
блічні заклики на умисні дії, вчинені з метою 
зміни меж території або державного кордону 
України на порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України», ст.258-2 «Пу-
блічні заклики до вчинення терористичного 
акту», ст.299 «Публічні заклики до вчинення 
дій, що мають ознаки жорстокого поводжен-
ня з тваринами», ст.436 «Публічні заклики до 
агресивної війни або до розв’язування воєн-
ного конфлікту», ч.2 ст.442 «Публічні заклики 
до геноциду». М.Б. Стиранка з цього приводу 
зазначає, що криміналізація законодавцем за-
значених дій обумовлена необхідністю при-
сікти вже на ранніх стадіях готовність інших 
осіб до вчинення більш рішучих кроків, зо-
крема безпосереднього посягання на зміну 
меж території або державного кордону Укра-
їни [1, с.109]. Втім наскільки ці норми є ефек-
тивними - питання не вивчене.

Стан теоретичного дослідження
Питанням кримінальної відповідальності 

за окремі різновиди пропаганди присвяче-
на чимала кількість праць, що є свідченням 
актуальності та важливості розглядуваної те-
матики. Зокрема, мова йде про наукові до-
слідження О.Ф. Бантишева, С.Ф. Денисова, 
І.В. Діордіци, О.О. Дудорова, З.А. Загиней, 
О.М. Костенка, С.В. Лаби, С.М. Мохончука, 
В.О. Навроцького, А.А. Музики, Х.В. Олій-
ник, М.А. Рубащенка, О.В. Шамари та інших. 
Також не можна не згадати про дисертацій-
ні дослідження тих авторів, які присвячені 
проблемним аспектам кримінально-правової 
протидії кримінально-протиправній ідеології, 
а саме: М.Б. Стиранки («Кримінально-право-
ва характеристика сепаратизму в Україні», 
Львів, 2021 р.), Л.В. Мошняги («Кримінальна 
відповідальність за злочини проти конститу-
ційних основ національної безпеки України», 

м. Харків, 2011 р.), А.О. Данилевського («Кри-
мінальна відповідальність за матеріальне, ор-
ганізаційне чи інше сприяння створенню або 
діяльності терористичної групи чи терорис-
тичної організації», м. Київ, 2009 р.). Внесок 
зазначених науковців є неоціненний, втім досі 
чимало питань не втрачають своєї гостроти та 
є недостатньо дослідженими, зокрема, щодо 
відмежування публічних закликів від підбу-
 рювання чи розповсюдження; щодо визна-
чення кількісної характеристики публічності 
тощо.

Виклад основних положень
Передусім слід з’ясувати, що треба розу-

міти під поняттям «заклик». Відповідно до ве-
ликого тлумачного словника української мови 
це поняття розглядається як звернення до 
певної групи людей, у якому в стислій формі 
висловлено провідну ідею часу, політичну ви-
могу, завдання; прохання, вимог а розгорнути 
яку-небудь діяльність, певним чином пово-
дити себе [2, с. 395]. Натомі сть, поняття «пу-
блічний» трактують як такий, що відбувається 
в присутності публіки, людей; призначений 
для широкого користування, громадський [2, 
с. 930]. 
Що стосується поняття публічних закли-

ків, то у теорії кримінального права загалом 
погляди щодо їх трактування збігаються. Так, 
О.С. Стеблинська під ним розуміє активний 
вплив відкрито звернений з використанням 
магнітофона, радіо, телебачення, інших тех-
нічних засобів тощо) на невизначену кількість 
людей (слухачів, читачів, глядачів) або на чле-
нів певної партії, організації чи інше угрупу-
вання, пов’язаний зі схиленням їх до здійснен-
ня погромів, підпалів, знищення майна, захо-
плення будівель чи споруд [3, с.274]. Дещо 
схожу позицію займає О.В. Епель, вважаючи, 
що публічні заклики передбачають відкрите 
звернення до невизначеного або до значного 
кола осіб, у якому висловлюються ідеї, погляд 
чи вимоги, спрямовані на те, щоб шляхом 
поши рення їх серед населення чи його окре-
мих категорії схилити певну кількість осіб 
до пе вних злочинних дій [4]. У свою чергу,-
В.В. Гапончук зауважує, що основною власти-
вістю публічних закликів є лінгвістичне мані-
пулювання, якому притаманні: цілеспрямова-
ний вплив одного суб’єкта на іншого (інших); 
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однонаправленість такого впливу; відбуваєть-
ся під час спілкування; має на меті змінити 
когнітивну та (або) поведінкову діяльність ін-
шої (інших) особи (осіб) [5, с.194].
У подальшому необхідно зупинитись на 

аналізі ознак поняття «публічні послуги». Так, 
першою їх ознакою є те, що вони мають ін-
формаційний характер, тобто передають від-
повідну інформацію, яка повинна бути кон-
кретизована і відображати кримінально-про-
типравний характер дії. Так, скажімо, заклик 
на кшталт «Нам потрібно боротися, проявити 
свою громадянську позицію, не дозволити 
владі маніпулювати нами» не слід розцінюва-
ти як публічні заклики до насильницької змі-
ни чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади. 
У той же час судовій практиці відомо чи-

мало випадків притягнення до кримінальної 
відповідальності за публічні заклики до вчи-
нення злочинних дій. Один із таких відобра-
жений у вироку Харківського районного суду 
Харківської області від 23 липня 2018 р. Так, 
В, діючи умисно, будучи активним учасником 
«антимайданівських» спільнот, де розповсю-
джуються матеріали, що дестабілізують соці-
ально-політичну обстановку в регіоні, розпа-
люють ворожнечу до «української нації», за-
кликають до утворення замість Луганської та 
Донецької областей непередбачених законо-
давством України територіальних одиниць: 
Луганської та Донецької народних республік 
відповідно, та до їх одностороннього визна-
ння як незалежних державних утворень, 
тобто до зміни меж території України шля-
хом створення за рахунок вказаних областей 
інших незалежних держав на порушення по-
рядку, встановленого Конституцією України - 
без проведення всеукраїнського референду-
му, передбаченого ст.73 Конституції України, 
використовуючи наявну у її розпорядженні 
особисту сторінку в соціальній мережі «Вкон-
такте», доступну для огляду необмеженому 
колу користувачів систематично розміщувала 
інформацію сепаратиського та антидержавно-
го характеру.
Реалізовуючи злочинний умисел, направ-

лений на зміну меж території та державно-
го кордону України у спосіб, не передбаче-
ний Конституцією України, 04 березня 2014 
року та 05 квітня 2014 року, В., на особистій 

сторінці в соціальній мережі «В Контакте» 
розмістила у вигляді репосту з назвою «Ново-
россия, вставай - мы обязаны победить!!!».
Відповідно до висновку спеціаліста за 

результатами проведеного дослідження у 
стенограмі розміщеного у вигляді репосту 
містяться наявні заклики до вчинення дій, 
спрямованих на зміну меж території або дер-
жавного кордону України в порушення по-
рядку, встановленого Конституцією України, 
а саме: «05 марта 15-16 часов по всем областям 
юго-востока акция неповиновения бандеров-
ской чуме, что засела в Киеве и собирается от-
туда давить нас в наших городах, поселках и 
селах! Донбасс, Одесса, Харьков, Херсон, Ни-
колаев, Запорожье, Днепропетровск, Кривой 
Рог, Крым хватит кормить всяких бандеров-
ских галыцян, волынчан, черновчан, хватит 
кормить бандеровский Киев. Сейчас, когда 
экономика той Украины идет к краху. Когда 
каждый из нас на своей шкуре и каждый из 
наших близких ощутит безнадежье, нищету и 
голод, которое наступит очень скоро. Банде-
ровская хунта в Киеве решила назначить во-
ров олигархов в наших областях, чтобы они 
воровали, и часть денежных средств отсылать 
в Киев и западенцам на их прикорм. Хватит, 
пора заканчивать с этим. Или они нас, или 
мы их!!!». Згідно з висновком експерта у цьо-
му фрагменті містяться зневажливо-образливі 
висловлювання про «всяких бандеровских га-
лыцян, волынчан, черновчан» та «бандеров-
ский Киев». Державну владу в Україні нази-
вають «Бандеровская хунта в Києве». Автором 
тексту здійснюється антитетичне протистав-
лення західноукраїнських регіонів і «юго-вос-
тока», здійснюється підбурення населення до 
непокори та відкритого протистояння «запа-
денцам», проголошуючи при цьому «по всем 
областям юго-востока акцию неповиновения 
бандеровской чуме, что засела в Киеве и со-
бирается оттуда давить нас в наших городах, 
поселках и селах!!!». За характером вказані за-
клики є публічними, за формою прямими.
В об’єктивному змісті висловлювань, 

виражених у формі прямих публічних 
закликів,Ю з одного боку, автор спотворює 
сучасні державні реалії, а з іншого - не визнає 
державного статусу України. При цьому ро-
биться спроба і підмінити назви держави, і 
залякати вторгненням військ на територію 
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України, що безпосередньо містить семанти-
ку закликів до вчинення дій, спрямованих на 
зміну меж територій України та державно-
го кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України. Таким 
чином, В. фактично здійснила розповсюджен-
ня матеріалів із закликами до вчинення умис-
них дій, направлених на зміну меж території 
або державного кордону України на пору-
шення порядку, встановленого Конституцією 
України [6].
Наступною ознакою публічних закликів 

є те, що вони повинні бути адресовані широ-
кому колу осіб. Тобто вони характеризуються 
суб’єктним складом, до якого входять: особа, 
яка висловлює відповідну протиправну ін-
формацію (адресант публічних закликів), та 
особи, які сприймають відповідну інформацію 
(адресати публічних закликів) [5, с.217]. Від-
повідно звернення, яке закликає громадян до 
вчинення певних кримінальних протиправ-
них дій, повинне бути спрямоване до невизна-
ченого їх кола. Мабуть, чи не найбільш дієвим 
засобом донесення інформації до громадян 
із використанням засобів масової інформації, 
зокрема, Інтернету, преси, телебачення. Не 
випадково, законодавець в окремих складах 
кримінальних правопорушень цю ознаку 
передбачив як кваліфікуючу (ч.3 ст.109, ч.2 
ст.258-2, ч.2 ст.436-1 КК України). 
У п.63 Рішення Європейського суду з прав 

людини (Справа «Редакція газети «Правоє 
дело» та Штекель проти України» (Заява № 
33014/05) вказується, що Інтернет як інфор-
маційний і комунікаційний інструмент дуже 
відрізняється від друкованих засобів масової 
інформації, особливо у тому, що стосується 
здатності зберігати та передавати інформацію. 
Електронна мережа, яка обслуговує мільярди 
користувачів у всьому світі, не є і потенційно 
не буде об’єктом такого ж регулювання та за-
собів контролю. Ризик завдання шкоди здій-
сненню та використанню прав людини і сво-
бод, зокрема права на повагу до приватного 
життя, який становлять інформація з Інтер-
нету та комунікація в ньому, є, безумовно, ви-
щим, ніж ризик, який походить від преси [7]. 
У судовій практиці України також мають 

місце випадки вчинення публічних закликів 
із використанням ЗМІ. Так, Ю., перебуваю-
чи в будівлі Луганської обласної ради, вико-

ристовуючи канал «LIFE NEWS», виступила 
зі заздалегідь підготовленою промовою, у 
якій проголосила публічні заклики до насиль-
ницької зміни конституційного ладу в Украї-
ні, а саме: «Мы также готовим референдум об 
независимости, либо, так сказать, автономии 
Луганской области…». Відповідно до даних 
висновку судово-лінгвістичної експертизи, у 
фрагментах виступу обвинуваченого містили-
ся публічні заклики до таких дій, як підготов-
ка до референдуму щодо автономії Луганської 
області, що може призвести до змін територі-
ального устрою України [8]. 
Ще однією ознакою публічних закликів 

є те, що їх зміст повинен бути доведений до 
свідомості громадян. Їх метою є здійснення 
певного впливу на людей з використанням 
вербальних та невербальних засобів [9, с. 125]. 
Врешті-решт, останньою їх ознакою, яка ви-
пливає з попередньої, є безпосереднє схилян-
ня громадян до вчинення кримінальних про-
типравних дій, а саме, до терористичного акту, 
геноциду, ведення агресивної війни тощо.
Публічні заклики необхідно відрізняти від 

підбурювання до вчинення кримінального 
правопорушення. Власне ключовою розме-
жувальною їх ознакою є публічність, оскіль-
ки при підбурюванні до протиправних дій 
схиляється конкретний адресат, тоді як при 
публічних закликах звернення адресоване 
широкому (невідомому) колу осіб. Відповід-
не розмежування достатньо повно здійснено 
В.В. Гапончуком, який власне виокремлює 
п’ять розмежувальних ознак, а саме: 1) при 
публічних закликах протиправна діяльність 
суб’єкта кримінального правопорушення не 
обов’язково повинна бути вдалою. Тоді як під-
бурювання як закінчена дія характеризується 
лище успішним впливом на іншу особу, що ви-
являється в обов’язковому вчиненні нею того 
кримінального правопорушення, до якого її 
схиляють; 2) якщо протиправні дії є абстрак-
тними, то це свідчить про публічні заклики, 
тоді як підбурювання стосується схиляння до 
вчинення конкретного (конкретних) право-
порушення (правопорушень); 3) публічні за-
клики мають місце тільки у випадку публіч-
ності, тоді як підбурювання з урахуванням на-
явності двостороннього суб’єктивного зв’язку 
між двома особами (між тією, яка схиляє, та 
тією, яку схиляють до вчинення кримінально-
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SUMMARY 
The article considers criminal responsibility for 

certain types of propaganda. It is stated that the right to 
freedom of opinion and expression, to express freely their 
views and opinions is an inalienable constitutional right 
of a person and a citizen, which includes the possibility to 
freely collect, preserve, use and disseminate information 
in oral, written or otherwise - to his or her choice.

However, this right may be limited in the interests 
of national security, territorial integrity or public order 
in order to prevent theft or crime, to protect the health of 
the population, to protect the reputation or rights of other 
people, to prevent disclosure of information obtained 
in a confi dential manner, or to maintain the authority 
and impartiality of justice. And that is why the person 
who propagates to the act of the girl, who is criminal-
punishable, thus goes beyond the limits of the right 
granted to her.

It has been established that public appeals are 
informational in nature, that is, transmit relevant 
information, which should be concrete and refl ect the 
criminal-illegal nature of the action. Such appeals 
addressed to a wide range of people and their content 
should be brought to the public’s consciousness with the 
aim of approving the latter to commit criminal illegal 
actions.

Key words: propaganda, appeal, publicity, public 
appeals, information action.

го правопорушення) зазвичай характеризу-
ється індивідуальністю, оскільки спрямовано 
на вчинення персоніфікованого криміналь-
ного правопорушення; 4) підбурювання на-
лежить до співучасті у вчиненні кримінально-
го правопорушення, то і особа, яка схиляє, і 
особа, яку схиляють, повинні характеризува-
тися обов’язковими ознаками суб’єкта кри-
мінального правопорушення. Що стосується 
публічних закликів, то далеко не завжди всі 
адресати повинні бути суб’єктами криміналь-
них правопорушень (наприклад, малолітні 
чи недієздатні); 5) підбурювання може стосу-
ватися будь-якого умисного кримінального 
правопорушення, тоді як кримінальна відпо-
відальність за публічні заклики настає лише у 
випадках, спеціально передбачених у статтях 
Особливої частини КК України [5].

Висновки
Таким чином, публічні заклики мають 

інформаційний характер, тобто передають 
відповідну інформацію, яка повинна бути 
конкретизована і відображати криміналь-
но-протиправний характер дії. Такі заклики 
адресовані широкому колу осіб та їх зміст по-
винен бути доведений до свідомості громадян 
з метою схиляння останніх до вчинення кри-
мінальних протиправних дій.
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ÑÅÏÀÐÀÒÈÇÌ 
ßÊ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÏÎË²ÒÈ×ÍÅ ßÂÈÙÅ

У статті розглядається поняття сепа-
ратизму як соціально-правового явища. Кон-
статовано, що сепаратизм становить загро-
зу непорушності кордонів, а відтак виходить 
за межі внутрішньої політики держави. Він 
є одним із найбільш актуальних та водночас 
складних проблем світового співтовариства. 
Чи не всі держави світу у прямій чи опо-
середкованій формі зазнають негативного 
впливу від його проявів, які нерідко стають 
інструментами тиску на політику відповід-
ної держави. Встановлено, що сепаратизм як 
соціально-політичне явище не може виника-
ти лише на грунті утисків, від яких потерпає 
«не панівний етнос», оскільки визначальному 
роль у цьому відіграють й інші чинники, зо-
крема, історичні, етнічні, геополітичне по-
ложення, соціально-економічна криза, висо-
кий рівень недовіри до панівної еліти тощо. 
У зв’язку з цим відбувається своєрідний поділ 
на «чужих» і «своїх». Сепаратизм як такий 
створює загрозу основам державності, деста-
білізує соціально-політичну обстановку та є 
однією з найбільших проблем сучасного сус-
пільства, адже нерідко має насильницький 
характер. 
Проаналізовано його ознаки. Встановле-

но, що сепаратизм полягає у прагненні від-
окремитись від єдиної державної спільноти, 
що має прояв у діяннях, учинених всупереч 
порядку, встановленому національним та 
міжнародним законодавством, та призво-
дить до розділення держави.
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Постановка проблеми
Слабкість державних інститутів, істо-

рична пам’ять, географія розселення ет-
нічних меншин та інші фактори разом ви-
значають ризик сепаратизму в різних дер-
жавах. Але формування цілісної теорії, яка 
б цілісно пояснювала феномен сепаратиз-
му та його політичні наслідки, залишається 
відкритим завданням [1, с.56]. Не викликає 
заперечень той факт, що сепаратизм стано-
вить загрозу непорушності кордонів, а від-
так виходить за межі внутрішньої політики 
держави. Він є одним із найбільш актуаль-
них та водночас складних проблем світово-
го співтовариства. Чи не всі держави світу 
у прямій чи опосередкованій формі зазна-
ють негативного впливу від його проявів, 
які нерідко стають інструментами тиску на 
політику відповідної держави. З огляду на 
це справедливими видаються міркування 
М.Т. Степика, який вважає, що сучасне ба-
чення проблеми прав людини, етноконфе-
сійних меншин вимагає перегляду погляду 
на сепаратизм як суто внутрішньої справи 
окремої держави та потребує розробки 
нових критеріїв та оцінок, адекватних ме-
ханізмів, міжнародного співробітництва в 
цілому до проблеми сепаратизму з метою 
пошуку шляхів справедливого та мирного 
їх вирішення [2, с. 69-70].
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За твердженням К.О. Литвиненка, у 
деяких випадках сепаратистські рухи ко-
ристуються прямою чи опосередкованою 
підтримкою третіх сторін, зацікавлених у 
дестабілізації відповідних держав з метою 
посилення свого впливу на їх внутрішню 
політику. Так, одним із способів ведення 
такої війни є створення умов для активі-
зації сепаратистських рухів на території 
певної держави, а також використання 
широкого кола засобів, спрямованих на 
послаблення її гуманітарної безпеки [3, 
с.7]. Яскравим прикладом цьому слугує ро-
сійська анексія АРК на підставі незаконно 
проведеного «референдуму», який відбув-
ся 16 березня 2014 року, а також створен-
ня так званих «ЛНР» та «ДНР». Усі ці події 
стали новим поштовхом у висвітленні пи-
тань сепаратизму як соціально-політично-
го явища, яке виступає основною загрозою 
стабільності системи міжнародних відно-
син.
В Аналітичній доповіді «Міжнародний 

досвід боротьби з сепаратизмом: висновки 
для України» вказується наступне: «діяль-
ність т.зв. «ДНР» і «ЛНР» та їх керівників є 
злочинною і має ознаки сепаратизму. Крім 
того, просування ними дезінтеграційних 
процесів відбувається із застосуванням си-
лових методів, у т.ч. тероризму. У той же 
час, складність застосування відповідного 
законодавства України полягає у відсут-
ності законодавчого визначення поняття 
«сепаратизм». З огляду на це, Верховній 
Раді України доцільно закріпити на зако-
нодавчому рівні визначення відповідно-
го терміна, зокрема, шляхом прийняття 
окремого закону» [4].

Стан теоретичного дослідження
Сепаратизм як соціально-політичне 

явище став предметом розгляду у працях 
таких авторів як: О. А. Агарков, М.М. Ві-
вчарик, В.В. Дівак, О.В. Картунова, 
І.О. Кресіна, К.О. Литвиненко, В.В. Олі-
шевська, Ю.І. Римаренко, О. О. Скриль-
ник, Л. С. Сталенна, О. О. Цеберко, 
В. Я. Явір та інші. У роботах цих науковців 
розглядається міжнародний досвід проти-
дії проявам сепаратизму, вивчаються його 
типологічні характеристики, досліджу-

ються його політичні та конфліктологічні 
основи тощо. У той же час існує потреба у 
визначенні істотних та необхідних ознак 
цього поняття.
З огляду на зазначене метою цієї статті 

є вивчення поняття сепаратизму як соці-
ально-політичного явища.

Виклад основних положень
Термін «сепаратизм» походить із ла-

тинської (separate – відділити, separatus – 
окремий). У словниках це поняття розгля-
дається як прагнення до відокремлення [5, 
с. 1307], дії, спрямовані на відокремлення 
тієї чи іншої частини політичного утворен-
ня від цілого; вимога суверенітету та неза-
лежності для етнічно визначеної території, 
спрямована проти державної влади кра-
їни [6, c. 481]. Сепаратизм породжується 
суперечностями між центральною владою 
та носіями ідеї сепаратизму, якими є полі-
тичні партії, громадські та релігійні орга-
нізації етнічних або конфесійних меншин-
[7, c. 469]. 
У законодавстві України цим терміном 

послуговуються доволі часто, а зокрема: 
Постанова ВРУ «Про запобігання проявам 
сепаратизму та іншим посяганням на осно-
ви національної безпеки України» від 22 
лютого 2014 р. № 756-VII, Указ Президента 
України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 4 березня 
2016 р. «Про Концепцію розвитку сектору 
безпеки і оборони України» від 14 березня 
2016 р. № 92/2016, Указ Президента Укра-
їни «Про Воєнну доктрину України» від 15 
червня 2004 р. № 648/2004. Втім, у жодно-
му нормативно-правовому акті немає де-
фініції поняття сепаратизму. Вона також 
не передбачена і в універсальних міжна-
родних актах. Лише у ст.1 Шанхайської 
конвенції про боротьбу з тероризмом, се-
паратизмом та екстремізмом від 14 червня 
2001 р. (Україна не є державою-учасницею 
цієї конвенції) вказується, що сепаратизм 
є будь-яким діянням, яке спрямоване на 
порушення територіальної цілісності дер-
жави, у тому числі, на відділення від нього 
частини його території або дезінтеграцію 
держави, скоєне насильницьким шляхом, 
а також планування і підготовка такого 
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діяння, пособництво у його вчиненні, під-
бурювання до нього, що переслідується в 
кримінальному порядку [8].
У юридичній літературі існує чимало 

позицій щодо визначення поняття сепа-
ратизму. Так, скажімо, В.Дівак розглядає 
його як випадки політичного відчужен-
ня від центральної влади та ослаблення 
контролю цієї влади на певній території, 
а також вимоги додаткових прав з боку 
регіональних (національних) еліт або ав-
тономності прийняття рішень у певних 
сферах [9, с.23]. Втім, така позиція автора 
не зовсім відповідає поняттю сепаратизму, 
основною рисою якого є відокремлення в 
цілому від держави, а не лише у політич-
них чи інших окремих питаннях.
За твердженням О.Цебенка, вогни-

ще сепаратизму формується під впливом 
комплексу тісно взаємопов’язаних фак-
торів, серед яких є етнічно-конфесійний, 
соціально-економічний, геополітичний, 
а також чинник природних кордонів, на-
явність потенційно панівної еліти, полі-
тичної організації та популярного лідера, 
історичного досвіду державності. При цьо-
му ключове місце займає фактор етнополі-
тичної мобілізації суспільства, без прояву 
якого видається неможливим розгортання 
конфлікту та його перехід з латентної фази 
в актуалізовану [1, с.57].
А.В. Баранов пише, що сепаратизм є 

радикальним та егоцентричним способом 
розв’язання проблем, які виникають у ба-
гатонаціональних суспільствах із метою 
відокремлення від єдиного цілого і форму-
вання власної державності, що призводить 
до втрати державою частини території. На 
думку цього автора, сепаратизм завжди ви-
никає на базі глибоко пережитої та чітко 
усвідомленої ущемленості свого станови-
ща, яке відчуває етнічна група. З огляду 
на це так звані сепаратистські настрої є 
наслідком тривалого процесу самоусві-
домлення в середовищі етнічної спільноти 
[10]. Втім, В.В. Рахмайлов звертає увагу на 
те, що сепаратизм не може проявлятися 
лише на ґрунті утисків, які здійснює па-
нівний етнос щодо непанівного, оскільки 
він також обумовлений політичною неста-
більністю, соціально-економічною кризою 

в державі, геополітичними та історичними 
чинниками, підвищенням рівня недові-
ри до влади, рівнем незадоволення умо-
вами життя, впливом інших держав тощо. 
А тому відбувається зіткнення інтересів, 
сторін і сил, а відтак так званий поділ на 
«своїх» і «чужих». Тобто йде усвідомлен-
ня неможливості подальшого спільного 
функціонування в межах єдиної державної 
спільноти [11, с. 305]. Розвиваючи цю дум-
ку, Р.Ключник пише, що виникнення се-
паратистського руху можливе за наявності 
двох умов: дискримінації етнічної спільно-
ти з боку державної влади та формування 
активної політичної еліти, здатної очолити 
цей рух [12, с.121].

 Кожна з наведених позицій є справед-
ливою та вартою уваги. Втім, гадаємо, що 
сепаратизм як соціально-політичне явище 
не може виникати лише на грунті утисків, 
від яких потерпає «не панівний етнос», 
оскільки визначальному роль у цьому віді-
грають й інші чинники, зокрема, історичні, 
етнічні, геополітичне положення, соціаль-
но-економічна криза, високий рівень недо-
віри до панівної еліти тощо. У зв’язку з цим 
відбувається своєрідний поділ на «чужих» і 
«своїх». Так, у дисертаційному дослідженні 
К.О. Литвиненко виокремлює сім чинни-
ків внутрішнього і зовнішнього характеру, 
які сприяли формуванню сепаратистських 
рухів на Сході та Півдні України: 1) зна-
чне, переважання у південних та східних 
регіонах російськомовного і російсько-
культурного населення, яке звикло вважа-
ти свою мову і культуру значно вищими за 
українську і яке вбачало у будь-яких спро-
бах українізації освіти, культури, інформа-
ційного простору зазіхання на їхню зону 
комфорту або й національне приниження; 
2) ностальгія за СРСР у певної частини на-
селення південних і східних регіонів, праг-
нення до сильної держави (взірець якої з 
початку 2000-х років почала надавати Ро-
сія); 3) відсутність системної етнополітики 
і гуманітарної політики, які були б спрямо-
вані на формування української політич-
ної нації; 4) значні соціально-економічні 
диспропорції між регіонами України; 5) 
свідоме зловживання національними, ет-
нокультурними проблемами політичними 
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партіями та їх лідерами, особливо в період 
виборчих кампаній; 6) цілеспрямований і 
різнобічний вплив російської пропаганди 
і політтехнологій, спрямований на дискре-
дитацію української державності, історії, 
культури, мови, нації як такої; 7) чисельні 
міжсімейні зв’язки населення з Росією, гос-
подарські відносини [3, с.73].
Для визначення поняття сепаратизму 

необхідно зупинитись на аналізі його істот-
них ознак. Так, найперше варто зауважити, 
що сепаратизм полягає у прагненні відокре-
митись від єдиної державної спільноти. При 
цьому таке відокремлення може бути як 
зовнішнім (метою якого є відокремлення 
від території певної держави й утворення 
нової незалежної держави або ж приєд-
нання до іншої держави), так і внутрішнім 
(спрямований на отримання більшої авто-
номії зі збереженням регіону у складі дер-
жави), що може полягати або у прагненні 
одержати більшу автономію у певній сфері 
життєдіяльності держави, зокрема куль-
турній, релігійній, етнічній, економічній 
(наприклад, стосовно формування дохідної 
та видаткової частини бюджету певного 
регіону), політичній (прагнення до децен-
тралізації влади) [13, с. 67]. У юридичній 
літературі окремими науковцями зазнача-
ється, що сепаратизм є неминучою рисою 
державного розвитку і не завжди означає 
досягнення сецесії. З огляду на це розгля-
дають три типи поведінки сепаратистських 
груп, залежно від їх вимог, а саме: «голос» 
(вимога культурної автономії), «лояльність» 
(відмова від конфлікту в обмін на увагу і визна-
ння), «вихід» (вимоги самовизначення, які можуть 
бути також пов’язані з федералізацією)[14, с. 47]. 
Втім, така позиція видається хиткою, оскільки 
учасники сепаратистських рухів вдаються 
до різного роду діянь: від масових пропа-
гандистських акцій до збройних конфліктів 
та тероризму чи екстремізму. А тому сепа-
ратизм як такий створює загрозу основам 
державності, дестабілізує соціально-полі-
тичну обстановку та є однією з найбільших 
проблем сучасного суспільства, адже нерід-
ко має насильницький характер. 
Наступною ознакою сепаратизму є те, 

що він призводить до розділення держави. 
В. А. Горенкин з цього приводу зауважує, 

що такий стан речей призводить не лише 
до розпаду багатонаціональних держав, 
але й породжує ланцюгову реакцію етно-
політичних конфліктів, сприяє зростанню 
можливостей розповсюдження зброї ма-
сового ураження, послабленню контролю 
над поширенням звичайного озброєння 
тощо [15, с. 1]. У нашій державі ідеї щодо її 
дезінтеграції неодноразово мали місце. Так, 
скажімо, у період так званої «Помаранчевої 
революції» 2004 р. відбувалось лобіювання 
ідей щодо розділення південно-східних 
територій від України. Зокрема, на поза-
черговій сесії Донецької обласної ради, що 
відбулась 5 грудня 2004 р. було ухвалено 
рішення про проведення референдуму в 
частині питання отримання Донецькою 
областю статусу автономної республіки. 
Схожі погляди обговорювались і на сесії 
Луганської обласної ради від 26 листопада 
2004 р., у ході якої було прийнято рішен-
ня про створення «Автономної Південно-
Східної Української Республіки». Більше 
того, депутати звернулися до президен-
та Російської Федерації за підтримкою 
[16]. Цього ж року сепаратистські настрої 
мали місце також і в м. Одесі, де Одеська 
міська рада повідомила про намір зібрати 
Асамблею народних депутатів усіх рівнів, 
для прийняття рішення про проголошен-
ня Новоросійського краю як вільної само-
врядної території. Тодішній мер м.Одеси 
заявив про те, що обіцяє зробити все для 
того, що його місто могло користуватися 
всіма демократичними правами та захища-
ти його інтереси аж до моменту прийняття 
рішення про його самостійність [17, с.82].
Ще однією ознакою сепаратизму слід 

вважати й те, що відповідна діяльність су-
перечить положенням національного за 
міжнародного законодавства. Так, у ст. 6 
Декларації про надання незалежності ко-
лоніальним країнам і народам від 14 груд-
ня 1960 р. вказується, що будь-яка спро-
ба, спрямована на те, щоб частково або 
повністю зруйнувати національну єдність 
і територіальну цілісність держави, несу-
місна з цілями і принципами Статуту ООН 
[18]. Схоже положення передбачене також 
у с.17 Конституції України, де вказуєть-
ся, що захист суверенітету і територіаль-
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ної цілісності України є найважливішими 
функціями держави, справою всього Укра-
їнського народу. Утворення і діяльність 
політичних партій та громадських органі-
зацій, програмні цілі або дії яких спрямо-
вані на ліквідацію незалежності України, 
зміну конституційного ладу насильниць-
ким шляхом, порушення суверенітету і те-
риторіальної цілісності держави забороня-
ється (ст.37). Лише всеукраїнським рефе-
рендумом вирішуються питання про зміну 
території України (ст.73).
Задля протидії проявам сепаратизму в 

юридичній літературі окреслено основні 
напрями, серед яких доцільно запропону-
вати такі: 1) вироблення єдиного підходу 
до припинення діяльності сепаратистських 
організацій, у тому числі створення єдиної 
бази таких організацій, із метою конфіска-
ції в подальшому їхніх матеріальних акти-
вів; 2) удосконалення правової бази для 
міжнародного співробітництва з протидії 
сепаратизму; 3) надання економічної допо-
моги державам чи їхнім окремим регіонам, 
у яких існує загроза сепаратизму; 4) запо-
бігання використанню для пропагування 
ідей сепаратизму локальних і глобальних 
комп’ютерних мереж; 5) запровадження 
дослідницьких програм із вивчення істо-
ричного коріння, причин, тенденцій роз-
витку та конкретних проявів сепаратизму 
[19, с.159].

Висновки
Таким чином, сепаратизм полягає у 

прагненні відокремитись від єдиної дер-
жавної спільноти, що має прояв у діяннях, 
учинених усупереч порядку, встановле-
ному національним та міжнародним зако-
нодавством, та призводить до розділення 
держави.
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SUMMARY 
The article considers the concept of separatism as 

a socio-legal phenomenon. It was stated that separatism 
poses a threat to the inviolability of borders, and thus 
goes beyond the domestic policy of the state. It is one 
of the most pressing and at the same time diffi cult 
problems of the world community. Not all countries in 
the world, directly or indirectly, are negatively affected 
by its manifestations, which often become instruments of 
pressure on the policies of the state. It is established that 
separatism as a socio-political phenomenon cannot arise 
only on the basis of oppression from which the “non-
dominant ethnic group” suffers, as other factors, in 
particular, historical, ethnic, geopolitical situation, socio-
economic crisis, play a decisive role in this. high level 
of distrust in the ruling elite, etc. As a result, there is a 
kind of division into “strangers” and “own”. Separatism 
as such poses a threat to the foundations of statehood, 
destabilizes the socio-political situation and is one of the 
biggest problems of modern society, as it is often violent.

Its features are analyzed. It has been established 
that separatism consists in the desire to separate from 
a single state community, which manifests itself in acts 
committed contrary to the order established by national 
and international law, and leads to the division of the 
state.

Key words: separatism, separatist movement, ethnic 
community, national identity, secession.
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ÙÎÄÎ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ²ÌÓÍ²ÒÅÒÓ ÑÂ²ÄÊÀ 
Ï²Ä ×ÀÑ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÑË²Ä×ÈÕ 

(ÐÎÇØÓÊÎÂÈÕ) Ä²É

Статтю присвячено дослідженню імуні-
тету свідка під час проведення слідчих (роз-
шукових) дій. Здійснено короткий аналіз поло-
жень закону, що визначають права і обов’язки 
свідка. У процесі дослідження автором сфор-
мульовано власні висновки, визначивши, що 
показання – це відомості, які надаються в 
усній або письмовій формі під час допиту або 
інших слідчих (розшукових) дій підозрюваним, 
обвинуваченим, свідком, потерпілим, експер-
том щодо відомих їх обставин у кримінально-
му провадженні, що мають значення для цьо-
го кримінального провадження. Визначено, 
що пред’явленню для впізнання та участі у 
ньому свідка обов’язково має передувати допит 
свідка, під час якого він повідомляє прикмети, 
ознаки чи обставини, за якими свідок може 
впізнати особу, річ або труп. Окрему увагу 
присвячено примусовому освідуванню свідка. 
Автор переконує, що свідок може бути освіду-
ваний примусово, якщо є достатні підстави 
вважати, що на його тілі можуть бути зна-
йдені сліди кримінального правопорушення або 
інші докази, що мають значення у справі, а 
також для оцінки правдивості його показань. 
Встановлено, що потерпілий, підозрюваний, 
обвинувачений можуть бути примусово залу-
чені до проведення судово-медичної та судово-
психіатричної експертизи, а свідок, враховую-
чи норми ст. 63 Конституції України, ст. 18 
КПК України, ст. 65 КПК України, не може 
бути залучений до проведення таких видів екс-
пертиз у примусовому порядку.
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Постановка проблеми
Визнання у ст. 3 Конституції України 

людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, 
недоторканності і безпеки в Україні найви-
щою соціальною цінністю та проголошення 
у ній прав і свобод людини та їх гарантій, які 
визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави, визначили напрямок розвитку ме-
ханізмів охорони та захисту прав людини. 
Україна, як правова держава, зобов’язана 
гарантувати та захищати права, свободи і 
законні інтереси людини та громадянина. 
Це знаходить своє відображення у галузе-
вому законодавстві. Серед правової системи 
України особлива роль належить законо-
давству, яке визначає порядок криміналь-
ного провадження на її території, та яке 
пов’язано з охороною прав, свобод та закон-
них інтересів учасників кримінального про-
вадження належної правової процедури.
Зазначене вище також стосується од-

ного з учасників кримінального прова-
дження – свідка. Розширивши коло прав 
свідка у Кримінальному процесуальному 
кодексі України, законодавець створив 
умови для ефективного залучення свід-
ків у кримінальне провадження і надав 
свідкам диспозитивності у користуванні 
правами. Одним із таких проявів диспо-
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зитивності кримінального провадження є 
імунітет свідка.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Підґрунтям цього дослідження стали 
праці вітчизняних та зарубіжних учених 
у галузі кримінального процесу, які до-
сліджували імунітет свідка у кримінально-
му провадженні. Серед них Ю.П. Аленін, 
Р.В. Бараннік, І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевий, 
О.В, Капліна, О.П. Кучинська, В.Т. Маля-
ренко, М.А. Погорецький, О.С. Старень-
кий, С.М. Стахівський, В.М. Тертишник, 
Л.Д. Удалова та ін.

Виклад основних положень
Аналіз положень закону, що визначають 

права і обов’язки свідка, загальні правила 
провадження слідчих (розшукових) дій і 
порядок провадження окремих слідчих дій 
дозволяє зробити висновок, що свідок може 
брати учать у правовідносинах із проваджен-
ня наступних слідчих дій: пред’явлення осо-
би для впізнання, пред’явлення речей для 
впізнання, пред’явлення трупа для впізнан-
ня, слідчий експеримент, освідування і в 
окремих випадках залучення експерта.
Виходячи з того, що кожен учасник про-

цесу, реалізуючи свої права, здійснює ту чи 
іншу процесуальну функцію, то, крім функ-
цій обвинувачення, захисту і вирішення 
справи у кримінальному судочинстві, має 
місце і допоміжна функція, яка здійснюється 
такими учасниками, як свідок, експерт, фа-
хівець, поняті, перекладач. У рамках допо-
міжної функції процесуальна функція свідка 
полягає у сприянні правосуддя за допомо-
гою правдивого викладу відомих йому об-
ставин, що мають значення для справи, що 
становлять предмет допиту та інших слід-
чих дій, що проводяться з його участю і су-
проводжуваних дачею ним показань [1, с. 9]. 
Саме показання свідка при проведенні слід-
чої (розшукової) дії характеризуються тим, 
що вони згідно з нормами КПК України не 
будуть окремим процесуальним джерелом. 
Адже норма ч. 1 ст. 95 КПК України визна-
чила, що показання – це відомості, які нада-
ються в усній або письмовій формі під час 
допиту підозрюваним, обвинуваченим, свід-

ком, потерпілим, експертом щодо відомих 
їм обставин у кримінальному провадженні, 
що мають значення для цього кримінально-
го провадження [2]. Однак судова практика, 
у т.ч. широко використовувана захисниками 
доктрина «плодів отруйного дерева», вка-
зує на те, що під час слідчих (розшукових) 
дій свідок бере у них участь з метою надан-
ня показань. Тому вважаємо, що ч. 1 ст. 95 
КПК України необхідно викласти у новій 
редакції, визначивши, що показання – це 
відомості, які надаються в усній або пись-
мовій формі під час допиту або інших слід-
чих (розшукових) дій підозрюваним, обви-
нуваченим, свідком, потерпілим, експертом 
щодо відомих їх обставин у кримінальному 
провадженні, що мають значення для цього 
кримінального провадження. 
Відмінність реалізації імунітету свідка 

під час допиту та проведення слідчих (роз-
шукових) дій полягає у тому, що предметом 
реалізації імунітету під час допиту є пока-
зання особи, а під час слідчих (розшукових) 
дій як показання особи, так і обов’язкова 
участь особи.
В.М. Лушпієнко зазначає, що згідно із 

кримінальним процесуальним законодав-
ством (статті 133, 135-137 КПК України) 
слідчий, прокурор під час досудового роз-
слідування має право викликати свідка для 
допиту чи участі в іншій процесуальній дії. 
Також слідчий, прокурор під час досудового 
розслідування мають право викликати осо-
бу, якщо є достатні підстави вважати, що 
вона може дати показання, які мають зна-
чення для кримінального провадження, або 
її участь у процесуальній дії є обов’язковою 
[3, с. 114].
Узагальнюючи, розпочнемо з комплек-

су слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із 
пред’явленням для впізнання. Це такі дії, як 
пред’явлення особи для впізнання (ст. 228 
КПК України), пред’явлення речей для впіз-
нання (ст. 229 КПК України), пред’явлення 
трупа для впізнання (ст. 230 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 228 КПК України перед 

тим, як пред’явити особу для впізнання, 
слідчий, прокурор попередньо з’ясовує, чи 
може особа, яка впізнає, впізнати цю осо-
бу, опитує її про зовнішній вигляд і при-
кмети цієї особи, а також про обставини, за 
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яких вона бачила цю особу, про що складає 
протокол. Якщо особа заявляє, що вона не 
може назвати прикмети, за якими впізнає 
особу, проте, може впізнати її за сукупністю 
ознак, у протоколі зазначається, за сукупніс-
тю яких саме ознак вона може впізнати осо-
бу. Забороняється попередньо показувати 
особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути 
пред’явлена для впізнання, та надавати 
інші відомості про прикмети цієї особи [2].
Відповідно до ч. 2 ст. 229 КПК України 

перед тим, як пред’явити для впізнання річ, 
слідчий, прокурор або захисник спочатку 
запитує в особи, яка впізнає, чи може вона 
впізнати цю річ, опитує про ознаки цієї речі 
і обставини, за яких вона цю річ бачила, 
про що складається протокол. Якщо особа 
заявляє, що вона не може назвати ознаки, 
за якими впізнає річ, проте може впізнати 
її за сукупністю ознак, особа, яка проводить 
процесуальну дію, зазначає це у протоко-
лі. Забороняється попередньо показувати 
особі, яка впізнає, річ, яка повинна бути 
пред’явлена для впізнання, та надавати 
інші відомості про її прикмети [2]. А згідно 
зі ст. 230 КПК України пред’явлення трупа 
для впізнання здійснюється з додержанням 
вимог, передбачених ч. 1 і 8 ст. 228 КПК 
України [2].
Впізнанню повинна обов’язково переду-

вати окрема слідча (розшукова) дія – допит 
особи, яка впізнає, під час якого обов’язково 
з’ясовують питання: щодо зовнішнього ви-
гляду, прикмет та особливих ознак об’єкта 
впізнання; про обставини, за яких об’єкт 
впізнання сприймався раніше; якщо об’єкт 
може бути впізнано за сукупністю ознак, то в 
протоколі допиту зазначається, за сукупніс-
тю яких саме ознак може відбутися впізнан-
ня; чи може і чи бажає особа взяти участь у 
впізнанні. Проведення попереднього допиту 
особи, яка впізнає, і складання протоколу до-
питу здійснює слідчий, прокурор як процесу-
ально уповноважена особа [3, с. 167]. Отже, 
враховуючи норми КПК України, можна ви-
значити, що пред’явленню для впізнання та 
участі у ньому свідка обов’язково має пере-
дувати допит свідка, під час якого він пові-
домляє прикмети, ознаки чи обставини, за 
якими свідок може впізнати особу, річ або 
труп. А відповідно така слідча (розшукова) 

дія може відбутись у випадку, коли свідок 
не скористався імунітетом під час допиту та 
повідомив прикмети, ознаки чи обставини, 
інформація про які призвела до прийняття 
слідчим або прокурором процесуального рі-
шення про проведення пред’явлення для 
впізнання. Однак це не є перешкодою для 
реалізації імунітету свідка під час проведен-
ня цієї слідчої (розшукової) дії.
Як зазначалось раніше, свідок, якщо він 

має намір використати норми права, які 
регулюють імунітет свідка, має з’явитись 
за викликом слідчого для проведення 
пред’явлення для впізнання. А реаліза-
ція імунітету можлива тоді, коли особі, яка 
впізнає, пропонується вказати на особу, 
яку вона має впізнати, і пояснити, за яки-
ми ознаками вона її впізнала ( ч. 3 ст. 228 
КПК України), або особі, яка впізнає, про-
понується вказати на річ, яку вона впізнає, і 
пояснити, за якими ознаками вона її впізна-
ла, а якщо інших однорідних речей не існує, 
особі, яка впізнає, пропонується пояснити, 
за якими ознаками вона впізнала річ, яка їй 
пред’являється в одному екземплярі (ч. 2-3 
ст. 229 КПК України).
Тактично, з метою того, щоб особа не 

відмовилась від вказівки на особу, яку вона 
має впізнати, і пояснення, за якими ознака-
ми вона її впізнала слідчий може провести 
пред’явлення для впізнання поза візуаль-
ного та аудіо спостереження. На думку-
Є.Д. Лук’янчикова та Б.Є. Лук’янчикова, 
таке пред’явлення для впізнання може мати 
місце у випадках:

1) для забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному провадженні;

2) потерпілі (свідки) не бажають зустрі-
чатися віч-на віч із злочинцем (його прибіч-
никами);

3)  запобігання психологічному впливу 
(насилля) на свідків, потерпілих.
На нашу думку, слідчий заздалегідь має 

встановити такі обставини з тією метою, 
щоб пред’явлення для впізнання особи за-
кінчилось результативно та дієво для кримі-
нального провадження.
Однак, необхідно звернути увагу на ін-

ший аспект, який передбачений ч. 2 ст. 228 
КПК України. Зокрема особа, яка підлягає 
впізнанню, пред’являється особі, яка впіз-



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

110ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2021

нає, разом з іншими особами тієї ж статі, 
яких має бути не менше трьох і які не ма-
ють різких відмінностей у віці, зовнішності 
та одязі. Перед тим, як пред’явити особу 
для впізнання, їй пропонується у відсутнос-
ті особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце 
серед інших осіб, які пред’являються [2].-
Досить часто ця особа, яка підлягає впізнан-
ню, перед тим була допитана як свідок, а по-
тім їй повідомляється про підозру. Постає 
проблемне питання: чи може особа відмо-
витись брати участь у пред’явленні для впіз-
нання як особа, яку впізнають, на підставі ст. 
18 КПК України, скориставшись свободою 
від самовикриття? Вважаємо, що так. Адже 
особа не викликана для давання показань 
і, отже, згідно з ч. 1 ст. 65 КПК України не 
набула процесуального статусу свідка. Тому, 
керуючись нормами ст. 18 КПК України, 
вважаємо, що особа, прибувши до слідчого 
на виклик для проведення вказаної слідчої 
дії, може відмовитись брати у ній учать на 
підставі ст. 63  Конституції України та ст. 
18 КПК України. За таких умов слідчий не 
позбавлений процесуальних можливостей 
пред’явити особу для впізнання по фото чи 
по відео.
Згідно з ч. 1 ст. 240 КПК України з ме-

тою перевірки і уточнення відомостей, які 
мають значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення, слідчий, 
прокурор має право провести слідчий екс-
перимент шляхом відтворення дій, обста-
новки, обставин певної події, проведення 
необхідних дослідів чи випробувань [2]. А 
відповідно до ч. 3 ст. 240 КПК України до 
участі у слідчому експерименті можуть бути 
залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, 
захисник, представник [2]. О.І. Котюк за-
значив, що серед завдань слідчого експери-
менту розрізняють:

- перевірку і уточнення зібраних у 
справі доказів;

- отримання нових доказів;
- перевірку слідчих версій;
- виявлення причин та умов, що спри-

яли скоєнню злочину [4, с. 132].
А сутністю слідчого експерименту, на 

думку автора, є отримання фактичних да-
них саме експериментальним шляхом, тому 
передумовами для його проведення є: 

а) необхідність отримання відповідних 
фактичних даних;
б) наявність даних про те, що дослідним 

шляхом такі дані буде отримано;
в) неможливість їх отримання шляхом 

проведення інших слідчих дій;
г) можливість відтворення умов, у яких 

відбувалась справжня подія [4, с. 132].
Згідно з Ю.А. Чаплинською зазначена 

слідча (розшукова) дія є сильним психоло-
гічним засобом впливу на його учасників, 
оскільки отримані результати нерідко на-
очно свідчать про можливість або немож-
ливість існування певного явища чи події, 
спростувати які підозрюваним (обвинува-
ченим) буває доволі складно. Тому слідчий 
експеримент є необхідним, а часто незамін-
ним способом перевірки та отримання но-
вих доказів [5, с. 44].
І. В. Гора, В.А. Колесник стверджують, 

що під час проведення досудового розслі-
дування може виникнути потреба переві-
рити правдивість, правильність, повноту 
показань, які особа дала раніше під час до-
питу. Таку перевірку можна здійснити під 
час проведення окремої слідчої (розшуко-
вої) дії шляхом отримання від раніше допи-
туваної особи показань у місці, про яке йде 
мова під час допиту. Сутність таких проце-
суальних дій полягає у зіставленні показань 
про пов’язані з певним місцем обставини 
кримінального правопорушення з фактич-
ною обстановкою на цьому місці, показаною 
слідчому, прокурору у присутності інших 
учасників слідчої (розшукової) дії особою, 
яка дала показання, з метою з’ясування їх 
достовірності [6, с. 252].
Ю. А. Чаплинська стверджує, що слід-

чий експеримент є найбільш трудомісткою 
і складною слідчою (розшуковою) дією, 
оскільки у ньому бере участь значна кіль-
кість осіб. Результати правильно проведеної 
слідчої (розшукової) дії відіграють важливу 
роль у процесі доведення вини осіб, які пі-
дозрюються у вчиненні злочинів, особливо 
у їх відмові від раніше даних показань або у 
випадку смерті [5, с. 352.].
Одним із чинників, що підвищують ре-

зультативність слідчого експерименту, є 
своєчасність його проведення, оскільки не-
виправдані зволікання можуть призвести 
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до того, що у суб’єкта, який перевіряється, 
зникне бажання відтворити певні дії, рекон-
струювати обстановку чи обставини розслі-
дуваної події або незворотно зміниться міс-
це проведення слідчого експерименту.
Зміст перевірки показань на місці поля-

гає в тому, що слідчий, прокурор пропонує 
особі, яка була допитана (свідку, потерпіло-
му, підозрюваному), вказати місце вчинен-
ня кримінального правопорушення чи інше 
місце, розповісти про цю подію, супрово-
джуючи у певних випадках свою розповідь 
демонстрацією своїх дій чи дій інших осіб. 
Потім слідчий, прокурор зіставляє відомос-
ті, одержані під час перевірки, з реальною 
обстановкою на місці, з одного боку, і з ра-
ніше одержаними показаннями та іншими 
доказами у справі з іншого.
С.А. Шейфер правильно зазначає, що 

обвинувачений, потерпілий, свідок і багато 
інших осіб, які залучаються до участі у слід-
чій (розшуковій) дії, до її початку не завжди 
мають чітке уявлення про те, якої поведін-
ки має право вимагати від них слідчий і на 
яку поведінку слідчого вправі претендувати 
вони самі. Тому доцільно, щоб перед почат-
ком кожної слідчої (розшукової) дії слідчий 
роз’яснював усім без винятку його учасни-
кам належні їм права і покладені на них 
обов’язки, відображаючи факт роз’яснення 
прав у протоколі відповідної дії [7, с. 157].
Проблемні питання використання імуні-

тету свідка виникають при освідуванні. Тому 
згідно з ч. 1-3 ст. 241 КПК України слідчий, 
прокурор здійснює освідування підозрюва-
ного, свідка чи потерпілого для виявлення 
на їхньому тілі слідів кримінального право-
порушення або особливих прикмет, якщо для 
цього не потрібно проводити судово-медичну 
експертизу. Освідування здійснюється на під-
ставі постанови прокурора та за необхіднос-
ті за участю судово-медичного експерта або 
лікаря. Освідування, яке супроводжується 
оголенням освідуваної особи, здійснюється 
особами тієї ж статі, за винятком його прове-
дення лікарем і за згодою особи, яка освіду-
ється. Слідчий, прокурор не вправі бути при-
сутнім при освідуванні особи іншої статі, коли 
це пов’язано з необхідністю оголювати особу, 
що підлягає освідуванню. Перед початком 
освідування особі, яка підлягає освідуванню, 

пред’являється постанова прокурора. Після 
цього особі пропонується добровільно про-
йти освідування, а в разі її відмови освідуван-
ня проводиться примусово [2].
Вважаємо за необхідне дослідити аспек-

ти реалізації імунітету свідка під час освіду-
вання, як за згодою свідка, так і примусове 
освідування. Як для освідування за згодою 
свідка, так і примусове освідування свідка 
характеризується тим, що особа може по-
відомити тому, хто проводить освідування 
про свою відмову у проведенні освідування, 
на підставі ст. 63 Конституції України та ст. 
18 КПК України, однак, чи може бути ре-
алізована така відмова в добровільному по-
рядку та у випадку примусового освідуван-
ня? Видається, що ні. Ст. 241 КПК України 
чітко визначає, що особі пропонується до-
бровільно пройти освідування, а в разі її від-
мови – освідування проводиться примусово. 
Згідно з Є.Д. Лук’янчиковим та-

Б.Є. Лук’янчиковим, як і будь-яка інша слід-
ча (розшукова) дія освідування може бути 
проведено у примусовому порядку, а право-
вою підставою до цього є постанова проку-
рора, винесена за власною ініціативою або 
клопотанням слідчого [8]. Д.О. Савицький 
зазначає, що примусове освідування свідка 
можливе за наявності даних уважати, що на 
його тілі можуть бути виявлені сліди злочи-
ну або інші докази, що мають значення для 
встановлення його обставин, а також оцінки 
правдивості його показань [9, с. 25].
Також варто звернути увагу на те, що 

освідування – одна із слідчих (розшукових) 
дій, проведення якої спрямоване на отри-
мання доказів і фактів, що мають важливе 
значення для розслідування кримінально-
го правопорушення, встановлення і пока-
рання особи, яка його вчинила. Ці факти 
можуть бути не лише обвинувального, а і 
виправдовувального характеру. Тому запе-
речення застосування примусового освіду-
вання до потерпілого, а в ряді випадків і до 
свідка, істотно порушує право підозрювано-
го на захист.
Згідно з Т.В. Садовою свідок може бути 

освідуваний примусово, якщо є достатні під-
стави вважати, що на його тілі можуть бути 
знайдені сліди кримінального правопору-
шення або інші докази, що мають значен-
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ня у справі, а також для оцінки правдивості 
його показань [10, с. 187].
Окрім того, сліди на тілі свідка можуть 

виникнути, коли свідок активно діяв з ме-
тою припинення кримінального правопору-
шення чи під час безперервного пересліду-
вання злочинця тощо. Тому приходимо до 
висновку, що наявність свідків у переліку 
осіб, освідування яких може бути проведе-
но, є обґрунтованим.
Наступною розглянемо реалізацію імуні-

тету піл час проведення експертизи не засно-
вуючись на теоретичних проблемах того, чи 
є залучення експерта слідчою (розшуковою) 
дією, звернемо увагу на те, що чинне кримі-
нальне процесуальне законодавство дозво-
ляє присутність осіб під час проведення екс-
пертизи. Проаналізувавши законодавство, 
ми дійшли висновку, що правове регулю-
вання присутності учасників кримінального 
провадження під час проведення судових 
експертиз, на жаль, містить низку прогалин, 
що дозволяє учасникам кримінального про-
вадження неоднозначно тлумачити зміст 
вище викладених норм, поряд із їх процесу-
альними правами та обов’язками. А це, від-
повідно, створює низку проблемних ситуацій 
у практичній діяльності як судово-експертної 
установи, так і безпосередньо судового екс-
перта. Однак, у кримінальній процесуальній 
практиці є випадки, де участь свідка під час 
проведення експертизи є обов’язковою (су-
дово-медична експертиза живих людей; пси-
хологічна експертиза).
Що ж до примусового залучення особи 

для проведення медичної експертизи, то 
необхідно зазначити, що випадки примусо-
вого залучення свідка до проведення судо-
во-медичної експертизи практично не мож-
ливі. Вважаємо, що потерпілий, підозрюва-
ний, обвинувачений можуть бути примусово 
залучені до проведення судово-медичної та 
судово-психіатричної експертизи, а свідок, 
враховуючи норми ст. 63 Конституції Украї-
ни, ст. 18 КПК України, ст. 65 КПК України, 
не може бути залучений до проведення та-
ких видів експертиз у примусовому поряд-
ку. Те ж стосується і судово-психологічної 
експертизи. Втім, проведення таких екс-
пертиз може бути за добровільною згодою 
таких осіб.

Висновки
Проведений нами аналіз положень зако-

ну, що визначають права та обов’язки свід-
ка, загальні правила провадження слідчих 
(розшукових) дій і порядок провадження 
окремих слідчих (розшукових) дій засвід-
чив, що свідок може брати участь у пра-
вовідносинах із провадження наступних 
слідчих дій: пред’явлення особи для впіз-
нання, пред’явлення речей для впізнання, 
пред’явлення трупа для впізнання, слідчий 
експеримент і в окремих випадках, залучен-
ня експерта. 
Визначено, що предметом реалізації іму-

нітету під час слідчих (розшукових) дій є як 
показання особи, так і обов’язкова участь 
особи у цих діях. Адже реалізація імунітету 
під час слідчих (розшукових) дій не можли-
ва у разі відсутності особи під час таких дій.
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Tsyliuryk Inna
REGARDING THE IMPLEMENTA-

TION OF WITNESS IMMUNITY DURING 
INVESTIGATIVE (INVESTIGATIVE) AC-

TIONS
Recognition in Art. 3 of the Constitution 

of Ukraine, human life and health, honor and 
dignity, inviolability and security in Ukraine 
the highest social value and the proclamation 
of human rights and freedoms and their guar-
antees, which determine the content and direc-
tion of the state, determined the direction of 
protection mechanisms and protection of hu-
man rights. Ukraine, as a state governed by the 
rule of law, is obliged to guarantee and protect 
the rights, freedoms and legitimate interests of 
man and citizen. This is refl ected in the sectoral 
legislation. Among the legal system of Ukraine, 
a special role belongs to the legislation that de-
termines the procedure of criminal proceed-
ings in its territory, and which is related to the 
protection of the rights, freedoms and legiti-
mate interests of participants in criminal pro-
ceedings due process.

The above also applies to one of the partici-
pants in the criminal proceedings - a witness. 
By expanding the range of witness rights in 
the Criminal Procedure Code of Ukraine, the 
legislator created conditions for the effective 
involvement of witnesses in criminal proceed-

ings and gave witnesses dispositiveness in the 
exercise of rights. One of such manifestations 
of dispositiveness of criminal proceedings is the 
immunity of a witness.

An analysis of the provisions of the law de-
fi ning the rights and responsibilities of a wit-
ness, the general rules of investigative (search) 
actions and the procedure for conducting in-
dividual investigative actions allows us to con-
clude that a witness may take part in legal re-
lations for the following investigative actions: 
presenting a person for identifi cation , presen-
tation of things for identifi cation, presentation 
of a corpse for identifi cation, investigative ex-
periment, examination and in some cases in-
volvement of an expert.

Based on the fact that each participant in 
the process, exercising their rights, performs 
a particular procedural function, in addition 
to the functions of prosecution, defense and 
resolution of the case in criminal proceedings, 
there is an auxiliary function performed by 
such participants as witness, expert, specialist, 
witnesses , translator. As part of the ancillary 
function, the procedural function of a witness 
is to promote justice by truthfully stating the 
circumstances known to him that are relevant 
to the case, which are the subject of interroga-
tion and other investigative actions conducted 
with his participation and accompanied by his 
testimony.

Our analysis of the provisions of the law 
defi ning the rights and obligations of a wit-
ness, the general rules of investigative (search) 
actions and the procedure for conducting in-
dividual investigative (search) actions showed 
that a witness may participate in legal relations 
for the following investigative actions: presen-
tation persons for identifi cation, presentation 
of things for identifi cation, presentation of a 
corpse for identifi cation, investigative experi-
ment and in some cases, involvement of an ex-
pert.

It is determined that the subject of the 
implementation of immunity during investi-
gative (search) actions is both the testimony of 
the person and the mandatory participation of 
the person in these actions. After all, the im-
plementation of immunity during investigative 
(search) actions is not possible in the absence of 
a person during such actions.
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ÒÀ Â²ÄÌ²ÍÍ² ÐÈÑÈ ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 

Стаття присвячена виявленню проблем 
при здійсненні негласних слідчих (розшуко-
вих) дій та оперативно-розшукових заходів. У 
статті наведено спільні та відмінні риси вка-
заних правових інститутів, вказано на недолі-
ки їх нормативного регулювання. Як підсумок, 
відзначається про те, що негласні слідчі (роз-
шукові) дії мають змішану правову природу та 
поєднують у собі риси як оперативно-розшуко-
вих заходів, так і слідчих дій. Крім того, ар-
гументується необхідність більш детального 
розмежування та законодавчого врегулювання 
негласних слідчих (розшукових) дій та опера-
тивно-розшукових заходів на законодавчому 
та відомчому рівнях.
Ключові слова: оперативно-розшукова ді-

яльність, негласні слідчі (розшукові) дії, опера-
тивно-розшукові заходи, гласна процесуальна 
діяльність, офіційні процесуальні дії
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більш детального врегулювання на зако-
нодавчому рівні.

Аналіз останніх досліджень
Питанням нормативного регулювання 

та співвідношення НСРД та ОРЗ присвяти-
ли свої дослідження такі науковці та прак-
тики, як: Б.І. Бараненко, І.П. Козьяков, 
В.А. Колєснік, О.Б. Комарницька, С.С. Ку-
дінов, Д.А. Нескромний, Д.Й. Никифор-
чук, С.І. Ніколаюк, М.А. Погорецький, 
В.О. Прядко, В.А. Селюков, Д.Б. Сергєєва, 
Г.П. Середа, Є.Д. Скулиш, В.М. Тертиш-
ник, С.Р. Тагієв, А.Г. Цвєтков, М.Є. Шуми-
ло, А.Б. Щербаковський та інші. У вказаних 
наукових працях досліджено загальні по-
ложення щодо проведення НСРД та здій-
снення оперативно-розшукової діяльності. 
У той же час питання розмежування та-
ких інститутів, як НСРД та ОРЗ, потребує 
більш детального дослідження.

Виклад основних положень
Суспільство потребує налагодження 

ефективної роботи системи правоохорон-
них органів з метою розкриття і розслі-
дування кримінальних правопорушень, 
першочергового поновлення прав потерпі-
лого – особи, якій кримінальним правопо-
рушенням завдано моральної, фізичної або 
майнової шкоди. Зі змісту норм КПК ви-
пливає, що це і є найголовніша мета, якою 
керувався законодавець, створюючи новий 
процесуальний кодекс.

Постановка проблеми
З прийняттям у 2012 році нового КПК 

у правовій площині з’явився новий ін-
ститут — негласні слідчі (розшукові) дії. 
Раніше така діяльність реалізовувалася 
у межах проведення оперативно-розшу-
кових заходів, які чітко регламентували-
ся відповідним законом. Але після 2012 
року учасники кримінального процесу 
стикаються з серйозною проблемою: не-
гласні розшукові дії перебрали на себе 
певні риси й завдання оперативно-роз-
шукових дій, тому їх спільні та відмін-
ні аспекти потребують обговорення та 
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Крім того, головним здобутком КПК 
слід вважати чіткий розподіл криміналь-
но-процесуальних функцій між окремими 
учасниками кримінального судочинства 
та наявність системи стримувань і про-
тиваг, які забезпечуватимуть вирішення 
завдань правосуддя. Проте найбільш ре-
волюційним кроком законодавця стало 
впровадження у систему досудового розслі-
дування інституту негласних слідчих (роз-
шукових) дій, що, по суті, є оперативними 
заходами, спрямованими на конспіративне 
отримання відомостей про підготовлювані 
та вчинені злочини з метою їх невідкладно-
го припинення й розкриття [1, с. 108–110]. 
Саме у зазначеному інституті законодавець 
передбачив підстави, умови, межі та по-
рядок допустимого втручання держави в 
особі уповноважених органів в особисті не-
майнові та майнові права громадян з одно-
часним передбаченням гарантій, недопу-
щення їх необґрунтованого порушення та 
для дієвого відновлення.
Отже, до прийняття у 2012 році нового 

КПК України такого інституту, як НСРД, 
не існувало. Фактично така діяльність здій-
снювалася в рамках проведення ОРЗ у 
процесі оперативно-розшукової діяльності 
(далі – ОРД) у поєднанні з проведенням 
слідчих дій. Таким чином, НСРД ввібрали 
в себе певні риси як ОРЗ, так і слідчих дій. 
Враховуючи те, що за правовою при-

родою НСРД є похідними від ОРЗ, варто 
розпочати з визначенням правової при-
роди інституту НСРД в українському за-
конодавстві. Так, ч. 1 ст. 246 КПК України 
дає чітке визначення поняття НРСД - це 
різновид слідчих (розшукових) дій, відо-
мості про факт та методи проведення яких 
не підлягають розголошенню, за винятком 
випадків, передбачених КПК України [2]. 
НРСД та ОРЗ мають низку спільних та 

відмінних ознак. Однією із визначальних 
рис оперативно-розшукових заходів, що 
водночас є притаманними системі НСРД, є 
те, що вони відбуваються легально. Легаль-
ність у цьому контексті означає санкціоно-
ваність законодавцем, надання їм статусу 
адекватних та прийнятних засобів право-
охоронної діяльності, що за певних під-
став та із дотриманням відповідних умов 

можуть застосовуватися уповноваженими 
суб’єктами. Наступною спільною ознакою 
є направленість на вирішення поставлених 
перед окремими видами державної діяль-
ності завдань. Використовуючи притаман-
ні їм засоби та методи впливу, оперативно-
розшукова та кримінальна процесуальна 
діяльність в кінцевому підсумку підпоряд-
ковуються досягненню спільної мети, якою 
виступає забезпечення державної безпеки, 
чинного правопорядку та соціальної спра-
ведливості.
Під час порівняння НСРД та ОРЗ варто 

відзначити, що в більшості випадків вони 
мають однаковий режим проведення не-
гласного, конспіративного способу. Не-
гласність у дано-му випадку означає неоче-
видність, скритність (прихованість) слідчих 
(розшукових) дій, що проводяться, від осіб, 
які в них не беруть участь, у тому числі й 
від співробітників слідчих і оперативних 
підрозділів, але передусім від об’єктів, від-
носно яких вони проводяться. Проведен-
ня НСРД та ОРЗ в такій формі покликане 
забезпечити збір відомостей про злочин і 
особу, що його вчинила, встановити її міс-
цезнаходження і місце знаходження речей 
і документів, що мають значення для кри-
мінального провадження, попередити про-
тидію розслідуванню злочину, гарантувати 
безпеку учасників кримінального судочин-
ства і членів їх сімей у ситуаціях, коли про-
веденням слідчих дій це здійснити немож-
ливо [3, с. 7]. 
Деякі відмінності у правовій регламен-

тації, відповідно до юридичної природи 
оперативно-розшукових заходів та неглас-
них слідчих (розшукових) дій, полягають у 
підставах їх здійснення. Виходячи з аналізу 
норм законодавства, оперативно-розшуко-
ві заходи в більшій мірі є засобом поперед-
ження злочинів, негласні слідчі (розшуко-
ві) дії - їх розкриття, хоча таке розмежуван-
ня є доволі умовним. Під час проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій може 
бути отримано інформацію про злочин, що 
готується, та надалі можуть бути застосова-
ними передбачені законом заходи його по-
передження (ст. 257 КПК України). У ході 
проведення оперативно-розшукового захо-
ду можуть бути здобуті відомості, що спри-
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ятимуть розкриттю злочину, викриттю ви-
нних та притягненню їх до кримінальної 
відповідальності (ч. 2 ст. 99 КПК України). 
Спільним для оперативно-розшукових за-
ходів та негласних слідчих (розшукових) 
дій також є те, що вони відбуваються із ви-
користанням методів, у загальному розу-
мінні притаманних ОРД, також при прове-
денні вказаних дій використовуються спе-
цифічні засоби, що забезпечують збирання 
та фіксацію інформації. [4, с. 303-312]. 
Поряд з тим, слід звернути увагу на на-

явні відмінності між системою оперативно-
розшукових заходів та негласних слідчих 
(розшукових) дій. Передусім, оперативно-
розшукові заходи та негласні слідчі (розшу-
кові) дії дещо відрізняються за суб’єктним 
складом, адже проводити оперативно-роз-
шукові заходи мають право лише визначені 
ст. 5 Закону України уповноважені опера-
тивні підрозділи. На противагу, проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій за-
безпечується слідчим, що веде досудове 
розслідування, або за дорученням слідчого 
- оперативним підрозділом, де за таких об-
ставин уповноважені суб’єкти проведення 
НСРД набувають повноважень слідчого 
(ст. 41 КПК України) [2, ст. 88].  
Крім того, важливо зазначити, що НСРД 

та ОРЗ суттєво відрізняються за суб’єктним 
складом. Так, відповідно до ст. 5 Закону 
України «Про оперативно-розшукову ді-
яльність» [5] суб’єктами, що мають право 
проводити ОРЗ, є лише оперативні під-
розділи Національної поліції, Державного 
бюро розслідувань, Служби безпеки Укра-
їни, Служби зовнішньої розвідки України, 
Державної прикордонної служби України, 
управління державної охорони, органів до-
ходів і зборів, органів і установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів Державної 
кримінально-виконавчої служби України, 
розвідувального органу Міністерства обо-
рони України, Національного антикоруп-
ційного бюро України.
Аналізуючи положення п. 17 ч. 1 ст. 3, 

ст. ст. 38,41, ч. 6 ст. 246 КПК України, п. 1.7 
Інструкції «Про організацію проведення 
негласних слідчих(розшукових) дій та ви-
користання їх результатів у кримінально-
му провадженні», затвердженої 16.11.2012 

спільним наказом Генеральної прокурату-
ри України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Адмі-
ністрації Державної прикордонної служби 
України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства юстиції України №114/1042/
516/1199/936/1687/5(далі – Інструкція) [6], 
можна виділити суб’єктів, що уповнова-
жені на проведення НСРД, а саме: 1) слід-
чий, що здійснює досудове розслідування 
злочину; оперативні підрозділи (тільки 
за письмовим дорученням прокурора або 
слідчого): органів Національної поліції; 
органів безпеки; Національного антико-
рупційного бюро України; державного 
бюро розслідувань; органів, що здійснюють 
контроль за додержанням податкового і 
митного законодавства; органів Державної 
кримінально-виконавчої служби України; 
органів Державної прикордонної служби 
України; 3) підрозділи Національного ан-
тикорупційного бюро України (за письмо-
вим дорученням детектива або прокурора 
Спеціалізованої антикорупційної прокура-
тури). Таким чином, суб’єктний склад осіб, 
уповноважених на проведення НСРД, є 
значно ширшим. Також варто відзначити, 
що, на відміну від ОРЗ, права оператив-
них підрозділів під час проведення НСРД 
є значно меншими, оскільки без доручення 
слідчого, прокурора вони не можуть прово-
дити жодних дій.
Окрім спільних та відмінних рис, між 

ОРЗ та НСРД, треба наголосити і на про-
блемі нормативного регулювання викорис-
тання матеріалів ОРД як доказів у межах 
кримінального провадження. Для при-
кладу проаналізуємо практичні ситуації та 
переконаємось, як брак нормативного ре-
гулювання впливає на результати слідчих 
дій.
Відповідно до Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» (далі — 
Закон) завданням оперативно-розшукової 
діяльності є пошук і фіксація фактичних 
даних про протиправні діяння окремих 
осіб та груп (відповідальність за які перед-
бачена КК України), розвідувально-підрив-
ну діяльність спеціальних служб іноземних 
держав та організацій з метою припинен-
ня правопорушень та в інтересах кримі-
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нального судочинства, а також отримання 
інформації в інтересах безпеки громадян, 
суспільства й держави.
Вказана вище норма передбачає чіт-

ке коло завдань для осіб, які здійснюють 
ОРД. Статтею 8 Закону встановлюється, 
що оперативні підрозділи наділені правом 
проведення ОРЗ відповідно до вимог КПК. 
Водночас відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК ма-
теріали оперативно-розшукової діяльності, 
зібрані оперативними підрозділами з до-
триманням вимог Закону, за умови їх від-
повідності вимогам цієї статті можуть ви-
користовуватися в кримінальному прова-
дженні як докази. Хоча ст. 84 КПК визна-
чено, що доказами в кримінальному про-
вадженні є фактичні дані, що отримані в 
порядку, який передбачено цим Кодексом. 
Крім того, у ст. 214 КПК наголошується, 
що здійснення досудового розслідування 
до того, як відомості будуть внесені до реє-
стру або без їх внесення не допускається й 
тягне за собою відповідальність, встановле-
ну законом. 
Отже, основна проблема для учасників 

кримінального процесу — це можливість 
використання матеріалів ОРД як доказів у 
межах кримінального провадження, а та-
кож законність проведення ОРЗ, та продо-
вження ведення оперативно-розшукових 
справ (ОРС) після реєстрації криміналь-
ного провадження за відповідним фактом, 
а також — законність матеріалів, зібраних 
оперативними підрозділами [7]. 
Так, згідно зі статтею 10 Закону мате-

ріали оперативно-розшукової діяльності 
можуть використовуватися, як приводи та 
підстави для початку досудового розсліду-
вання і для отримання фактичних даних, 
які можуть бути доказами в кримінальному 
провадженні.
Відповідно до ст. 7 Закону, у разі вияв-

лення ознак злочину оперативний підроз-
діл зобов’язаний невідкладно спрямувати 
зібрані матеріали, у яких зафіксовано фак-
тичні дані про протиправні діяння окре-
мих осіб та груп до відповідного органу 
досудового розслідування для початку та 
здійснення досудового розслідування. Ця 
норма дає змогу використовувати матеріа-
ли ОРС як підставу для внесення відомос-

тей до ЄРДР. Крім цього, ОРС закриваєть-
ся, а всі зібрані матеріали стають основою 
для проведення досудового розслідування.
Здавалося б, усе зрозуміло. Проте, згід-

но з частиною 3 статті 7 Закону встановлю-
ється таке: якщо ознаки злочину виявлені 
під час проведення оперативно-розшуко-
вих заходів, що тривають, і припинення 
яких може негативно вплинути на резуль-
тати кримінального провадження, підроз-
діл повідомляє відповідний орган досудо-
вого розслідування та прокурора про вияв-
лення ознак злочину, закінчує проведення 
оперативно-розшукового заходу, і після 
цього надсилає зібрані матеріали до відпо-
відного органу досудового розслідування. 
Проте на практиці все виглядає інакше: під 
час застосування положень Закону та КПК, 
завдяки цій нормі Закону виникає безліч 
проблем. 
Так, з одного боку, переривання пев-

ного ОРЗ може звести нанівець усю робо-
ту оперативного підрозділу, а винна особа 
здобуде шанс уникнути покарання, оскіль-
ки відновлення відповідних заходів у ме-
жах кримінального провадження можливе 
тільки після надання згоди слідчого судді, 
на що потрібен час та дотримання необхід-
ної процедури. 
З іншого боку, коли оперативні підроз-

діли отримують інформацію про підготовку 
вчинення злочину або ж фактичні дані, що 
можуть свідчити про вчинення правопо-
рушення, але не скеровують матеріали до 
органів досудового розслідування для реє-
страції кримінального правопорушення на 
підставі частини 3 статті 7 Закону, і продо-
вжують у межах ОРС проводити ОРЗ, у по-
дальшому ставиться під сумнів законність і 
допустимість таких матеріалів під час судо-
вого розгляду.
Як бути у таких випадках, однознач-

ної відповіді не дає судова практика. Так, 
у постанові Верховний суд Україні (ВСУ) 
№ 671/463/15-к від 16.03.2017 р. [8] робить-
ся висновок, що фактичні дані, одержані 
внаслідок проведення оперативної закупів-
лі до внесення відомостей до ЄРДР, можуть 
бути визнані належними та використані 
як докази, як документи в кримінальному 
провадженні, за умови, якщо вони були 
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отримані в порядку, передбаченому КПК, 
з урахуванням особливостей, встановлених 
законом «Про оперативно-розшукову ді-
яльність».
Крім того, ВСУ зазначає, що недотри-

мання норм процесуального законодавства 
на будь-якому етапі проведення відповід-
них заходів спричиняє визнання матеріа-
лів недопустимими.
Брак нормативного регулювання в пи-

таннях легалізації матеріалів ОРД у час-
тині розсекречення документів (постанов, 
протоколів, клопотань тощо) та матеріаль-
них носіїв інформації за результатами про-
ведення ОРД стає ще однією проблемою, 
яка потребує негайного вирішення. Якщо 
з проведенням НСРД та розсекреченням їх 
результатів усе зрозуміло, оскільки маємо 
Інструкцію «Про організацію проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій та ви-
користання їх результатів у кримінальному 
провадженні», то інструкції щодо ОРЗ не 
прийнято.

Висновки
Підсумовуючи все вищевикладене, вар-

то зазначити, що під час порівняння НСРД 
та ОРЗ варто, в першу чергу, звернути ува-
гу на їх спільну правову природу та витоки. 
Так, НСРД увібрали в себе як риси ОРЗ, 
так і риси слідчих (розшукових) дій. Не-
зважаючи на спільні риси, НСРД суттєво 
відрізняється від ОРЗ за правовими під-
ставами проведення, суб’єктним складом, 
порядком використання результатів у до-
казуванні, формами контролю та проку-
рорського нагляду за їх здійсненням. 
Задля можливості використання мате-

ріалів ОРД необхідно внести зміни до За-
кону щодо порядку розсекречення підстав 
для їх проведення (ухвал та постанов), які 
мають гриф «цілком таємно», а також ре-
зультатів проведення ОРЗ. Також з цією 
метою необхідно прийняти відповідну ін-
струкцію чи порядок, який би створив єди-
ну практику застосування цих питань.
Згідно з частиною 2 статті 8 Закону, 

прийняття рішення про проведення опе-
ративно-розшукових заходів, подання та 
розгляд відповідних клопотань, проведен-
ня оперативно-розшукових заходів, фікса-

ція та використання їх результатів, прове-
дення цих заходів до постановлення ухва-
ли слідчого судді та інші питання їх прове-
дення регулюються згідно з положеннями 
глави 21 Кримінального процесуального 
кодексу України з урахуванням особливос-
тей, встановлених Законом. 
Оскільки велика кількість оперативно-

розшукових дій, передбачених Законом, 
також містить посилання на норми КПК 
щодо порядку їх проведення, необхідно 
чітко деталізувати вищевказані положення 
саме в Законі. Для подальшого їх викорис-
тання як самостійних та допустимих дока-
зів потрібно їх відмежувати від НСРД.
Треба підсумувати, що тільки системний 

підхід до реформування оперативно-роз-
шукового та кримінального процесуально-
го законодавства забезпечить гармонійне 
поєднання норм відповідних законодавчих 
актів, що сприятиме удосконаленню дер-
жавної діяльності із протидії злочинності 
та вирішенню завдань кримінального су-
дочинства у масштабах усієї країни, а вне-
сення змін до законодавства повинно відбу-
ватися з урахуванням результатів наукових 
досліджень, проведених за цим напрямом, 
та за широкої участі представників зацікав-
лених відомств.
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The article is devoted to identifying 
problems in the implementation of covert 
investigative (search) actions and operational 
and investigative measures. The article presents 
the common and distinctive features of these 
legal institutions, points out the shortcomings 
of their regulation. As a result, it is noted that 
covert investigative (investigative) actions 
have a mixed legal nature and combine the 
features of both operational and investigative 
measures and investigative actions. In 
addition, it argues the need for more detailed 
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investigative (search) actions and operational 
and investigative measures at the legislative 
and departmental levels.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÍÎÒÀÐ²ÓÑÀ ÇÀ 
Â×ÈÍÅÍÍß ÇËÎ×ÈÍÓ, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ.365-2 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті аналізуються питання кримі-
нальної відповідальності за вчинення злочину, 
передбаченого ст.365-2 Кримінального кодек-
су України. Відповідальність нотаріуса за зло-
вживання своїми повноваженнями з метою 
отримання неправомірної вигоди передбачена 
у Розділі ХVII «Кримінальні правопорушення у 
сфері службової діяльності та професійної діяль-
ності, пов’язаної з наданням публічних послуг» 
КК України. Обгрунтовано, що безпосереднім 
об’єктом складу злочину, передбаченого ст.365-2 
КК України, слід визнавати суспільні відносини, 
які покликані забезпечувати законну діяльність 
осіб, які здійснюють професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг.
Констатовано, що склад злочину «зло-

вживання повноваженнями особами, які на-
дають публічні послуги» є матеріальним, а 
отже, відповідальність за вчинені дії насту-
пає у випадку спричинення наслідків у виді іс-
тотної шкоди охоронюваним законом правам 
або інтересам окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам або інтересам 
юридичних осіб (ч.1 ст.365-2 КК України) 
або спричинення тяжких наслідків. З аналізу 
диспозиції статті встановлено, що ставлення 
особи, яка надає публічні послуги, до злочинно-
го діяння характеризується умисною формою 
вини у виді прямого умислу, тоді як до наслід-
ків - як умисною, так і необережною.
Ключові слова: нотаріальна діяльність, 

кримінальна відповідальність, нотаріус, спе-
ціальний суб’єкт злочину.
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Постановка проблеми
Наукове дослідження будь-якої пробле-

ми здійснюється у певній логічній послідов-
ності та, насамперед, передбачає пошук і 
аналіз відповідного матеріалу, що дає змогу 
систематизувати та узагальнити увесь обсяг 
теоретичних напрацювань [1, с.118]. Не є ви-
нятком у цьому випадку і питання криміналь-
ної відповідальності нотаріуса, оскільки но-
таріальна діяльність є важливим елементом 
механізму держави, забезпечує реалізацію 
значного комплексу прав юридичних осіб, 
прав і свобод фізичних осіб. Окрім того, но-
таріальне посвідчення юридично значущих 
фактів і документів є необхідною умовою ви-
никнення, зміни та припинення багатьох 
правовідносин. На індивідуальному рівні ді-
яльність нотаріату зазвичай зачіпає права та 
законні інтереси, які стосуються майнових і 
немайнових благ, що забезпечують природне 
та соціальне буття людини, у разі втрати чи 
іншого ураження яких відновити попередній 
стан або вкрай важко, або взагалі неможливо 
[2, с.9].
Аналіз правозастосовної практики свід-

чить про те, що кримінально-правові норми, 
які регламентують відповідальність за пору-
шення, допущені в ході нотаріальної діяль-
ності, застосовуються вкрай рідко і не дозво-
ляють забезпечити ефективну охорону від-
носин, які регламентують порядок надання 
нотаріальних послуг. Такий стан речей може 
свідчити про те, що до статистичної звітнос-
ті потрапляють не всі злочини, вчинені но-
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таріусами, а тільки частина з них, решта не 
зареєстрована й становить, таким чином, ла-
тентну злочинність. У свою чергу, високий рі-
вень латентності відповідної групи злочинів 
неминуче викликає їх примноження через 
нівелювання принципу невідворотності від-
повідальності.

Стан теоретичного дослідження
Дослідження питань кримінальної від-

повідальності нотаріуса, не знайшло свого 
детального розроблення у кримінально-пра-
вовій літературі. Це пов’язано власне з тим, 
що, як правило, це питання розглядалося 
науковцями лише при кримінально-право-
вій характеристиці окремих складів злочинів 
або їх ознак. Так, О.В. Коротюк на дисерта-
ційному рівні проаналізував питання нотарі-
уса як спеціального суб’єкта кримінального 
правопорушення, визначено правовий статус 
державних і приватних нотаріусів, аргумен-
товано необхідність і соціальну обумовленість 
кримінально-правових положень, що позна-
чають нотаріуса спеціальним суб’єктом, а та-
кож встановлено їх відповідність підставам 
та принципам криміналізації [3]. Вартою ува-
ги є праця Ю.О. Шиндель, у якій розкрито 
особливості кримінально-правової характе-
ристики зловживання повноваженнями осо-
бами, які надають публічні послуги, а також 
розроблено та обґрунтовано пропозиції щодо 
вдосконалення закону України про кримі-
нальну відповідальність за зловживання по-
вноваженнями особами, які надають публічні 
послуги, та вироблено наукові рекомендації 
стосовно кваліфікації зазначеної протиправ-
ної поведінки [4].

Не можна не згадати дослідження І.П. Фрі-
са, у якому вивчалось питання кримінально-
правового забезпечення охорони нотаріаль-
ної діяльності. Зокрема, автором проаналі-
зовано основні методологічні в цій частині, 
розглянуто історичні та компаративістські ас-
пекти кримінально-правового забезпечення 
охорони нотаріальної діяльності, а також пи-
тання кримінальної відповідальності нотаріу-
са за порушення норм нотаріального процесу 
[5]. Водночас питання кримінальної відпові-
дальності нотаріуса як суб’єкта кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст.365-2 
КК України, не можна назвати вичерпними. 

Незважаючи на те, що певні аспекти цього 
питання є загальновизнаними, втім інші за-
лишаються недостатньо висвітленими. Так, 
скажімо, не існує єдності позицій з приводу 
визначення змісту поняття «публічні послу-
ги». Дискусійним залишається питання щодо 
визначення форм злочинного діяння нотарі-
уса, яке передбачене у ст. 365-2 КК України.
З огляду на зазначене метою цієї статті є 

вивчення питань кримінальної відповідаль-
ності нотаріуса як суб’єкта кримінального 
правопорушення, передбаченого ст.365-2 КК 
України.

Виклад основних положень
Відповідно до ЗУ «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 
відповідальності за корупційні правопору-
шення» від 7 квітня 2011 р. КК України було 
доповнено статтею, яка регламентує відпові-
дальність за зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги. Не-
обхідність криміналізації цих діянь за твер-
дженням М.В. Саламатової назрівала вже дав-
но, оскільки нотаріуси не є представниками 
влади або місцевого самоврядування, і тому 
не були суб’єктами кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. ст. 364, 365, 368 КК 
України, що на практиці нерідко створювало 
можливість уникати відповідальності [6, с.75]. 
Окрім того, на думку цього автора, включен-
ня нотаріусів до кола суб’єктів корупційного 
правопорушення було правильним кроком 
законодавця з огляду на рух законодавства в 
напрямі наділення нотаріусів повноваження-
ми не просто публічного, а й владного харак-
теру. Особливості правового статусу нотаріу-
са, характер його повноважень та юридичне 
значення нотаріальних дій свідчать про якіс-
но інший характер суспільної небезпечності 
кримінальних правопорушень у сфері нота-
ріальної діяльності, а її ступінь є значно ви-
щим за суспільну небезпечність зловживання 
повноваженнями з боку інших суб’єктів на-
дання публічних послуг (аудиторів, арбітраж-
них керуючих, оцінювачів, експертів тощо)-
[2, с.8].
Незважаючи на широкий спектр надання 

нотаріальних послуг та їх поширеність (при-
міром за 2013–2014 рр. нотаріуси посвідчува-
ли близько 12 млн. правочинів на рік на суму 
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близько 3 млрд. грн., що є свідченням того, 
що третина населення України хоча б один 
раз ставала причетною до нотаріальної діяль-
ності), офіційній статистиці відомі дані лише 
про мізерну кількість кримінальних право-
порушень, що вчиняються нотаріусами що-
року. У той же час за експертними оцінками, 
близько 5% нотаріусів періодично вдаються 
до протиправних дій [2, с.45].
Слід зазначити, що відповідальність нота-

ріуса за зловживання своїми повноваження-
ми з метою отримання неправомірної виго-
ди передбачена у Розділі ХVII «Кримінальні 
правопорушення у сфері службової діяльнос-
ті та професійної діяльності, пов’язаної з на-
данням публічних послуг» КК України. Про-
фесійна діяльність осіб, які надають публічні 
послуги, зокрема й нотаріуса, повинна базу-
ватися виключно на вимогах законодавства 
України, а тому нотаріуси мають бути неза-
лежними та об’єктивними. Втім, не виключе-
ні випадки зловживань з їх сторони з метою 
отримати неправомірну вигоду, наслідком 
чого є порушення прав громадян, інтересів 
юридичних осіб, що створює загрозу стабіль-
ності демократичних інститутів. Окрім того, 
за твердженням М.Б. Желіка, прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання непра-
вомірної винагороди породжує у громадян 
та суспільства уявлення стосовно можливості 
досягнення бажаного результату шляхом під-
купу осіб, які надають публічні послуги, для 
яких така винагорода є джерелом незакон-
них доходів, що руйнує чесність та соціальну 
справедливість [7, с.74]. А тому безпосереднім 
об’єктом злочину, передбаченого ст.365-2 КК 
України, слід визнавати суспільні відносини, 
які покликані забезпечувати законну діяль-
ність осіб, які здійснюють професійну діяль-
ність, пов’язану з наданням публічних послуг.
Склад злочину «зловживання повно-

важеннями особами, які надають публічні 
послуги» є матеріальним, а отже, відпові-
дальність за вчинені дії наступає у випадку 
спричинення наслідків у виді істотної шкоди 
охоронюваним законом правам або інтересам 
окремих громадян, державним чи громад-
ським інтересам або інтересам юридичних 
осіб (ч.1 ст.365-2 КК України) або спричинен-
ня тяжких наслідків (ч.3 ст.365-2 КК Украї-
ни). Злочинними визнаються не будь-які ді-

яння нотаріуса, а лише ті, що пов’язані з його 
професійною діяльністю. Так, зловживанням 
з боку нотаріуса слід вважати розголошення 
таємних відомостей, які були одержані ним 
у зв’язку з  вчиненням нотаріальних дій або 
вчинення нотаріальної дії в разі її невідповід-
ності законодавству України тощо.
Обов’язковою ознакою об’єктивної сторо-

ни складу злочину, передбаченого ч.1 ст.365-
2 КК України, є спричинення діями нотарі-
уса істотної шкоди. Відповідно до примітки 
до ст.364 КК України істотною слід вважати 
шкоду, яка в сто і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян. Так, відповідно до ЗУ «Про державний 
бюджет України на 2021 рік» від 15 грудня 
2020 р. прожитковий мінімум на працездат-
них осіб з 1 липня 2021 року становить 2379 
гривень. З огляду на це, розмір істотної шко-
ди заподіяної внаслідок зловживання повно-
важеннями особами, які надають публічні по-
слуги, складатиме 118950 грн. Особливо ква-
ліфікуючою ознакою вчинення аналізованого 
посягання є спричинення тяжких наслідків, 
які, як і істотна шкода, вважаються оцінними 
поняттями. Відповідно до примітки до ст.364 
КК України тяжкими є наслідки, які у двіс-
ті п’ятдесят і більше разів перевищують не-
оподатковуваний мінімум доходів громадян. 
А тому їх розмір становитиме 297375 грн.
Суб’єкт злочину, передбачений ст.365-2 

КК України, є спеціальним. Ним є особа, яка 
надає публічні послуги, зокрема й нотаріус. 
Відповідно до ст.3 ЗУ «Про нотаріат» від 2 
вересня 1993 р. нотаріусом є уповноважена 
державою фізична особа, яка здійснює нота-
ріальну діяльність у державній нотаріальній 
конторі, державному нотаріальному архіві 
або незалежну професійну нотаріальну діяль-
ність, зокрема посвідчує права, а також фак-
ти, що мають юридичне значення, та вчиняє 
інші нотаріальні дії, передбачені законом, з 
метою надання їм юридичної вірогідності. 
Нотаріусом може бути громадянин України, 
якому присуджено ступінь вищої юридич-
ної освіти не нижче магістра, який володіє 
державною мовою, має стаж роботи у сфері 
права не менш як шість років, з них помічни-
ком нотаріуса або консультантом державної 
нотаріальної контори - не менш як три роки, 
склав кваліфікаційний іспит і отримав свідо-
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цтво про право на зайняття нотаріальною ді-
яльністю (ст.3).
Нотаріус у своїй діяльності зобов’язаний: 

здійснювати свої професійні обов’язки від-
повідно до Закону і принесеної присяги, 
дотримуватися правил професійної етики; 
сприяти фізичним та юридичним особам у 
здійсненні їх прав та захисті законних інтере-
сів, роз’яснювати права і обов’язки, поперед-
жати про наслідки вчинюваних нотаріальних 
дій для того, щоб юридична необізнаність 
не могла бути використана їм на шкоду; збе-
рігати в таємниці відомості, одержані ним у 
зв’язку з вчиненням нотаріальних дій; від-
мовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її 
невідповідності законодавству України або 
міжнародним договорам; вести нотаріальне 
діловодство та архів нотаріуса відповідно до 
встановлених правил; надавати документи, 
інформацію і пояснення на вимогу Міністер-
ства юстиції України, його територіальних 
органів при здійсненні ними повноважень 
щодо контролю за організацією діяльності та 
виконанням нотаріусами правил нотаріаль-
ного діловодства (ст.5). 
У кримінально-правовій літературі триває 

дискусія щодо змісту поняття публічних по-
слуг. Так, одні автори до цих послуг відносять 
такі, що надаються публічним або в окремих 
випадках – приватним сектором під відпо-
відальність публічного сектора і за рахунок 
публічних коштів [8, с. 76]. Натомість, інші за-
ймають дещо іншу позицію і стверджують, що 
публічними є ті послуги, які є загальнодоступ-
ними, мають юридично значущий характер 
та спрямовані на захист чи забезпечення умов 
для реалізації суспільних інтересів, прав та ін-
тересів фізичних або юридичних осіб [9, с. 5-6]. 
Видається, що кожна з наведених позицій є 
правильною, оскільки справді публічні послу-
ги можуть надаватись як публічним, так і при-
ватним сектором (скажімо, посвідчення запові-
ту приватним нотаріусом або нотаріусом дер-
жавної нотаріальної контори). Окрім того вони 
є загальнодоступними, оскільки будь-яка особа 
має право звернутися до нотаріуса для реаліза-
ції своїх прав та законних інтересів. Втім, най-
більш повно розкриті ознаки публічних послуг 
у праці М.Б. Желіка, а саме: 1) надаються пу-
блічним сектором а в окремих випадках - при-
ватним під відповідальність публічної влади 

на звернення заінтересованої особи; 2) спря-
мовані на реалізацію прав, законних інтересів 
і виконанням обов’язків фізичними або юри-
дичними особами або пов’язані зі створенням 
організаційних умов; 3) породжують наслідки 
правового характеру; 4) надаються у процесі 
професійної діяльності особами, які відповіда-
ють встановленим кваліфікаційним вимогам, 
що підтверджують право займатись надан-
ням відповідних послуг; 5) порядок і форма 
їх надання регламентуються законодавством 
України та перебуває під наглядом держави [7, 
с.72]. У той же час Ю.І.Шиндель звертає увагу 
на те, що через відсутність відповідного зако-
нодавчого акта щодо врегулювання та визна-
чення сутності таких послуг наукові підходи 
щодо тлумачення цього поняття не можуть 
свідчити про об’єктивне існування суспільних 
відносин, які забезпечують здійснення регла-
ментованої законодавством професійної діяль-
ності, пов’язаної з наданням публічних послуг-
[4, с. 87].
У подальшому необхідно зупинитись на 

аналізі суб’єктивної сторони складу злочи-
ну, передбаченого ст.365-2 КК України. Її 
встановлення через низку ознак має важли-
ве значення для кваліфікації кримінального 
правопорушення та призначення покарання, 
оскільки дає можливість відмежувати проти-
правну поведінку від невинно заподіяної 
шкоди [10, с.67]. Вина, як основна ознака 
суб’єктивної сторони складу кримінального 
правопорушення, характеризується психіч-
ним ставленням особи до вчинюваної дії чи 
бездіяльності, а також її наслідків, виражене 
у формі умислу або необережності (ст.23 КК 
України). З аналізу диспозиції статті випли-
ває, що ставлення особи, яка надає публічні 
послуги, до злочинного діяння характеризу-
ється умисною формою вини у виді прямого 
умислу, оскільки, скажімо, беручи участь у не-
законній приватизації та продажу нерухомос-
ті (наприклад, посвідчення угоди з померлою 
особою), нотаріус усвідомлює, що діє всупе-
реч Закону. При цьому ставлення нотаріуса 
до наслідків вчинення злочину може бути як 
умисним, так і необережним. Обов’язковою 
ознакою вини також виступає корислива 
мета - отримання неправомірної вигоди. Її 
розглядають як уявний і бажаний суб’єктом 
кінцевий шкідливий результат, якого вона 
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SUMMARY 
The article analyzes the issue of criminal liability 

for the crime envisaged in Article 365-2 of the Criminal 
Code of Ukraine. The liability of the notary for abuse 
of his authority for the purpose of obtaining an illegal 
benefi t is provided in Chapter XVII “Criminal offenses 
in the sphere of service and professional activity 
connected with the provision of public services” of the 
Criminal Code of Ukraine. It is justifi ed that the direct 
object of the crime, provided for by Article 365-2 of the 
Criminal Code of Ukraine, should recognize the public 
relations, which are intended to provide legal activity of 
persons who carry out professional activities connected 
with the provision of public services.

It is stipulated that the crime “abuse of authority 
by persons providing public services” is material 
and therefore liability for the actions taken in case 
of consequences in the form of a signifi cant harm to 
the rights or interests of individual citizens, state or 
public interests or interests of legal entities protected 
by law (part 1 of Article 365-2 of the Criminal Code 
of Ukraine) or causing serious consequences. The 
analysis of the article’s dispositions revealed that the 
attitude of the person who provides public services to 
the criminal act is characterized by a clever form of 
blame in the form of direct misfortune, whereas the 
consequences - both clever and careless.

Key words: notarial activity, criminal 
responsibility, notary, special subject of crime.

прагне досягнути, вчиняючи протиправне ді-
яння [11, с. 294].

Висновки
Нотаріат є важливим елементом механіз-

му держави, а відтак його значущість постійно 
зростає. На нотаріусів покладено обов’язок 
посвідчення прав, а також відповідних фак-
тів, які мають юридичне значення. У випадку 
недоброчесності нотаріуса порушуються пра-
ва та інтереси окремих громадян, юридичних 
осіб чи держави. А тому держава в особі ком-
петентних органів повинна створити надій-
ний механізм протидії злочинним проявам 
нотаріальної діяльності.
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ÙÎÄÎ Ä²ÒÅÉ

В научной статье определено, что на се-
годня насилие является одной из острых 
социальных проблем как Украины, так и все-
го мирового сообщества. Его жертвами одно-
временно могут становиться как женщины, 
так и мужчины, однако, по международной 
статистике, большая часть насильственных 
действий направляется именно на женщин и 
детей. Определено, что каждый ребенок име-
ет право на физическую и личную неприкос-
новенность и защиту от всех форм насилия. 
Проанализированы статистические данные 
относительно проявлений насилия в отно-
шении детей в Украине и мире. Исследована 
генеза международно-правовых документов, 
которые призваны предотвратить и проти-
водействовать любым проявлениям насилия в 
отношении детей. Определено к международно-
правовым документам, призванных регулиро-
вать данную сферу является Женевская декла-
рация прав ребенка, Декларация прав ребенка, 
Конвенция ООН о правах ребенка, Всемир-
ная декларация об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей, Факультативный 
протокол к Конвенции ООН о правах ребен-
ка , относительно торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, Прото-
кол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступ-
ности, Конвенция МОТ № 182 о запрещении 

 ØÓÒÊÀ Âîëîäèìèð ßðîñëàâîâè÷ - çäîáóâà÷ äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ 
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и немедленных мерах по искоренению наихуд-
ших форм детского труда.
Кроме этого, в процессе исследования 

было проанализировано национальное зако-
нодательство, сформированное в результате 
обязательств Украины на международной 
арене. Рассмотрены принцип обеспечения 
наилучших интересов ребенка в Декларации 
прав ребенка. Проанализирована практика 
Европейского суда по правам человека отно-
сительно дел, связанных с насилием в отно-
шении детей. Сформированы предложения 
для уменьшения и искоренения насилия, на-
правленного на детей. Внедрение указанных 
положительных мер по предупреждению и 
ликвидации всех форм насилия в отношении 
детей и эффективно реагировать на факты 
его совершения, исключая безнаказанность 
злоумышленников.
Ключевые слова: международно-правовые 

стандарты, насилие в отношении детей, 
предотвращение и противодействие насилию, 
международно-правовые акты.

Постановка проблеми
Насильство щодо дітей є всесвітньою 

проблемою, яка щоденно завдає шкоди 
най ціннішим благам дитини – честі, гіднос-
ті, здоров’ю та життю. З насильством дитина 
може зустрітися всюди: в приміщенні чи на 
вулиці, в закладі освіти або на відпочинку. 
Але най більш прикро та несправедливо, 
що дитина може зазнати насильства з боку 
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своєї ж сім’ї , від рідних та най дорожчих для 
неї  людей . Таке насильство завдає не лише 
фізичного болю, моральних страждань, але 
й  підриває почуття безпеки, захищеності 
особи, тримає ї ї  у стані постій ного нерво-
вого напруження, що може призвести до 
розладів психіки, депресій , нервових зривів 
чи розвитку психічного захворювання-
[1, c. 104].

 Світовою громадськістю насильство 
визнано однією з най більш розповсюдже-
них у світі форм порушення прав людини. 
У свою чергу, це небезпечне явище спри-
чиняє неможливість створення умов для 
самореалізації  людини, розвитку паритетної  
демократії , реалізації  принципів рівних 
прав і можливостей  кожного громадянина. 
Як і для більшості краї н світу, вищезазна-
чена проблема досить гостро постає й  пе-
ред Украї ною. Загальновідомо, що саме в 
сім’ї  формуються основні принципи буття 
людини, ї ї  духовні, моральні, світоглядні 
якості, а від психологічного здоров’я роди-
ни багато в чому залежить моральний  стан 
суспільства. Розповсюдження проявів на-
сильства в сім’ї  не лише руй нують гармонію 
і злагоду всередині родини, а у свою чергу, є 
рушійною силою для розвитку злочинності 
в суспільстві загалом. 

Стан дослідження
Питання насильства щодо дітей з огля-

ду на значне поширення цього явища 
розглядається як масштабна проблема як 
на національному, так і на міжнародному 
рівнях. У розрізі євроінтеграції та відпо-
відно впровадженні міжнародних норм у 
національне законодавство вважаємо пи-
тання дослідження міжнародно-правових 
стандартів у цій сфері напрочуд актуальним. 
Серед науковців, які прямо чи опосередко-
вано досліджували цю тематику є наступні : 
К. Кучерук , О. Зінсу, К. Левченко, Т. Жура-
вель, Е. Яхязаде, О. Руднєва, Г. Христова, А. 
Ноур, А. Джужа, М. Джиба, Т. Лисенко, С. 
Кузьменко, Т. Хуторянська та ін. 

Метою статті є дослідження міжнарод-
но-правових стандартів у сфері запобіган-
ня та протидії насильства щодо дітей та їх 
вплив на національне законодавство.

Виклад основних положень
Одним із індикаторів соціальної зрілос-

ті суспільства визначають ставлення до ді-
тей, оскільки саме діти – майбутнє кожної 
держави. У суспільстві, що зорієнтоване на 
високі загальнолюдські цінності існування, 
не повинно бути місця будь-яким проявам 
насильства щодо дітей.
Кожна дитина має право на фізичну та 

особисту недоторканість та захист від усіх 
форм насильства. Як зазначається в Загаль-
ній декларації прав людини, «діти як люд-
ські істоти мають повне право користувати-
ся всіма правами, що їх гарантують різнома-
нітні міжнародні угоди з прав людини, які 
походять із Загальної декларації прав люди-
ни» [2]. Діти також мають право на захист, 
яке закріплено в міжнародно - правових 
інструментах, пов’язаних з міжнародним 
кримінальним, гуманітарним та трудовим 
правом. 
Незважаючи на це, за статистичними 

даними Державного інституту сімейної та 
молодіжної політики в Україні, най частіше, 
а саме у 85 %, жертвами насильства стають 
жінки, діти та особи похилого віку тобто ті, 
хто, напевне, не може за себе постояти і кого 
можна безкарно скривдити. Проте така ж 
невтішна статистика спостерігається й у сві-
товому співтоваристві. Так, дані за 2019 рік 
свідчать про те, що у Німеччині 81 % жертв 
домашнього насильства – жінки та діти. 
Як зазначає К. Кучерук, у світовому 

масштабі жертвами від домашнього на-
сильства в абсолютній  більшості є жінки та 
діти, які страждають від насильства важче 
порівняно із чоловіками. Діти, що живуть 
у домівках з насильством, з раннього віку 
виявляють психологічні проблеми, такі як 
неконтрольована агресія, хронічні пробле-
ми зі здоров’ям, наркоманія, тяжкі психічні 
порушення, депресія, інвалідність [3, c.101]. 
Насильство несе дуже серйозні негативні 

соціальні наслідки. Воно породжує терор, 
безладдя, відчуття відсутності допомоги, 
невпевненості, безнадійності або безсил-
ля, відчуття провини, відчуття придушен-
ня волі, примари, відсутність самопова-
ги, настирливі спогади, напади страхів, 
депресію, фобії, смуток, роздуми про само-
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губство, самозвинувачення, втрату довіри, 
сумніви щодо віри в щось, наркотичну/
алкогольну залежність, жагу помсти. Мала 
дитина не може знати, коли відбудеться на-
ступний спалах насильства, де та наскільки 
сильним він буде. У результаті, вразливість 
та відсутність контролю над ситуацією при-
зводять до проявів впертості у поведінці, 
відмови розмовляти та агресивних вчинків.
За даними Є. Назимко, основоположна 

ж соціальна небезпека цього явища полягає, 
як відомо, у тому, що саме досвід перебуван-
ня як жертви злочину накладає на дитину 
глибоку, жахливу та подекуди, на жаль, 
невиліковну протягом усього ї ї  подальшо-
го життя соціальну, психологічну та іноді 
й  суто фізичну травму. Дитина, ставши од-
ного разу жертвою того чи іншого злочину, 
зазнає певної , подекуди й  достатньо суттєвої  
та незворотної  десоціалізації , психологічної  
(психічної ), морально-ціннісної  фрустрації  
та, безумовно, таким чином, і власної  
криміналізації  [4, c.158]. 
Статистичні дані спонукають до розро-

блення дієвої системи запобігання, протидії, 
профілактики домашньому насильству, що 
передбачає вивчення зарубіжного досвіду в 
зазначеній сфері суспільних відносин і впро-
вадження інтегрованого підходу до вдоско-
налення національних концепцій, зважа-
ючи на актуальний державно-політичний 
курс, історичні умови, тип правової системи 
та соціокультурну казуальність феномену 
правової реальності [5, с.32].
Саме для вирішення вищезазначених 

проблем у 1948 році на міжнародній аре-
ні було прийнято Загальну декларацію 
прав людини, яка, у свою чергу, отримала 
статус першого авторитетного (однак не 
обов’язкового за законом) твердження про 
права людини, на основі якого було ухва-
лено понад 60 міжнародних угод, що стосу-
валися боротьби з рабством, провадження 
правосуддя, статусу біженців та меншин, 
а також прав людини та дитини. Усі вони 
ґрунтуються на концепціях недискримі-
нації, рівності та визнання гідності кожної 
особистості, як це визначається в Загальній 
декларації. Кожен такий документ також 
встановлює, що правами, перерахованими у 

ньому, наділені абсолютно всі люди, у тому 
числі діти, на засадах рівності.
Діти, за певним винятком, мають ті ж 

права, що і дорослі. Однак, деякі права 
мають особливе значення для них – вони 
відображають потреби дітей  у спеціальному 
захисті та увазі, виявляють ї хню вразливість 
та різницю між дитячим і дорослим жит-
тям. Для того, щоб підкреслити це, інтереси 
дитини у всіх видах діяльності ставляться 
вище інтересів дорослих та держави [6]. 
Таким чином, можна дійти до висновку, 

що діти в рівній мірі володіють правами і 
є суб’єктами процедур, встановлених Між-
народним біллем з прав людини [7], який 
складається з Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні та культурні права та 
Міжнародного пакту про громадянські і по-
літичні права. Діти також володіють права-
ми та засобами захисту, встановленими спе-
ціальними угодами, зокрема тими, що спря-
мовані на ліквідацію расової дискримінації, 
дискримінації проти жінок, попередження 
тортур, забезпечення прав робітників-мі-
грантів та членів їхніх родин. Ці інструмен-
ти, які мають силу законів у державах, які 
їх прийняли, включають положення, що 
стосуються ліквідації насильства щодо дітей. 
Деякі міжнародні документи, зокрема вка-
зані вище Пакти, також містять положення, 
що передбачають особливий захист для ді-
тей.
Міжнародні документи у сфері забез-

печення реалізації  прав дитини гаранту-
ють захист усіх прав дітей , базуючись на 
основоположному принципі най кращих 
інтересів дитини. До таких документів на-
лежать: Женевська декларація прав ди-
тини, 1924 р.; Декларація прав дитини, 
1959 р. [8]; Конвенція ООН про права ди-
тини, 1989 р.; Всесвітня декларація про 
забезпечення виживання, захисту і розви-
тку дітей , 1990 р.; Факультативний  прото-
кол до Конвенції  ООН про права дитини, 
щодо торгівлі дітьми, дитячої  проституції  і 
дитячої  порнографії , 2000 р.; Протокол про 
попередження і припинення торгівлі людь-
ми, особливо жінками і дітьми, і покарання 
за неї , що доповнює Конвенцію Організації  
Об’єднаних Націй  проти транснаціональної  
організованої  злочинності, ратифікований  
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Украї ною у 2004 р.; Конвенція МОП № 182 
про заборону та негай ні заходи щодо ліквідації  
най гірших форм дитячої  праці, ратифікова-
на Украї ною у 2000 р.; Конвенція Ради Єв-
ропи про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, 1950 р. ; Конвенція Ради Єв-
ропи про захист дітей  від експлуатації  і зну-
щань сексуального характеру, СЕД №201, 
2007 р. та інші. 
Незважаючи на те, що права дітей за-

хищені цілою низкою загальних міжнарод-
них угод з прав людини та іншими міжна-
родними документами, на перших етапах 
існування Організації Об’єднаних Націй 
міжнародне співтовариство визнало за не-
обхідне створити окремий механізм захис-
ту людських прав дитини [9, с.140]. У 1959 
року Генеральна Асамблея ООН прийняла 
Декларацію прав дитини, яка встановлю-
вала 10 головних принципів, що не мають 
сили закону, спрямованих на забезпечення 
захисту дітей.
Вищезазначена Декларація встановлює 

громадянські права (на життя і розвиток, 
на отримання громадянства, свобода від 
фізичного та психічного насильства та ін.), 
соціальні (на охорону здоров’я, на освіту 
та ін.), культурні (наприклад, право на 
дозвілля). Старшим дітям Конвенція надає 
і політичні права (наприклад, право на 
об’єднання). Натомість у Конвенції  май же 
відсутня увага питанням економічних прав 
дитини, адже пріоритетом визнано освіту – 
дитина повинна вчитись, а не працювати. 
Ратифікувавши Конвенцію ООН про 

права дитини, Украї на взяла на себе 
зобов’язання керуватися дотриманням 
принципу «най кращих інтересів дитини» 
щодо реалізації  державної  політики у цій  
сфері. Як закріплено в ст. 3 Конвенції , «в 
усіх діях щодо дітей , незалежно від того, 
здій снюються вони державними чи при-
ватними установами, що опікуються питан-
нями соціального забезпечення, судами, 
адміністративними чи законодавчими ор-
ганами, першочергова увага приділяється 
якнай кращому забезпеченню інтересів ди-
тини». 
На підставі положень Конституції Укра-

їни [10] і Конвенції ООН про права дитини 
26 квітня 2001 р. в Україні був прийнятий 

Закон «Про охорону дитинства», який ви-
значає охорону дитинства стратегічним за-
гальнонаціональним пріоритетом і з метою 
забезпечення реалізації прав дитини на 
життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний 
захист та всебічний розвиток встановлює 
основні засади державної політики у цій 
сфері. 
Принцип забезпечення най кращих ін-

тересів дитини у Декларації  прав дитини 
визначається як забезпечення дитині, через 
закони та за допомогою інших засобів, спе-
ціального захисту та надання можливостей  
і сприятливих умов, що дозволяли б дитині 
розвиватися фізично, розумово, морально, 
духовно та соціально здоровим в умовах сво-
боди та гідности. 
Відповідно до ЗУ «Про охорону дитин-

ства», держава взяла на себе зобов’язання 
вжити всіх необхідних законодавчих, адмі-
ністративних і просвітницьких заходів щодо 
захисту дітей  від насильства у всіх й ого про-
явах, образ, зловживань, недбалого піклу-
вання або й ого відсутності [11]. 
Вихідною ідеєю законодавчого забез-

печення прав дітей  в Украї ні є принцип 
усі «діти рівні у свої х правах незалежно від 
походження», що закріплено статтею 52 
Конституції  Украї ни. Украї на також уперше 
в Конституції  зазначила, що будь-яке на-
сильство над дитиною та ї ї  експлуатація пе-
реслідуються законом, держава забезпечує 
гарантії  державного утримання та вихован-
ня дітей -сиріт і дітей , позбавлених батьків-
ського піклування (ст. 52). 
Варто зазначити, що міжнародно – пра-

вові стандарти поширення та захисту прав 
людини і стандартів стосовно протидії на-
сильству щодо дітей, зміцнюються завдяки 
договорам, які приймаються на регіональ-
ному рівні, наприклад, Радою Європи, Єв-
ропейським Союзом, Організацією амери-
канських держав, Африканським союзом. 
Створюють відповідні механізми та їх від-
стеження та правозастосування. Особливо 
вагомим регіональним документом є Аф-
риканська хартія прав дитини та Африкан-
ський протокол з прав жінок, які були при-
йняті 2004 року.
Регіональні механізми прав людини, які 

наглядають і контролюють реалізацію таких 
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правових інструментів, спрямовували свої 
зусилля на подолання різних форм насиль-
ства щодо дітей. Наприклад, Європейський 
суд з прав людини виявив порушення Євро-
пейської конвенції з прав людини у деяких 
рішеннях національних судів щодо випад-
ків тілесного покарання в пенітенціарній 
системі, у закладах освіти та в родинах [12]. 
Інші рішення Європейського суду сто-

сувалися сексуального насильства, неспро-
можності систем захисту дітей та ювенальної 
юстиції. Європейський комітет з соціальних 
прав, який здійснює моніторинг відпо-
відності Європейської соціальної хартії та 
Оновленої соціальної хартії, вимагав, щоб 
до цих документів була включена законо-
давча заборона будь-яких форм насильства 
щодо дітей [13].
У 2002 році Міжамериканський суд з 

прав людини видав Консультативні висно-
вки щодо правового статусу і прав дитини: 
у них вказано, що держави, які прийняли 
Американську конвенцію з прав людини, 
повинні вживати всіх заходів для забезпе-
чення захисту дітей від неналежного став-
лення, безвідносно їхніх стосунків з держав-
ною владою, окремими особами чи неурядо-
вими структурами.
Міжнародні та регіональні договори і 

угоди з прав людини доповнюються засо-
бами та правовими інструментами, які хоч 
і не мають сили закону і не є обов’язковими 
до виконання, водночас встановлюють стан-
дарти чи пропонують принципи, що стосу-
ються ліквідації насильства щодо дітей. 
Результати всесвітніх конференцій ООН 

та їхній розгляд на спеціальних сесіях Гене-
ральної Асамблеї також звертають увагу на 
проблеми насильства щодо дітей. Учасники 
Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН 
в інтересах дітей 2002 року присвятили на-
сильству щодо дітей значну частину свого 
підсумкового документа – «Світ, сприятли-
вий для Дітей». Цілі розвитку тисячоліття, 
прийняті на Самміті Тисячоліття ООН 2000 
року, а також Підсумковий документ Саміту 
ООН 2005 року також містять положення, 
спрямовані на ліквідацію насильства щодо 
дітей [14, c.138].
Документи, які не мають сили законів, 

але водночас є потужними і переконливими 

інструментами подолання насильства щодо 
дітей, були також прийняті керівними орга-
нами спеціальних агенцій та інших структур 
системи ООН. Зокрема, це стосується резо-
люцій керівних органів ВООЗ та ЮНІСЕФ.
Приєднавшись до міжнародних та ре-

гіональних договорів, держави приймають 
на себе юридичні/законні зобов’язання по-
важати, захищати та виконувати права, які 
вони визнають. Від держав вимагається 
утримуватися від втручання у користування 
правами, захищати людей від насильства з 
боку недержавних суб’єктів та вживати за-
ходів для забезпечення виконання прав лю-
дини.

 У краї нах Східної  Європи національні 
програми щодо запобігання злочинності 
у сім’ї  є менш комплексними і масштабни-
ми, ніж у інших краї нах Заходу. Проте слід 
відмітити позитивні зміни у законодавчому 
регулюванні цієї сфери, які певною мірою 
сприяють якщо не запобіганню сімей ному 
насильству, то принай мні кращій  допомозі 
жертвам сімей ного насильства і покаран-
ню осіб, які вчинили насильство [15, c.122]. 
Мова й де про скорочення термінів розсліду-
вання сімей них злочинів; більш суворі пока-
рання за вчинення злочинів над близькою 
особою і ще більш суворі покарання за вчи-
нення злочинів над особами, які знаходять-
ся під охороною; право виселення особи, 
яка вчинила сімей не насильство, із спільно-
го помешкання. 
Відтак, що стосується насильства щодо 

дітей, урядам слід вжити невідкладних та 
позитивних заходів для попередження та 
ліквідації всіх форм насильства щодо дітей 
та ефективно реагувати на факти його вчи-
нення, унеможливлюючи безкарність зло-
вмисників. Держави повинні гарантувати, 
щоб представники державних органів, на-
приклад, офіцери поліції чи вчителі у дер-
жавних школах, не здійснювали насильства 
щодо дітей. Цього можна досягти через за-
стосування законодавчих або інших заходів 
для попередження таких дій, наприклад, 
шляхом навчання поліцейських та інших 
державних чиновників провадити розсліду-
вання без застосування насильства. Держа-
вам також необхідно прийняти відповідне 
законодавство або вжити інших заходів для 
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захисту дітей та для запобігання або утри-
мання батьків, опікунів та інших неурядо-
вих сторін від порушення прав дитини че-
рез застосування насильства.

Висновок
Таким чином, міжнародне право ство-

рює потужні, комплексні юридичні засади, 
які вимагають багатоаспектних дій у відпо-
відь. Такі дії відрізнятимуться залежно від 
форми насильства та середовища, де воно 
відбувається. Зокрема, такі дії можуть вклю-
чати заходи системи громадського здоров’я, 
спрямовані на попередження; дії кримі-
нального права, компенсації, просвіту, ме-
дичні чи законодавчі підходи. Сучасні стан-
дарти міжнародного права, що стосуються 
насильства щодо дітей, є комплексними та 
деталізованими. Проблема полягає в тому, 
щоб забезпечити виконання всіма держава-
ми своїх зобов’язань. Системна та поширена 
природа насильства щодо дітей в усіх її фор-
мах та середовищах повинна бути визнана. 
Потім необхідно вжити належних та ефек-
тивних законодавчих, політичних та про-
грамних заходів, реалізувати їх на практиці, 
відстежувати та вдосконалювати їх у такий 
спосіб, щоб дієво і своєчасно реагувати на 
цю масштабну глобальну проблему.
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SUMMARY 
In the scientifi c article it is determined that today 

violence is one of the acute social problems of both 
Ukraine and the whole world community. Its victims can 
be both women and men, but according to international 
statistics, the bulk of violence is directed at women and 
children. It is determined that every child has the right 
to physical and personal integrity and protection from 
all forms of violence. Statistics on manifestations of 
violence against children in Ukraine and the world 
are analyzed. The genesis of international legal 
documents designed to prevent and counteract any 
manifestations of violence against children has been 
studied. It is determined that one of the most important 
international legal instruments designed to regulate 
this area is the Geneva Declaration of the Rights of 
the Child, the Declaration of the Rights of the Child, 
the UN Convention on the Rights of the Child, the 
Universal Declaration on the Survival, Protection and 
Development of Children. on Traffi cking in Children, 
Child Prostitution and Child Pornography, Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Traffi cking in Persons, 
Especially Women and Children, supplementing the 
United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime, ILO Convention No. 182 on the 
Prohibition and Immediate measures to eliminate the 
worst forms of child labor.

In addition, in the course of the research, the 
national legislation, which was formed as a result of 
Ukraine’s obligations in the international arena, was 
analyzed. The principle of ensuring the best interests of 
the child in the Declaration of the Rights of the Child 
is considered. The case law of the European Court of 
Human Rights on cases of violence against children 
is analyzed. Proposals have been made to reduce or 
eradicate violence against children. Implement these 
positive measures to prevent and eliminate all forms 
of violence against children and respond effectively 
to the facts of its commission, preventing impunity for 
perpetrators.

Key words: international legal standards, violence 
against children, prevention and counteraction to 
violence, international legal acts.

АНОТАЦІЯ 
У науковій  статті визначено, що на сьо-

годні насильство є однією з гострих соціаль-
них проблем як України, так і всього світового 
свівтовариства. Й ого жертвами водночас мо-
жуть ставати як жінки, так і чоловіки, про-
те, за міжнародною статистикою, переваж-
на частина насильницьких дій  спрямовується 
саме на жінок та дітей . Визначено, що кожна 
дитина має право на фізичну та особисту не-
доторканість та захист від усіх форм насиль-
ства. Проаналізовано статистичні дані щодо 
проявів насильства щодо дітей в Україні та 
світі. Досліджено ґенезу міжнародно-право-
вих документів, які покликані запобігти та 
протидіяти будь-яким проявам насильства 
щодо дітей. Визначено, що до міжнародно-
правових документів, покликаних регулюва-
ти цю сферу, є Женевська декларація прав 
дитини, Декларація прав дитини, Конвенція 
ООН про права дитини, Всесвітня декларація 
про забезпечення виживання, захисту і роз-
витку дітей , Факультативний  протокол до 
Конвенції  ООН про права дитини, щодо тор-
гівлі дітьми, дитячої  проституції  і дитячої  
порнографії , Протокол про попередження і 
припинення торгівлі людьми, особливо жінка-
ми і дітьми, і покарання за неї , що доповнює 
Конвенцію Організації  Об’єднаних Націй  про-
ти транснаціональної  організованої  злочин-
ності, Конвенція МОП № 182 про заборону 
та негай ні заходи щодо ліквідації  най гірших 
форм дитячої  праці.
Крім цього, у процесі дослідження було 

проаналізовано національне законодавство, 
яке сформувалось у результаті зобов’язань 
України на міжнародній арені. Розглянуто 
принцип забезпечення найкращих інтересів 
дитини у Декларації прав дитини. Проана-
лізовано практику Європейського суду з прав 
людини стосовно справ, пов’язаних з насиль-
ством щодо дітей. Сформовано пропозиції для 
зменшення або й викорінення насильства, 
спрямованого на дітей. Впровадження вказа-
них позитивних заходів для попередження та 
ліквідації всіх форм насильства щодо дітей та 
ефективно реагувати на факти його вчинен-
ня, унеможливлюючи безкарність зловмисни-
ків. 
Ключові слова: міжнародно-правові стан-

дарти, насильство щодо дітей, запобігання 
та протидія насильству, міжнародно-правові 
акти.
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Досліджуються проблеми детермінації 
злочинності.  Аналізуються детермінанти, 
що впливають на вчинення неповнолітніми 
кримінальних правопорушень проти власнос-
ті. Визначаються та розглядаються групи 
таких детермінант, як: соціально-економіч-
ні, суспільно-політичні, правові, соціально-
психологічні, організаційно-управлінські та 
детермінанти, пов’язані з недоліками право-
охоронної і правозастосовної діяльності. Об-
ґрунтовується висновок, що запровадження 
та реалізація підрозділами Національної полі-
ції України разом з органами державної влади 
та місцевого самоврядування спільних безпе-
кових програм та проєктів значно сприяє зни-
женню рівня злочинності неповнолітніх.
Ключові слова: детермінація, злочинність 

неповнолітніх, злочини проти власності, про-
філактика дитячої злочинності.
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ція таких злочинів, скоєних підлітками, які 
мешкають на лінії розмежування з тимча-
сово окупованою територією Донецької об-
ласті. Тому вважаємо за необхідне розгляну-
ти теоретичні та прикладні аспекти детермі-
нації такої злочинної поведінки в наведених 
умовах. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблема детермінації злочинності при-
вертала увагу багатьох учених, юристів, 
соціологів, психологів. Над її досліджен-
ням працювали О. М. Бандурка, А. Ф. Во-
лобуєв, Л. М. Давиденко, І. М. Даньшин, 
О. М. Джужа, А. П. Закалюк, В. С. Зеле-
нецький, А. Ф. Зелінський, О. Г. Кальман, 
О. М. Костенко, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Куз-
нєцова, Н. Н. Ярмиш та інші.  

Метою цієї статті є вивчення детермі-
нантів, що впливають на вчинення неповно-
літніми злочинів проти власності та визна-
чення напрямків профілактичної діяльності 
органів державної влади та інститутів гро-
мадянського суспільства, які сприятимуть 
досягненню бажаного рівня кримінологіч-
ної безпеки.

Виклад основного матеріалу
На початку слід зазначити, що злочини 

проти власності є однією з найпоширені-
ших і найнебезпечніших груп злочинних 
діянь, оскільки вони посягають на одне з 

Постановка проблеми
Одним із головних напрямків дослі-

дження проблем злочинності є вивчення 
її детермінації. Визначення детермінантів, 
що впливають на вчинення злочинів, надає 
змогу вживати заходів щодо їх усунення або 
мінімізації їхнього негативного впливу.
Дослідження проблем злочинності непо-

внолітніх завжди були і залишаються акту-
альними у суспільстві та державі. Водночас, 
проблема детермінації кримінальних право-
порушень проти власності, що вчиняються 
неповнолітніми, детально не досліджувала-
ся. Зокрема, має свою специфіку детерміна-



133

ßêîâëåâà Ò.Ê. - Äåòåðì³íàíòè, ùî âïëèâàþòü íà â÷èíåííÿ íåïîâíîë³òí³ìè...

найцінніших соціальних благ – право влас-
ності. Захист права власності має особливе 
суспільне значення, що передбачене ст. 13 
Конституції України, яка проголошує рів-
ність усіх суб’єктів права власності перед 
законом і забезпечення захисту їх прав дер-
жавою. Відповідно до ст. 41 Основного За-
кону, ніхто не може бути протиправно по-
збавлений права власності; право власності 
є непорушним [1]. 
Особливе занепокоєння викликають 

ті випадки, коли злочини проти власності 
скоюються особами, у яких на достатньому 
рівні ще не сформована система цінностей, а 
саме неповнолітніми. 
У Кримінальному кодексі України (далі 

– КК України) відповідальність за злочи-
ни проти власності закріплено у розділі VІ 
«Злочини проти власності». З огляду на спе-
цифічні ознаки суб’єкту злочину, що розгля-
дається, ми дослідили кримінальні правопо-
рушення, передбачені статтями 185-191 КК 
України, скоєні особами у віці від 14 до 18 
років. 
Так, на території Донецької області 

від початку проведення Антитерористич-
ної операції (квітень 2014 року) неповно-
літніми скоєно 2125 злочинів проти влас-
ності, зокрема: у 2014 році – 272, 2015 – 
381, 2016 – 363, 2017 – 283, 2018 – 336, 
2019 – 313 та у 2020 році – 177 криміналь-
них правопорушень. Наведені дані свід-
чать про зростання майнової злочинності 
серед неповнолітніх саме після початку 
бойових дій на Сході України, які детер-
мінували низку соціальних, економічних, 
політичних та правових явищ (велика 
кількість постраждалих осіб, внутрішнє 
переміщення мешканців окупованих те-
риторій, руйнування інфраструктури ре-
гіону, безробіття тощо).  
У науці під детермінацією розуміють 

форму спрямованого зв’язку, коли один 
об’єкт визначає інший, можливо, ще не обу-
мовлює і тим більше не спричинює його, але 
між ними є детерміністична залежність. Де-
термінізм означає зв’язок, що виявляється у 
залежності речей (властивостей речей і від-
носин між ними, подій, процесів, станів) у їх 
існуванні та зміні від будь-яких факторів [2, 
с. 30]. 

У структурі детермінації злочинів визна-
чають дві групи обставин, а саме: форму-
вання особистості (антисуспільна установка) 
та зовнішній матеріальний світ (конкретна 
життєва ситуація), який впливає на особу в 
процесі вибору нею злочинної поведінки. 
Звісно, такі обставини безпосередньо не 
спричиняють вчинення злочину, їх слід роз-
глядати лише як умови (детермінанти) ско-
єння конкретних правопорушень. 
Також для розуміння суті детермінації 

злочинів дуже слушним є твердження про 
те, що в соціальних явищах детермінація не 
може бути неминучістю у вигляді лінійної 
залежності, оскільки завжди має ймовірний 
характер [3, с. 107]. 
Практика свідчить, що у більшості кри-

мінальних проваджень вагомою причиною 
антигромадської поведінки неповнолітніх 
виступає саме несприятливе формування 
особистості, рідше – порівняно випадкові 
приводи. Так, із загальної кількості непо-
внолітніх (2099), якими було скоєно кримі-
нальні правопорушення на території Доне-
цької області у період з 2014 до 2020 року 
– 511 або 24,3 % скоєно особами, які ніде не 
навчаються, з яких 280 або 54,8 % - у нетве-
резому стані. І це лише офіційна статистика.
Таким чином, з урахуванням аналізу су-

часних визначень, понять, причин і умов 
кримінальних правопорушень проти влас-
ності, що вчиняються неповнолітніми, 
вважаємо, що причиною таких злочинів є 
сформована під впливом різних негативних 
явищ і процесів антисуспільна установка в 
свідомості особи, яка спричинила в неї рішу-
чість вчинити злочин або призвела до вчи-
нення злочину. 
Формою всіх кримінальних правопору-

шень є дія або бездіяльність особи, що за-
вдала шкоди об’єкту (об’єктам) криміналь-
но-правової охорони, і низка об’єктивних 
та суб’єктивних чинників, які були його 
умовами. Жодна з цих умов і навіть всі вони 
разом узяті самі по собі безпосередньо не 
породжують злочин (тобто не спричиня-
ють кримінально караної шкоди), а тільки 
зумовлюють його, а відтак визначають його 
характер. 
Отже,  залежно від сфери виникнення й 

функціонування можна визначити групи де-
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термінант злочинів, які впливають на вчи-
нення неповнолітніми кримінальних право-
порушень проти власності, а саме: соціаль-
но-економічні, суспільно-політичні, право-
ві, соціально-психологічні, організаційно-
управлінські та детермінанти, пов’язані з 
недоліками правоохоронної і правозасто-
совної діяльності. Розглянемо найбільш зна-
чущі з них.
Так, до економічних чинників, що детер-

мінують скоєння неповнолітніми майнових 
злочинів слід віднести: об’єктивне проти-
річчя між економічними потребами особи і 
можливостями батьків (опікунів) та суспіль-
ства в їх задоволенні, наявність високого 
рівня безробіття в регіоні, зниження рівня 
життя значної частини населення. З огляду 
на це, суб’єктів нашого дослідження умовно 
можна поділити на матеріально забезпече-
них та недостатньо забезпечених. Такий 
розподіл, насамперед, пояснюється особли-
востями доходів (витрат) та недотриманням 
принципів справедливості в суспільстві. 
З початку становлення незалежності в 

Україні існує безліч об’єктивних факторів, 
що формують високий рівень злочинності, 
зокрема: значне розшарування суспільства 
за рівнем матеріальної забезпеченості, обся-
гу й якості доступних соціальних послуг, за-
непад звичних людських життєвих орієнти-
рів та ідеологічних цінностей, послаблення 
внаслідок цього родинних, сімейних, діло-
вих та інших зв’язків, поступове зростання 
агресії.  
В. Н. Кудрявцев та В. Е. Ємінов вважа-

ють, що причини злочинності необхідно 
передусім шукати в економічних стосунках, 
їх протиріччях, незбалансованості госпо-
дарського механізму, вадах і недоліках еко-
номічної політики, а також у системі розпо-
дільних стосунків [4, с. 61]. 
Одним із об’єктивних чинників, причин-

но пов’язаних із майновою злочинністю, є 
неналежні побутові умови. Вік суб’єктів на-
шого дослідження (14-18 років) свідчить, що 
в цей період свого життя неповнолітні особи 
навчаються у закладах середньої або вищої 
освіти, а отже, необхідні кошти на навчання 
та потреби отримують від батьків (опікунів). 
При цьому більша частина учнів і студентів, 
переведених із навчальних закладів Доне-

цької і Луганської областей, залишаються 
малозабезпеченими через втрату батьками 
роботи та постійного місця проживання.  
Майже 40 % дітей, які скоїли злочин, 

мешкають у сім’ях зі складними життєви-
ми обставинами. За суттєвого економічного 
розшарування значна частина підлітків не 
в змозі задовольнити не лише завищені, а й 
нормальні потреби матеріального характеру. 
Невдоволеність рівнем свого життя, неспро-
можність поліпшити своє матеріальне ста-
новище призводять до збільшення кількості 
конфліктних ситуацій і внаслідок – до вчи-
нення насильницьких та майнових злочинів. 
Також слід зазначити, що злочинність 

неповнолітніх часто має тісний зв’язок з та-
кими негативними явищами, як алкоголь-
на чи наркотична залежність, оскільки такі 
злочини, як крадіжки, грабежі, розбійні на-
пади та вимагання, зазвичай скоюються під 
впливом алкоголю або наркотичних (психо-
тропних) речовин. 

 Причиною конкретного злочину є ре-
зультат взаємодії негативних особистісних 
чинників, що виникли під впливом неспри-
ятливих умов морального формування осо-
бистості і зовнішніх криміногенних обста-
вин [5, с. 62]. Слід зауважити, що в криміно-
логії чимало вчених присвятили свої дослі-
дження визначенню єдиної «універсальної» 
причини злочинності. Деякі науковці вва-
жають загальною причиною злочинності у 
будь-якому суспільстві – об’єктивні соціаль-
ні протиріччя [6, с. 76]. 
Зокрема, в ідеологічній, духовній сфе-

рах життя суспільства простежується втрата 
значною частиною населення загальновиз-
наних людських ідеалів, правовий нігілізм, 
«криміналізація» значної частини населен-
ня, недостатня довіра до правоохоронних 
органів та ін. При цьому не можна зали-
шити поза увагою деструктивний вплив на 
морально-етичний світ людини, насамперед 
на психологічно й культурно несформова-
ну молодь, який здійснюють засоби масової 
інформації та соціальні мережі Інтернет. 
Йдеться про надмірну романтизацію та ге-
роїзацію образу осіб, які вчиняють злочини 
як насильницької, так і майнової спрямова-
ності. 
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Так, М. О. Семенишин обґрунтовує не-
обхідність розробки концепції виховання 
дітей у суспільстві, оскільки соціальна не-
стабільність і ціннісно-нормативна криза у 
Донецькій та Луганській областях, а також 
воєнні дії значною мірою деформують спри-
ятливе середовище для морального вихо-
вання молоді [7, с. 270].
До організаційно-управлінських чинни-

ків, що впливають на вчинення неповноліт-
німи кримінальних правопорушень проти 
власності, можна віднести відсутність дієвої 
законодавчої бази боротьби з дитячою зло-
чинністю, коли криміногенна ситуація змі-
нюється швидше, ніж чинне законодавство, 
а також організаційно-тактичні прорахунки 
під час організації та здійснення боротьби з 
майновою злочинністю.
Детермінантами, пов’язаними з недолі-

ками правоохоронної і правозастосовної ді-
яльності, є:

- зниження ефективності або взагалі від-
сутність превентивних та оперативних захо-
дів підрозділів Національної поліції Украї-
ни; 

- прорахунки у кадровому забезпеченні 
та плинність начальницького складу підроз-
ділів поліції і, як наслідок, втрата професій-
но підготовлених працівників, практичного 
досвіду в організації оперативної та превен-
тивної діяльності, що, у свою чергу, призво-
дить до відсутності належного обліку осіб, 
які становлять оперативний інтерес, неза-
довільної організації взаємодії підрозділів 
ювенальної превенції, оперативних підроз-
ділів зі слідчими, іншими правоохоронними 
органами та громадськістю; 

- неврахування особливостей регіональ-
них умов, відсутність або низький рівень 
контролю за способом життя осіб, які пере-
бувають на обліку, відсутність наступальнос-
ті у боротьбі з майновою злочинністю непо-
внолітніх тощо.
Встановлення конкретних причин три-

валого вчинення злочинів неповнолітніми 
має надважливе значення для підвищення 
результативності боротьби з таким явищем. 
Відтак, на думку Г. А. Аванесова, у причинах 
та умовах конкретних злочинів потрібно ви-
являти те, що є загальним для всіх злочинів 
[8, с. 200]. 

Отже, дослідження детермінантів, які 
впливають на вчинення неповнолітніми 
майнових злочинів, дає змогу визначити за-
ходи щодо їх запобігання. 
Ураховуючи те, що злочинність непо-

внолітніх може слугувати базисом для роз-
витку рецидивної та професійної злочин-
ності, Головним управлінням Національної 
поліції в Донецькій області визнано одним 
із пріоритетних напрямків діяльності саме 
профілактику дитячої злочинності. Так, у 
2019 році ГУНП в Донецькій області разом 
з відповідними службами Донецької облдер-
жадміністрації було розроблено та запрова-
джено Регіональну програму профілактики 
правопорушень серед дітей на території 
Донецької області на 2019-2022 роки [9], 
заходи якої спрямовані на зниження рівня 
правопорушень серед дітей, реалізацію та 
захист їх прав і свобод, удосконалення мо-
рального, патріотичного виховання та під-
вищення правосвідомості. Під час реалізації 
заходів Програми запроваджено низку без-
пекових проєктів, зокрема: «Відновні прак-
тики: прості рішення складних питань», 
Інформаційний простір «Дитячий коп», 
«Діти+поліція=безпека та мир», «Простір 
миру та безпеки» та інші [10].
У 2020 році поліцейськими разом з фа-

хівцями Донецького державного універси-
тету внутрішніх справ розроблено Концеп-
цію забезпечення кримінологічної безпеки 
на території Донецької та Луганської об-
ластей до 2025 року, сутність якої полягає 
у захисті прав і свобод кожної людини та  
розв’язання проблем забезпечення націо-
нальної безпеки у регіонах [7, с. 359].
Окремим форматом запобігання злочин-

ності серед молоді на Донеччині є взаємодія 
поліції з громадською організацією «Моло-
діжна Ліга майбутніх поліцейських» [11], 
яка складається з дітей-патріотів із населе-
них пунктів на лінії розмежування. Діяль-
ність Ліги дозволяє активній та талановитій 
молоді, яка прагне якісних змін, долучитися 
до становлення нової поліції та допомагає 
у правовому та національно-патріотичному 
вихованні дітей та молоді.
Про ефективність та результативність 

заходів, що проводяться в межах наведених 
програм та безпекових проєктів свідчать по-
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точні статистичні дані. Так, протягом 2020 
року неповнолітніми на території Доне-
цької області було скоєно 177 майнових зло-
чинів, проти 313 у 2019 році. 

Висновок
Таким чином, запобігання майновій зло-

чинності неповнолітніх, з одного боку, ви-
магає від науковців і правників більш глибо-
кого вивчення детермінантів, що впливають 
на вчинення таких злочинів з подальшою 
розробкою комплексу профілактичних за-
ходів та їх прийнятті на державному рів-
ні. А з іншого – запровадження і реалізації 
підрозділами Національної поліції України 
разом із органами державної влади та міс-
цевого самоврядування відповідних безпе-
кових проєктів, які сприятимуть подальшій 
реалізації механізмів прав та свобод людини 
та досягненню бажаного рівня криміноло-
гічної безпеки.
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DETERMINANTS AFFECTING THE 
COMMISSION OF CRIMINAL OFFENSES 

BY MINORS AGAINST PROPERTY
The article examines the problem of deter-

mination of juvenile delinquency. Analyzed are 
the determinants affecting the commission of 
criminal offenses by minors against property in 
the area of   the anti-terrorist operation (opera-
tion of the combined forces), in particular on 
the line of demarcation with the temporarily 
occupied territory of the Donetsk region.

The groups of such determinants of juve-
nile delinquency as: socio-economic, socio-po-
litical, legal, socio-psychological, organizational 
and managerial and determinants associated 
with the shortcomings of law enforcement and 
law enforcement are considered. It is deter-
mined that the reason for the commission of 
such crimes is the antisocial attitude formed 
under the infl uence of various negative phe-
nomena and processes in the consciousness of 
the individual, which caused her determination 
to commit a crime or led to the commission of 
a crime.

It is noted that since the beginning of the 
anti-terrorist operation in the territory of Do-
netsk region, minors have committed 2,125 
crimes against property. At the same time, 
the number of these crimes was growing until 
2019. Considering that juvenile delinquency 
can serve as a basis for the development of 
recidivist and professional crime, the police 
of the Donetsk region recognized prevention 
of juvenile delinquency as one of the priority 
areas of its activity and adopted a set of pre-
ventive measures provided for by the relevant 
strategies, concepts, regional program for the 
prevention of juvenile delinquency, as well as 
security projects. The implementation of such 
preventive measures helped to reduce the 
commission of crimes by minors in 2019 and 
2020.

Thus, a thorough study of the determinants 
affecting the commission of property crimes by 
minors, in certain conditions (situation), makes 
it possible to determine a set of necessary mea-
sures to prevent them.

In the end, the conclusion is substantiated 
that the introduction and implementation of 
joint security programs and projects by the 
units of the National Police of Ukraine, jointly 
with state and local authorities, signifi cantly 
contributes to the reduction of the level of ju-
venile delinquency.

Keywords: determination, juvenile delin-
quency, crimes against property,                     pre-
vention of juvenile delinquency.
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Стаття присвячена аналізу поняття до-
машнього насильства у різні часи та у різних 
державах, унаслідок чого можна констатува-
ти, що незалежно від розвитку суспільства, 
його еволюції проблеми домашнього насиль-
ства існували завжди. З’ясовано, що коріння 
домашнього насильства в історії є глибокими, 
походять з давніх часів і зумовлені особливос-
тями національних цінностей, культури, 
традицій та, звичайно, релігії різних народів 
та держав. На сьогодні домашнє насильство 
є однією з най більш гострих проблем суспіль-
ства, яка досить розповсюджена у всьому сві-
ті і в період карантинних обмежень набуває 
все більших масштабів.
Ключові слова: домашнє насильство, ген-

дерне насильство, фізичне насильство, психо-
логічне насильство.
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Ґендерне насильство має глибоке істо-
ричне коріння як в Украї ні, так і за кордо-
ном. Воно бере свій  початок із давніх-давен, 
відтоді як почало існувати людство на Землі. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій 

Протягом усього історичного розвитку 
суспільства питання домашнього насильства 
висвітлювалося з урахуванням типу право-
вих систем, політичного режиму, тих чи ін-
ших історичних умов. 
Різні аспекти домашнього насильства, 

неправомірної  поведінки в сім’ї , побуті до-
сліджуються різними науками. Право, соціо-
логія, психологія висвітлюють домашнє на-
сильство через призму властивих принципів, 
методів, механізмів та інструментів. 
Розгляд домашнього насильства про-

водився зарубіжними вченими та правоза-
хисниками, зокрема Джей н Коннорс, Ре-
бекою Кук, Ребекою Севал, Ендрю Бернес, 
Хилкою Пиєтіле, Катаріною Бартлет тощо. 
В украї нській  правовій  науці окремі дослі-
дження цієї  проблеми здій снювали А. Блага, 
В. Голіна, К. Левченко, А. Ноур, О. Руднєва, 
Г. Христова. 
Дослідженню домашнього насильства 

присвячені роботи В. С. Малишев, Ю. М. Ан-
тонян, Я. І. Гілинський , Т. А. Сидоренкова, 
В. М. Кудрявцев, К. А. Гурковська та ін. 

Постановка проблеми
Сучасний соціум розглядає домашнє на-

сильство як вид кримінального правопору-
шення, але у більшості випадків в Україні 
домашнє насильство залишається родинною 
таємницею, адже жертвам такого насильства 
є соромно про це зізнатись та повідомити 
правоохоронні органи.
В Україні за минулий рік органи та уста-

нови, що протидіють домашньому насиль-
ству, зафіксували 211 362 звернення щодо на-
сильства в сім’ї, більшість із них – від жінок. 
Так, 180 921 звернення надійшло від жінок, 
27 676 - від чоловіків та 2 756 - від дітей [1]. 
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Метою статті є дослідження домашнього 
насильства через призму історичних фактів 
та особливостей.

Виклад основного матеріалу
Реалізація особистих прав людини, га-

рантування права на життя і здоров’я, на 
вільний особистий розвиток є одним із голо-
вних завдань правової соціальної держави, 
якою проголошена Україна. Забезпечення 
цих прав безпосередньо пов’язане із проти-
дією насильницьким вчинкам і, зокрема, до-
машньому насильстві.
Як свідчить практика, домашнє насиль-

ство не має географічних меж чи кордонів, 
воно є в усіх народів, класах та релігіях. 
Його наслідками можуть бути загроза жит-
тю і здоров’ю особи, завдання психологічної 
травми, що може мати негативний вплив на 
сімейне життя жертви. Особливо тяжкі на-
слідки насильство завдає особистості дитини, 
яка стала його свідком або жертвою. 
На нашу думку домашнє насильство по-

руч із зґвалтуваннями є одними з найбільш 
неосвітлюваних злочинів на світовому рівні. 
Традиційно домашнє насильство асоціюєть-
ся в українців перш за все саме із фізичним 
насильством, але це ж не так.
Домашнє насильство – це будь-яке умис-

не діяння (дія або бездіяльність) чи погроза 
застосування такого діяння (дії  або безді-
яльності) фізичного, сексуального, психоло-
гічного чи економічного характеру одного 
члена родини чи домашнього господарства 
відносно до іншого, якщо ці дії  порушують 
конституцій ні права і свободи члена роди-
ни чи домашнього господарства як людини 
та громадянина і завдають й ому моральну 
шкоду, шкоду й ого фізичному, психічному 
здоров’ю чи економічним інтересам [2, с. 11]. 
Відповідно до ст. 1261 КК України до-

машнє насильство – це умисне систематичне 
вчинення фізичного, психологічного або еко-
номічного насильства щодо подружжя чи ко-
лишнього подружжя або іншої особи, з якою 
винний перебуває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах, що призводить до фі-
зичних або психологічних страждань, розла-
дів здоров’я, втрати працездатності, емоцій-
ної залежності або погіршення якості життя 
потерпілої особи [3].

Традицій но європей ська культура 
сприй мала насильство як невідворотне 
зло, вважаючи, що насильство є так само 
природним, як влада і політика, без нього 
неможливий  розвиток суспільства, а якщо 
так, то з насильством необхідно співіснувати. 
Важливо констатувати, що одним із 

важливих витоків домашнього насильства 
є пережитки патріархальної  свідомості у 
сучасному суспільстві. У патріархальному 
суспільстві абсолютно домінуючою була по-
стать чоловіка, який  був зобов’язаний  забез-
печувати сім’ю всіма необхідними для життя 
ресурсами, а також захищати ї ї  від будь-якої  
зовнішньої  небезпеки. При цьому жінки й  
діти були абсолютно безправними і повністю 
підпорядкованими чоловікові – голові сім’ї . 
Влада чоловіка підтримувалась за допомогою 
жорстокого насильства. Культурна традиція, 
підтримувана релігією, не просто виправдо-
вувала насильство у сім’ї , а нерідко робила 
й ого обов’язковим елементом життя [4, с. 43]. 
Певним чином виправдати патріархаль-  

ний  уклад життя можна було чинним тоді 
способом виробництва, для якого потрібна 
була значна фізична сила, а також необхід-
ністю самостій но із зброєю в руках захищати 
родину. З тих часів спосіб життя докорінним 
чином змінився, але суспільна думка, куль-
турна традиція мають велику інерцію і збе-
рігаються десятиріччями і століттями після 
того, як зникли об’єктивні причини ї х ви-
никнення. І в наш час ще розповсюджені по-
гляди, успадковані від патріархального сус-
пільства, які у суспільній  свідомості нерідко 
виправдовують домашнє насильство.
Перші спроби врегулювати сімей ні відно-

сини на законодавчому рівні, як свідчать істо-
ричні пам’ятки, було зроблено ще у ХVІІІ ст. 
до н.е., у період правління Хаммурапі, царя 
Вавилону. У законах царя Хаммурапі було 
приділено багато уваги сімей ним відносинам 
– як май нового, так і немай нового характеру, 
а також захисту деяких прав дітей . Так, ана-
ліз окремих положень цих законів дає змогу 
стверджувати, що вони захищали інтереси 
сім’ї  та встановлювали рівні права подружжя 
щодо май на і гідних умов сімей ного життя, 
а також передбачали чітко визначені підста-
ви для розлучення, що з боку чоловіка, що 
жінки. Водночас законами царя Хаммурапі 



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

140ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2021

передбачено було й  можливість віддати жін-
ку або дитину в боргову кабалу на певний  
термін у разі неможливості повернути борг-
[4, с. 76].
Державне регулювання сімей них відно-

син у європей ських краї нах у період свого 
становлення здій снювалося за допомогою 
канонічного права, що було обумовлено осо-
бливим положенням католицької  церкви та 
значним ї ї  впливом на всі сторони суспільного 
життя й  управління державою. Проте з XV–
XVII ст. у Великій  Британії , Франції  та Ні-
меччині королівська влада відій шла від цер-
ковних догматів щодо регулювання шлюбу, і 
й ого стали розглядати не лише як релігій ний  
обряд, а й  як акт громадянського стану. Од-
ночасно відносини подружжя (повна влада 
чоловіка, безумовне підкорення й ому дру-
жини тощо), котрі регулювалися канонічним 
правом, не мали принципових відмінностей  
від наведених нами особливостей  прав кож-
ного з подружжя – нерівності особистих і 
май нових прав, залежного положення жінки 
та ін. Окремі положення вищевказаного да-
ють підстави для твердження про наявність 
спільних чинників – нерівності у правах чо-
ловіка, жінки й  дітей , обумовлених особли-
востями традицій , культури та релігії , патрі-
архального ладу суспільного життя [6, с. 173]. 
В Украї ні тривалий  час чоловіка, який  

побив дружину, картали, який  вбив благо-
вірну – засуджували, а дружину, яка вбила 
чоловіка, живцем закопували в землю. Лише 
в 70-ті роки ХХ століття проблема насиль-
ства в сім’ї  стала суспільно значущою, а по-
дружнє насильство визнали неприпустимим 
на Заході. У Радянському Союзі насильства в 
сім’ї  офіцій но «не існувало». Як правило, ви-
вчення цього феномену зводилось тільки до 
розгляду фізичного насилля відповідно до 
статей  Кримінального кодексу. По-перше, 
«виносити сміття з хати» було негоже. Якщо 
тебе б’є чоловік – сама винна. А якщо і не 
винна – терпи, така жіноча доля. По-друге, 
навіть ті жінки, які все ж наважились подати 
заяву в міліцію, повертались додому ні з чим 
– заяву відмовлялися прий мати [7, c. 74].
Історик Володимир Маслій чук, який  до-

сліджує кримінальні справи минулих століть, 
пише, що у XVIII столітті рукоприкладство 
було поширене в усіх сферах міжлюдських 

взаємин. Тобто мова не лише про стосунки 
між чоловіком та дружиною, але й  з іншими 
родичами та дітьми. Наприклад, матері часто 
фізично карали дітей  рукою, ганчіркою, ре-
менем чи різкою. Таке виховання вважалося 
чи не най ефективнішим способом впливу на 
дитину. Бачимо відображення цих переко-
нань і в украї нському фольклорі: «Діти люби, 
а за прутину держи», «Без лозини дитина лю-
диною не виросте». 
У народному фольклорі немало сказа-

но, наприклад, про лиху свекруху. Володи-
мир Маслій чук зафіксував випадки, коли 
свекруха не лише била, але й  морила голо-
дом невістку. Зрештою, усі ми пам’ятаємо 
«Кай дашеву сім’ю» Івана-Нечуя Левицького, 
яка дуже яскраво показує тогочасні реалії . 
Пристрасні сварки членів традицій ної  ро-
дини описані з гумором, але насправді автор 
розгортає перед нами соціально- побутову 
драму з життя патріархального суспільства. 
«Б’є – значить любить» – не єдина приказ-
ка, яка відтворює реалії  того часу. «Люби, як 
душу, а тряси, як грушу», «Від милого пана 
не болить і рана», «Жінка не бита – що коса 
не клепана!». Фольклор показує фізичне на-
сильство у сімей них стосунках, як певну нор-
му, виправдовує і навіть заохочує й ого. Ана-
лізуючи стосунки у сім’ях наших минулих по-
колінь, ми бачимо, що рукоприкладство вва-
жалося виправданим інструментом, здатним 
«навести лад» у розподілі ґендерних ролей . А 
лад потрібен був лише для того, щоб утри-
мувати в порядку господарство. Втім, часи 
«Кай дашевої  сім’ї » далеко позаду. А домашнє 
насильство має залишитися лише на сторін-
ках художньої  літератури, яку нам потрібно 
мудро трактувати для наступних поколінь. 
Адже у сучасних украї нських сім’ях, які буду-
ються на цінностях ґендерної  рівності, місця 
насильству немає [8, с. 9]. 
Уперше на світовому рівні проблема 

сімей ного насильства була актуалізована за-
вдяки спільним активним діям міжнародно-
го руху щодо захисту прав жінок, оскільки 
саме вони складали най більш уразливу та 
незахищену групу, що страждала від насиль-
ницьких дій  з боку чоловіків, братів, батьків 
тощо. Тобто на початковому етапі запобіган-
ня домашньому насильству увій шло в поле 
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зору світової  спільноти як складова насиль-
ства щодо жінок у цілому [9, с. 14]. 
У сучасному світі констатує Я. Юрків роз-

гляд домашнього насильства як певні свідомі 
дії одногочлена сім’ї стосовно іншого, якщо 
ці дії порушують конституційні права й сво-
боди члена сім’ї як громадянина та завдають 
шкоду його фізичному, психічному або амо-
ральному здоров’ю [10, с. 186].

Висновки
Підсумовуючи все вищевикладене, варто 

зазначити, що домашнє насильство є акту-
альною проблемою на сучасному етапі роз-
витку, як для людини, над якою воно вчиня-
ється, так і як для родин, де воно вчиняється 
і, звичайно, для усього суспільства загалом, 
адже домашнє насильство – одна з най більш 
поширених у світі форм порушення прав лю-
дини. 
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DOMESTIC VIOLENCE: HISTORICAL 
ASPECTS

The article is devoted to the analysis of the 
concept of domestic violence at different times 
and in different countries, as a result of which it 
can be stated that regardless of the development 
of society, its evolution, the problem of domestic 
violence has always existed. It has been found 
that the roots of domestic violence in history 
are deep, dating back to ancient times and due 
to the peculiarities of national values, culture, 
traditions and, of course, the religion of different 
peoples and nations. Today, domestic violence 
is one of the most acute problems of society, 
which is quite common around the world and 
during the quarantine period is becoming more 
widespread.
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Статья посвящена исследованию как те-
оретических, так и практических аспектов 
определения правосубъектности сторон в хо-
зяйственном процессе, в частности, определе-
но понятие процессуально-правового статуса 
сторон, дана характеристика общим и спе-
циальным признакам сторон как основным 
участникам хозяйственного процесса. Автора-
ми сосредоточено внимание на теоретико-пра-
вовых началах определения правосубъектности 
сторон в хозяйственном процессе. В статье ав-
торы исследуют законодательные положения 
и различные научные позиции по определению 
процессуально правового положения сторон в 
процессах и используют положительный опыт 
ученых для определения понятия и правосубъ-
ектности сторон, правового статуса истца и 
ответчика в хозяйственном процессе.
Ключевые слова: стороны как основные 

участники хозяйственного процесса, право-
субъектность сторон, правовой статус сторон 
в хозяйственном процессе, истец и ответчик в 
процессе.

Постановка проблеми

Поряд із іншими інститутами господар-
ського процесуального права інститут сторін 
як учасників господарського процесу не по-
збавлений суперечливих та неоднозначних 
положень. Відсутність теоретичного визна-
чення основних понять, їх належного тлума-
чення та прогалин у правовому регулюван-
ні є актуальним та привертає увагу багатьох 
учених-процесуалістів. З метою повного та 

глибокого розкриття змісту інституту сторін 
як основних учасників господарського про-
цесу необхідно попередньо дослідити ряд 
окремих питань, зокрема, розкрити зміст 
такої правової категорії, як учасники гос-
подарського процесу, окреслити коло осіб, 
які можуть виступати стороною у господар-
ському процесі, визначити та обґрунтувати 
сутність поняття «сторони господарського 
процесу», виділити ознаки, характерні для 
позивача та відповідача господарського 
процесу й визначити їх правосуб’єктність. 

Аналiз oстаннiх дoслiджень 
i публiкацiй

Станом на сьогодні питання наукового 
дослідження та вивчення поняття сторін, 
правосуб’єктності та правового статусу по-
зивача й відповідача у господарському про-
цесі як у цілому, так і деяких правових ас-
пектів було предметом дослідження таких 
вітчизняних науковців, як В.Е. Беляневич, 
М. А. Вікут, А. О. Власов, В. В. Комаров, 
В. М. Кравчук, Р. О. Стефанчук, В. І. Тер-
тишніков, Є. І. Фурса, С. Я. Фурса, Є. О. Ха-
ритонов, О. І. Харитонова, М. Й. Штефан 
та інших. Проте, аналіз наукових праць та 
публікацій свідчить про те, що ця проблема-
тика потребує глибших та більш ґрунтовних 
спеціалізованих досліджень та вивчення з 
урахуванням прикладного правового досві-
ду. 

Метою публікації є теоретичне та зако-
нодавче визначення поняття сторін у госпо-
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дарському процесі та їх правосуб’єктності, 
дослідження загальних та спеціальних ознак 
сторін у господарському процесі, розкриття 
наукових підходів до визначення позивача 
та відповідача у господарському процесі.

Виклад основного матеріалу

У теорії права виділяють дві основні 
ознаки суб’єктів правовідносин, по-перше, 
вони мають відповідний правовий статус, 
тобто наділені певними юридичними пра-
вами та обов’язками, по-друге, такі особи 
набувають здатності бути суб’єктами відпо-
відних правовідносин на підставі законодав-
чих норм. Сторони господарського процесу 
– це основні учасники господарського про-
цесу, без участі яких процес не розпочнеть-
ся, і не зможе завершитися винесенням 
судового рішення по суті спору, адже, Гос-
подарський процесуальний кодекс України 
(надалі – ГПК) в п. 6 ч. 1 ст. 80 передбачає 
підставу для припинення провадження у 
справі, а саме: ліквідація організації чи під-
приємства, яке є стороною у справі. Тобто 
якщо під час господарського процесу одна 
із сторін припиняє своє існування, то про-
вадження у справі припиняється, і суд вино-
сить ухвалу, а не рішення (постанову) в якій 
міститься зміст вирішення господарського 
спору по суті. 

Сторони мають у справі особистий інте-
рес, який може бути матеріальним (визнача-
ється спірними цивільними, господарськи-
ми, іншими матеріальними правовідносина-
ми) і процесуальним (визначається наслід-
ками розв’язання матеріально-правового 
спору, одержання певного за змістом рішен-
ня суду) за характером [1, С. 105]. Господар-
ський спір, який виник між суб’єктами гос-
подарських правовідносин, не зможе дійти 
свого логічного розв’язку без участі сторін у 
господарському процесі.
У юридичній літературі проблема тер-

мінологічного визначення поняття «сторін» 
залишається предметом багатьох науко-
вих дискусій. На думку Треушникова М., 
сторони судового процесу – це ті суб’єкти 
процесу, дії яких можуть сприяти правиль-
ному та швидкому розгляду спору, захисту 

прав та законних інтересів господарюючих 
суб’єктів [2, с. 85]. Вважаємо, що зазначене 
вище визначення є досить загальним і не 
зазначає основних ознак, які притаманні 
саме сторонам господарського процесу. Та-
кож не можемо погодитись зі словами «дії, 
які можуть сприяти правильному розгляду 
справи», правильність вирішення спору – це 
завдання суду (судді). 
Дослідивши думку Харитонової О.І., 

яка зазначає, що сторонами господарського 
процесу є учасники судового процесу, між 
якими виник спір із матеріальних господар-
ських правовідносин, у зв’язку з чим вони 
безпосередньо заінтересовані у розв’язанні 
справи господарським судом на їхню ко-
ристь [1, с. 104], у цілому погоджуємося з 
такою позицією, але хотілось би зазначити, 
що кожна зі сторін господарського процесу 
зацікавлена, щоб спір був вирішений на її 
користь, а не на користь сторін у цілому. 
Штефан М.Й. у своїх наукових працях 

дає наступне визначення поняття «сторін 
цивільного процесу», – сторони у цивільно-
му процесі є юридично заінтересовані осо-
би, матеріально-правовий спір між якими є 
предметом розгляду і вирішення у цивіль-
ному судочинстві [3, с. 102]. Вважаємо, що 
вищенаведене визначення можна викорис-
тати при обґрунтуванні та тлумаченні понят-
тя «сторін господарського процесу», а саме: 
сторони – це суб’єкти матеріально-правових 
відносин, які виступають на захист своїх ін-
тересів і на яких поширюється законна сила 
судового рішення. Обидва визначення наве-
дені вище дуже схожі за своїм змістом. Фур-
са С.Я. характеризує сторін процесу як осіб, 
які беруть участь у справі від свого імені та 
з метою захисту своїх власних прав та інте-
ресів, спір між якими має бути вирішений 
судом. Сторони – це суб’єкти спірних матері-
альних правовідносин, але слід враховувати 
те, що на момент пред’явлення позову вони 
є передбачуваними суб’єктами, оскільки суд 
може дати відповідь про їхні остаточні пра-
ва та обов’язки тільки після розгляду справи 
по суті, тобто у судовому рішенні [4, с. 135].
Пропонуємо, на нашу думку, ширше ви-

значення сторони господарського проце-
су. Сторони у господарському процесі – це 
юридично заінтересовані особи, матеріаль-
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но-правовий спір між якими є предметом 
розгляду і вирішення у господарському су-
дочинстві.
Сторонами в господарському процесі є 

особи, між якими виник спір з матеріаль-
них чи нематеріальних правовідносин. Без-
перечно, «сторони» мають безпосередній 
зв’язок із матеріальними правовідносинами, 
оскільки до початку господарського проце-
су вони виступали суб’єктами матеріальних 
правовідносин. Але треба розуміти, що по-
няття «сторони господарського процесу» та 
«суб’єкти господарського права (матеріаль-
ного права)» не тотожні. Первинним вини-
кає матеріальне або нематеріальне право-
відношення між суб’єктами, далі між ними 
виникає господарський спір, за умови ініці-
ювання до розгляду та вирішення справи у 
господарському суді однією із сторін госпо-
дарського спору суб’єкти переходять у ста-
тус сторін господарського процесу [5, с. 104].
У господарсько-процесуальному зако-

нодавстві України не визначено поняття 
«сторони господарського процесу», зазна-
чено лише, хто може бути стороною госпо-
дарського процесу. ГПК України визначає, 
хто може бути сторонами під час вирішення 
господарського спору у суді, у статті 45, яка 
досить обмежено регулює це питання і міс-
тить посилання на ст. 4 ГПК України.  По-
єднавши зміст ст. 45 та ст. 4 ГПК України, 
розуміємо, що сторонами, позивачем і від-
повідачем, у господарському процесі висту-
пають підприємства, установи, організації, 
інші юридичні особи (у тому числі іноземні), 
громадяни, які здійснюють підприємницьку 
діяльність без створення юридичної особи 
і в установленому порядку набули статусу 
суб’єкта підприємницької діяльності (під-
приємства та організації), а у випадках, пе-
редбачених законодавством України, також 
державні органи та органи місцевого само-
врядування, громадяни, що не є суб’єктами 
підприємницької діяльності. Стаття 4 ГПК 
України серед осіб, які звертаються до гос-
подарського суду з позовними вимогами, 
виокремлює підприємства та організації із 
заявами про захист своїх прав та охороню-
ваних законом інтересів; державні та інші 
органи — у випадках, передбачених законо-
давством; прокурорів — в інтересах держа-

ви; а також Рахункову палату — в інтересах 
держави у межах повноважень, що передба-
чені Конституцією та законами України [6].
Стороною в господарському процесі по-

винен бути суб’єкт господарювання – юри-
дична особа або фізична особа-підприємець. 
Згідно зі ст. 80 Цивільного кодексу України, 
юридичною особою визначаються органі-
зація, створена і зареєстрована у встанов-
леному законом порядку. Юридична особа 
наділяється  правоздатністю і дієздатністю, 
може бути позивачем та відповідачем у суді. 
Статус юридичної особи не залежить від її 
форми власності або організаційно-правової 
форми. Статусу юридичної особи організа-
ція набуває з моменту її державної реєстра-
ції та припиняється з моменту виключення 
з державного реєстру. Фізична особа-під-
приємець – це громадяни, які здійснюють 
підприємницьку діяльність без створення 
юридичної особи і в установленому порядку 
набули статусу суб’єкта підприємницької ді-
яльності, який, як і статус юридичної особи, 
виникає з моменту державної реєстрації і 
припиняється з моменту відміни державної 
реєстрації і виключення з державного реє-
стру. Виходячи з наведеного вище, дійшли 
висновку, що легалізація суб’єкта господа-
рювання є обов’язковою умовою для набут-
тя статусу сторони господарського процесу. 
Сторонами господарського процесу, згідно з 
чинним законодавством, можуть бути також 
іноземні юридичні особи. Сторонами гос-
подарського процесу можуть бути державні 
органи, органи місцевого самоврядування 
або некомерційні суб’єкти господарювання, 
але для досягнення мети їхньої діяльності, 
вони вступають у відносини із суб’єктами 
підприємництва.
Хочемо звернути увагу, що фізичні осо-

би, які не є підприємцями, можуть бути 
стороною у господарському процесі лише у 
випадках – у справах, що виникають з кор-
поративних відносин та у справах про бан-
крутство. Справи, що виникають із корпо-
ративних відносин, - це справи зі спорів  між  
юридичними  особами  та  їх учасниками (за-
сновниками, акціонерами, членами), у тому 
числі учасниками, які вибули, а також між 
учасниками (засновниками, акціонерами, 
членами) юридичної особи, що пов’язані 
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із створенням, діяльністю, управлінням та  
припиненням діяльності такої особи. Пред-
метом відповідних позовів можуть  бути ви-
моги про визнання недійсними: актів орга-
нів управління юридичної   особи; її уста-
новчих документів; правочинів, укладених 
юридичною особою, якщо позивач обґрун-
тує свої вимоги порушенням його корпора-
тивних прав або інтересів тощо. Позови до 
фізичних осіб-поручителів, як до солідарно-
го боржника, щодо стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, який був укла-
дений між банком та юридичною особою, 
підвідомчі судам загальної юрисдикції, а не 
господарським судам.
Згідно із ч.2. ст. 4 ГПК України, у ви-

падках, передбачених законодавчими акта-
ми України, до господарського суду мають 
право також звертатися державні та інші 
органи, фізичні особи, що не є суб’єктами 
підприємницької діяльності. Сторони в су-
довому процесі, згідно зі ст. 45 ГПК Украї-
ни, - позивачами та відповідачами – можуть 
бути підприємства та організації, зазначені 
у ст. 4 ГПК України. Колегією суддів сказа-
но, що залучення місцевим господарським 
судом до участі у справі фізичних осіб, які 
не мають статусу суб’єкта підприємницької 
діяльності, є порушенням норм процесуаль-
ного права, яке призвело до прийняття не-
правильного рішення, а саме – припинення 
провадження у справі у зв’язку з її непідві-
домчістю господарському суду, у тому чис-
лі відносно відповідача – юридичної особи. 
Однак Вищим господарським судом Украї-
ни була скасована постанова апеляційного 
господарського суду на підставі п. 6 ст. 111-
10 ГПК України [7, с. 94-95]. 
До недавнього часу в доктрині господар-

ського процесуального права процесуальна 
правоздатність і процесуальна дієздатність 
окремо не аналізувалися, ці два поняття замі-
нялися поняттям «господарська процесуаль-
на правосуб’єктність», а до 2003 року – «ар-
бітражна процесуальна правосуб’єктність» 
[8, с. 90]. Процесуальна правосуб’єктність 
означає встановлену законом можливість 
бути суб’єктом процесуальних правовідно-
син. Поняття «правосуб’єктність» охоплює 
поняття «правоздатність», «дієздатність» та 
«деліктоздатність».

Беляневич В.Е. у своїх дослідженнях на-
голошує, що сторони повинні мати госпо-
дарську процесуальну правоздатність і гос-
подарську процесуальну дієздатність. Під 
господарською процесуальною правоздат-
ністю сторони розуміється здатність мати 
процесуальні права та обов’язки сторони 
у господарському процесі. Господарська 
процесуальна дієздатність визначається як 
здатність особи своїми діями набувати про-
цесуальні права та нести обов’язки в госпо-
дарському суді [9, с. 108]. Господарською 
процесуальною правоздатністю володіють 
усі фізичні особи-підприємці та юридичні 
особи на підставі їхнього права на судовий 
захист у господарському суді своїх прав і 
законних інтересів [9, с. 224]. Особа наді-
ляється процесуальною правоздатністю з 
метою захисту матеріальних і нематеріаль-
них прав та інтересів. Основна відмінність 
полягає в тому, що в матеріальному праві 
– це здатність мати права та обов’язки, а в 
процесуальному – це можливість бути сто-
роною у господарському суді. Такої ж думки 
дотримується Луспеник Д.Д. у своїх дослі-
дженнях [10, с. 40].
На відміну від господарської правоздат-

ності, у господарській процесуальній право-
здатності жоден суб’єкт господарювання не 
може бути обмежений у реалізації своїх прав 
навіть судом. Тому погоджуємося із позиці-
єю Луспеника Д.Д. [10, с. 37], який не роз-
діляє думку Фурси С.Я. про те, що в разі від-
мови суду у прийнятті позовної заяви про-
цесуальні права у позивача не виникають [3, 
с. 106]. У разі відмови у прийнятті позовної 
заяви, позивач має право на апеляційне (ка-
саційне) оскарження ухвали суду про відмо-
ву у прийнятті позовної заяви (ст. 175 ГПК 
України), у випадку повернення позовної 
заяви позивач має право на повторне звер-
нення (ст. 174 ГПК України). 
Підтримуємо думку професора Тертиш-

нікова В.І., що процесуальну правоздатність 
потрібно поділяти на загальну та спеціаль-
ну, останню розглядати як правоздатність 
щодо конкретної справи. Спеціальну проце-
суальну правоздатність слід перевіряти при 
порушенні провадження у справі, оскільки 
наявність загальної дієздатності ще не озна-
чає, що у заявника є правоздатність спеці-
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альна, тобто правоздатність щодо конкрет-
ної справи [11, с. 53]. Наприклад, посадова 
особа організації, яка є стороною у госпо-
дарській справі, повинна бути належним 
чином обрана та призначена на посаду, що 
підтверджується правильно оформленим 
протоколом загальних зборів учасників (ак-
ціонерів) цієї організації чи іншими спосо-
бом, визначеним статутом організації. Тому 
перевіряти правоздатність сторін щодо кон-
кретної справи потрібно обов’язково.
Однак слід відрізняти поняття «не мати 

спеціальної правоздатності» та «бути нена-
лежним позивачем (відповідачем)». Нена-
лежний позивач (відповідач) не є суб’єктом 
спірних матеріальних правовідносин і ви-
значається в ході судового розгляду справи. 
У той час, як «спеціальна правоздатність» 
визначається до відкриття провадження у 
справі. Держава, інтереси якої також мо-
жуть захищатися в господарському судочин-
стві, своїми діями не може безпосередньо 
здійснювати в суді свої процесуальні права 
та обов’язки. Саме через процесуальні дії 
прокурора чи органу державної влади та 
місцевого самоврядування виражається гос-
подарська процесуальна дієздатність держа-
ви.
Окремо слід розглянути питання щодо 

господарської процесуальної правоздатнос-
ті та дієздатності відокремлених підрозділів 
юридичної особи - філій і представництв. 
Відповідно до ст. 64 ГК України функції, 
права та обов’язки структурних підрозділів 
підприємства визначаються положеннями 
про них, які затверджуються в порядку, ви-
значеному статутом підприємства або ін-
шими установчими документами. Підпри-
ємство має право створювати філії, пред-
ставництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи, погоджуючи питання про роз-
міщення таких підрозділів підприємства з 
відповідними органами місцевого самовря-
дування в установленому законодавством 
порядку. Такі відокремлені підрозділи не 
мають статусу юридичної особи і діють на 
основі положення про них, затвердженого 
підприємством. Підприємства можуть від-
кривати рахунки в установах банків через 
свої відокремлені підрозділи відповідно до 
закону [12]. Отож, філії, представництва, 

інші відокремлені підрозділи наділяються 
певною господарською компетенцією. Втім, 
не маючи статусу юридичної особи, такі під-
розділи не наділяються самостійною госпо-
дарською процесуальною правоздатністю та 
дієздатністю.
Коло повноважень відокремленого під-

розділу юридичної особи стосовно здійснен-
ня у господарському суді повноваження сто-
рони у справі від імені цієї особи визнача-
ється установчими документами останньої, 
положенням про відокремлений підрозділ, 
яке затверджено юридичною особою, або 
довіреністю, виданою нею ж у встановлено-
му порядку керівникові цього підрозділу. 
При цьому слід мати на увазі, що стороною 
у справі є юридична особа, від імені якої діє 
відокремлений підрозділ, і  рішення при-
ймається саме стосовно підприємства чи 
організації - юридичної особи, але в особі 
її відокремленого підрозділу. У разі коли 
позов подано за місцем знаходження від-
окремленого підрозділу юридичної особи 
і судом з’ясовано відсутність у такого під-
розділу повноважень щодо представництва 
юридичної особи, справа, згідно з частиною 
першою статті 27 ГПК України, підлягає пе-
редачі за відповідною територіальною під-
судністю за місцезнаходженням юридичної 
особи. А якщо в межах територіальної під-
судності такого господарського суду знахо-
диться інший відокремлений підрозділ юри-
дичної особи, уповноважений представляти 
останнього в господарському суді, то суд за-
лучає такий підрозділ до участі у справі на 
підставі та в порядку, передбаченому ст. 58 
ГПК України [7].
У юридичній літературі нерідко назива-

ють процесуальну (юридичну) заінтересова-
ність сторін важливою умовою для участі у 
господарському процесі. Досліджуючи ка-
тегорію інтересу в праві, більшість авторів 
приходить до висновку про існування мате-
ріально-правового інтересу та зумовленого 
ним процесуального інтересу, які у своїй 
єдності й визначають юридичну заінтересо-
ваність особи в процесі. Зазначається, що за 
загальним правилом звернутися до суду за 
судовим захистом права чи законного інте-
ресу може лише та особа, якій, на її думку, 
це право чи інтерес належать. Тому позивач 
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у позовній заяві повинен вказати на свою 
заінтересованість у справі, пославшись на 
зв’язок зі спірними матеріальними право-
відносинами, а також на заінтересованість 
у справі відповідача [13, с. 47]. Юридичну 
зацікавленість підприємств та організацій 
слід розглядати як об’єктивне явище, що 
виражається у співвідношенні, за якого пра-
ва та обов’язки сторін залежать від рішен-
ня господарського суду. Саме поширення 
дії рішення господарського суду на права й 
обов’язки сторін і є юридичною зацікавле-
ністю [14, с. 176].
Юридична зацікавленість тісно пов’язана 

з легітимацією, яка полягає в тому, що, по-
даючи позовну заяву до господарського 
суду, позивач або інша особа, якій законом 
надане таке право (наприклад, прокурор), 
має довести наявність спірного матеріально-
го правовідношення та належність спірного 
права саме позивачеві («активна легітима-
ція»), а також ту обставину, що саме на цьо-
му відповідачеві лежить відповідальність за 
порушення («пасивна легітимація»). Зв’язок 
між категоріями «юридична зацікавленість» 
і «легітимація» полягає в тому, що легітима-
ція є процесуальним способом вираження 
юридичної зацікавленості [15, с. 67]. 
Вважаємо, що вимога щодо наявності 

юридичної заінтересованості позивача та 
відповідача в позовній заяві закріплена і в 
ГПК України, а саме в ст. 170 «Позовна за-
ява повинна містити виклад обставин, на 
яких ґрунтуються позовні вимоги; зазна-
чення доказів, що підтверджують позов; об-
ґрунтований розрахунок сум, що стягуються 
чи оспорюються; законодавство, на підставі 
якого подається позов». У випадку не дотри-
мання цієї вимоги суд повертає позовну за-
яву (відповідно до ст.174 ГПК України). Де-
які науковці вважають, що юридична заін-
тересованість у справі це просте тверджен-
ня особи, яке не має ніяких об’єктивних 
критеріїв. Особа, яка звертається до суду, 
завжди стверджує, що вона заінтересована у 
справі, однак по-різному мотивує це у сво-
їй позовній заяві [6, с. 105]. Отже, не мож-
на погодитися з останнім твердженням, так 
як наявності юридичної заінтересованості є 
обов’язковою ознакою приналежності особи 
до відповідного спору. І обов’язок судді саме 

дослідити та переконатися в наявності того 
факту, що особа, яка подала позов має юри-
дичну заінтересованості у вирішенні відпо-
відного спору. 
Більшість науковців, даючи визначення 

поняттю «сторони господарського процесу», 
не згадують про момент, з якого набувається 
відповідний процесуально-правовий статус. 
Сторони набувають процесуально-правовий 
статус з моменту порушення провадження у 
справі, тобто з винесенням ухвали про по-
рушення провадження у справі (ст. 176 ГПК 
України). 
Бичкова С.С. у дослідженні вищезазначе-

ного питання звертає увагу на те, що у про-
цесуальному законодавстві України особи 
називаються «позивачами», «відповідачами» 
уже під час подання позовної заяви до суду, 
і навіть під час визначення підсудності, тоб-
то позов ще навіть не подається, а лише ви-
рішується, до якого суду направляти справу 
[16, с.347]. Стаття 45 ГПК України називає 
ту особу позивачем, що подала позов або в 
інтересах яких подано позов. Але якщо осо-
ба набуває статус сторони процесу з момен-
ту подання позовної заяви, то які ж проце-
суальні обов’язки на неї покладаються. Про 
які обов’язки відповідача можна вести мову, 
якщо ще відсутнє порушення провадження 
у справі, якщо майбутній відповідач навіть 
не підозрює про існування позову. Адже, як 
правило, відповідач дізнається про позов із 
копій позовної заяви та доданих до неї доку-
ментів, що позивач має надіслати відповіда-
чеві відповідно до ч.1 ст. 172 ГПК України.
Вважаємо за необхідне дослідити науко-

во-теоретичне визначення понять «пози-
вача» та «відповідача» господарського про-
цесу. Законодавець зазначив у ст. 45 ГПК 
України, що позивачами є підприємства та 
організації, що подали позов або в інтересах 
яких подано позов про захист порушеного 
чи оспорюваного права або охоронювано-
го законом інтересу, а відповідачами є під-
приємства та організації, яким пред’явлено 
позовну вимогу. Зазвичай відповідачем є 
особа, яка знаходиться з позивачем у ма-
теріальних правовідносинах. Але набуття 
особою процесуально-правового статусу від-
повідача закон пов’язує не з дійсною наяв-
ністю матеріальних правовідносин сторін, 
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а лише з фактом пред’явлення позову до 
особи. Тому навіть у випадку заміни пер-
вісного відповідача належним відповідачем 
первісний відповідач не позбавляється прав 
і обов’язків відповідача, зокрема, має право 
на оскарження судового акта.
Іноземна держава може бути відповіда-

чем у господарському суді з урахуванням її 
судового імунітету. Подання до господар-
ського суду позову до іноземної держави, за-
лучення її до участі у справі як третьої осо-
би, накладення арешту на майно або грошо-
ві кошти, що належать іноземній державі і 
знаходяться на території України, а також 
застосування щодо неї інших заходів забез-
печення позову, звернення стягнення на 
майно іноземної держави в порядку приму-
сового виконання судового рішення госпо-
дарського суду допускається лише за згодою 
компетентних органів відповідної держави, 
якщо інше не передбачено законами Украї-
ни або міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України.
Харитонова О.І. характеризує позивача 

як особу, на захист суб’єктивних прав і охо-
ронюваних законом інтересів якої відкрива-
ється господарська справа у суді та розпочи-
нається господарський процес. Відповідач 
— це особа, яка за заявою позивача притягу-
ється до відповідальності за порушення чи 
оспорювання його права і охоронюваного 
законом інтересу [17, с. 57].
Фурса С.Я. визначає поняття «позивача» 

як особу, на захист порушених, оспорюва-
них, невизнаних суб’єктивних прав, свобод 
та охоронюваних законом інтересів якої по-
рушується справа у суді; відповідача як осо-
бу, яка вступає у процес або притягується 
судом до участі у справі за вказівкою і ви-
могою позивача [3, с. 135]. При цьому слід 
звернути увагу на те, і Фурса С.Я. на це та-
кож зазначає, що позивач лише припускає, 
що відповідне порушення його суб’єктивних 
прав та охоронюваних законом інтересів 
відбулося з боку відповідача, або що його 
дії можна характеризувати як порушення, 
і завдання суду здійснення всебічної пере-
вірки припущення позивача щодо ймовір-
ного порушення з боку відповідача. Якщо 
суддя під час дослідження матеріалів спра-

ви дійде висновку, що порушення не було, 
то суд позивні вимоги не задовольняє, якщо 
дійде висновку, що порушення відбулося не 
з боку особи, яка виступає відповідачем, то 
суд заміняє відповідача на належного відпо-
відача, оформлюючи це ухвалою, і розгляд 
справи починається з початку. 

Бичкова С.С. зазначає, що достатньою 
підставою для вступу у процес і набуття 
процесуально-правового статусу позивача є 
суб’єктивна впевненість особи, що її права по-
рушені, оспорені або невизнані, а відповідач 
є вказівкою на це позивача [16, с. 145-147].-
У той же час Луспеник Д.Д. пише, що звер-
нення до суду з позовною заявою ще не га-
рантує особі набуття процесуально-право-
вого статусу позивача у справі [10, с. 43-44].-
У цьому випадку не можна стверджувати, що 
позиції обох науковців суперечать один од-
ному, оскільки Луспеник Д.Д, має на увазі, 
що подання позовної заяви не є достатньою 
підставою для отримання процесуально-
правового статусу сторони процесу, необхід-
но мати процесуальну правоздатність. Пого-
дившись із позицією Бичкової С.С., вважає-
мо, що подання позовної заяви, за змістом 
якої зрозуміло причини позиції позивача 
стосовно особи відповідача, котра порушила 
його права та законні інтереси, є підставою 
для відкриття провадження у справі, а до-
сліджувати обставини порушення прав по-
зивача відповідачем суд встановить під час 
розгляду справи у судовому порядку. 
У питанні визначення ознак, які харак-

терні сторонам господарського процесу Ха-
ритонова О.І. та Штефан М.Й. виділяють 
такі ознаки: 1) це особи, між якими виник 
спір про право; 2) беруть участь у госпо-
дарському процесі від свого імені; 3) з при-
воду їх справи ухвалюється господарським 
судом рішення; 4) на них поширюються всі 
правові наслідки законної сили судового 
рішення; 5) вони несуть судові витрати;-
6) їх правосуб’єктність допускає процесуаль-
не правонаступництво тощо [17, с. 22; 18,-
с. 102-110]. Поряд із вищенаведеними, мож-
на зазначити ще й інші ознаки характерні 
для сторін: 7) діють на захист власних прав 
та законних інтересів; 8) кожна із сторін 
заінтересована у вирішенні спору на свою 
користь; 9) наділяються відповідним про-
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цесуально-правовим статусом із моменту 
відкриття провадження у справі; 10) можуть 
брати участь у справі через представників. 
Враховуючи наведені вище ознаки та ха-
рактеристики, вважаємо, що сторона-
ми господарського процесу є юридично 
заінтересовані учасники судового процесу, 
між якими виник спір з матеріальних госпо-
дарських правовідносин і підлягає розгляду 
та вирішення у господарському судочинстві. 

Висновки
Аналізуючи вище викладене, автори  ро-

блять висновок про те, що сторони у госпо-
дарському процесі є юридично заінтересо-
вані особи, матеріально-правовий спір між 
якими є предметом розгляду і вирішення 
у господарському судочинстві. Сторони 
господарського процесу повинні мати гос-
подарську процесуальну правоздатність і 
господарську процесуальну дієздатність, 
мати процесуальну (юридичну) заінтересо-
ваність. Також для сторін господарського 
процесу характерно, що: 1) ними є особи, 
між якими виник спір про право; 2) вони ве-
дуть процес у справі від свого імені; 3) з при-
воду їх справи ухвалюється господарським 
судом рішення; 4) на них поширюються усі 
правові наслідки законної сили судового рі-
шення; 5) вони несуть судові витрати; 6) їх 
правосуб’єктність допускає процесуальне 
правонаступництво; 7) діють на захист влас-
них прав та законних інтересів; 8) кожна із 
сторін заінтересована у вирішені спору на 
свою користь; 9) наділяються відповідним 
процесуально-правовим статусом із моменту 
відкриття провадження у справі; 10) можуть 
брати участь у справі через представників. 
Перспективним для подальших досліджень, 
на нашу думку, є питання визначення про-
цесуально-правового статусу сторін госпо-
дарського процесу, вивчення  та аналіз пра-
вового регулювання участі як позивача, так 
і відповідача. 
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LEGAL BASIS OF THE PARTIES 
PERSONALITY DETERMINATION

IN THE ECONOMIC  PROCESS
The article is devoted to the study of both 

theoretical and practical aspects of determining 
of the parties personality in the economic process, 
in particular, defi nes the concept of procedural 
status of the parties, describes the general and 
special features of the parties as key participants 
in the economic process. The authors focus on the 
theoretical and legal principles of determining the 
legal personality of the parties in the economic 
process. In the article, the authors explore the 
legal provisions and various scientifi c positions 
on determining the procedural and legal status of 
the parties in the proceedings and use the positive 
experience of scholars to outline the concept and 
legal personality of the parties, the legal status of 
plaintiff and defendant in business.

Key words: parties as the main participants in 
the economic process, legal personality of the parties, 
legal status of the parties in the economic process, 
plaintiff and defendant in the economic process.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвяченo дoслiдженню як тео-

ретичних, так і практичних аспектів визна-
чення правосуб’єктності сторін у господар-
ському процесі, зокрема, визначено поняття 
процесуально-правового статусу сторін, нада-
на характеристика загальним та спеціаль-
ним ознакам сторін як основним учасникам 
господарського процесу. Автoрами зoсередженo 
увагу на теоретико-правових засадах визна-
чення правосуб’єктності сторін у господар-
ському процесі. У статті автори досліджують 
законодавчі положення та різні наукові пози-
ції щодо визначення процесуально-правового 
становища сторін у процесах та використо-
вують позитивний досвід науковців для окрес-
лення поняття та правосуб’єктності сторін, 
правового статусу позивача і відповідача у гос-
подарському процесі.
Ключові слова: сторони як основні учасни-

ки господарського процесу, правосуб’єктність 
сторін, правовий статус сторін у господар-
ському процесі, позивач і відповідач у господар-
ському процесі.
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У статті досліджено підстави усунення 
особи від права на спадкування за чинним ци-
вільним законодавством України та в окремих 
закордонних правопорядках. У статті, на під-
ставі осмислення законодавчих актів та су-
дової практики, вказується, що усунення від 
права на спадкування спадкоємців за законом 
та за заповітом можливе лише на підставі рі-
шення суду. Розглянуто підстави усунення від 
права на спадкування за законодавством Ні-
меччини, Болгарії, Іспанії, Австрії тощо. До-
сліджено судову практику з питань визнання 
недійсним свідоцтва про право на спадкування 
обов’язкової частки у спадщині.
Ключові слова: спадкування, спадкування 

за законом, заповіт, усунення від права на спад-
кування

збавляють цю особу права претендувати на 
спадщину після смерті інших спадкодавців.
Вимагати усунення спадкоємця від пра-

ва на спадкування може особа, яка заінте-
ресована в цьому і для якої таке усунення 
зумовлює пов’язані зі спадкуванням права 
та обов’язки (збільшення частки у спадщи-
ні, зміна черговості одержання права на 
спадкування), одночасно необхідно подати 
позов про одержання права на спадкуван-
ня з підстав, визначених у частині 2 статті 
1259 ЦК України.
На цей час у системі реєстру судових 

рішень знаходиться більше ніж мільйон 
справ з питань спадкових відносин, з яких 
щодо питань усунення від права на спад-
кування більше ніж 100 тис. справ. Ця ста-
тистика також яскраво відображає актуаль-
ність тематики дослідження особливостей 
усунення від права на спадкування.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Питанням спадкування і, зокрема, щодо 
зміни черговості спадкування, судових спо-
рів із спадкових правовідносин, колізій при 
спадкуванні було присвячено наукові праці 
Ромовської З. В., Кухарєва О. Є., Чуйкової 
В. Ю., Спасибо-Фатєєвої І. В., Фурси Є. І., 
Заїки Ю.О., Солтиса Н. Б., Проценко В. В., 
Рябоконь Є. О та інших.

Метою статті є дослідження особливостей 
усунення від права на спадкування за україн-
ським та європейським законодавством.

Постановка проблеми
Загальновідомо, що кожна наступна 

черга спадкоємців за законом отримує пра-
во на спадкування у разі відсутності спад-
коємців попередньої черги, усунення їх від 
права на спадкування, неприйняття ними 
спадщини або відмови від її прийняття, 
крім винятків, встановлених статтею 1259 
Цивільного Кодексу України [1] (далі – ЦК 
України).
Зазначені у статті 1224 ЦК України під-

стави усунення особи від права на спадку-
вання після конкретного спадкодавця пе-
редбачають можливість усунення від права 
на спадкування у чітко визначених випад-
ках спадкового правонаступництва і не по-
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Виклад основного матеріалу
У пункті 4 листа «Про судову практику 

розгляду цивільних справ про спадкуван-
ня» від 16.05.13 р. № 24-753/0/4-13 Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ визначив, що 
усунення від права на спадкування спадко-
ємців за законом та за заповітом можливе 
лише на підставі рішення суду [2]. 
Першою підставою для позбавлення 

права на спадкування є умисне позбавлен-
ня життя спадкодавця чи будь-якого з мож-
ливих спадкоємців або вчинення замаху 
на їхнє життя. Оскільки зазначені діяння 
є кримінально караними, то вони повинні 
бути підтверджені вироком суду, постано-
вою про закриття кримінальної справи з 
нереабілітуючих підстав, які є самостійною 
та достатньою підставою для усунення від 
права на спадкування.
Особи, які умисно створювали перешко-

ди спадкодавцеві щодо складання заповіту, 
внесення змін або скасування заповіту і, як 
наслідок, сприяли виникненню права на 
спадкування; батьки після дитини, щодо 
якої вони були позбавлені батьківських 
прав; батьки та повнолітні діти, які ухиля-
лися від обов’язку утримувати спадкодав-
ця, – усуваються від спадкування на підставі 
закону. Отже, ще однією підставою усунен-
ня від права на спадкування є порушення 
положень статей 202 та 203 Сімейного ко-
дексу України [3], якими передбачено, що 
повнолітні діти зобов’язані утримувати сво-
їх батьків, які є непрацездатними та потре-
бують матеріальної допомоги,  мають тяжкі 
хвороби, інвалідність або є безпомічними. 
І, як наслідок, застосування судом частини 
5 статті 1224 ЦК України для усунення від 
права на спадкування за законом.
При розгляді справ відповідної катего-

рії суди нерідко постановляють рішення 
про усунення від спадкування спадкоємця, 
коли у справі немає жодного доказу про 
умисне ухилення спадкоємця від надання 
допомоги спадкодавцю, крім того факту, 
що сторони не спілкувалися протягом три-
валого часу, ігноруючи при цьому статті 10, 
60 та 214 Цивільно-процесуального кодек-
су України (далі – ЦПК України), відповід-

но до яких кожна сторона повинна довести 
ті обставини, на які вона посилається як на 
підставу своїх вимог або заперечень, а та-
кож встановити у судовому порядку факт 
ухилення особи від надання спадкодавцеві 
допомоги, так і факт перебування спадко-
давця в безпорадному стані через похилий 
вік, тяжку хворобу або каліцтво та потребу 
спадкодавця в допомозі цієї особи.
Ухилення особи від надання допомоги 

спадкодавцеві, який потребує допомоги, 
полягає в умисних діях чи бездіяльнос-
ті особи, спрямованих на уникнення від 
обов`язку забезпечити підтримку спадко-
давцю. Тобто ухилення, пов`язане з ви-
нною поведінкою особи, яка усвідомлювала 
свій обов`язок, мала можливість його ви-
конувати, але не вчиняла необхідних дій. 
Таким чином, ухилення характеризується 
умисною формою вини.
Рішенням Апеляційного суду Дніпропе-

тровської області від 13 червня 2012 року 
(Провадження № 22-ц/490/5294/12 Справа 
№ 2/401/78/12) частково скасовано рішення 
суду першої інстанції та задоволено позовні 
вимоги щодо скасування рішення про усу-
нення від права на спадкування. Деталь-
ний розгляд матеріалів справи показав, що 
факт навмисного ухилення відповідача від 
догляду за матір’ю є недоведеним. А тому 
рішення в частині усунення його від пра-
ва на спадкування є незаконним і повинне 
бути скасоване [4].
Рішенням Миргородського міськрайон-

ного суду Полтавської області від 04 січня 
2018 року (Справа № 541/1588/17, номер 
провадження 2/541/39/2018) [5] відмовлено 
у позові щодо усунення від права на    спад-
кування за законом. Позивачка належними 
та допустимими доказами не довела, хоча 
відповідно до ст. 81 ЦПК України, то є її 
обов’язком, як того, що спадкодавець по-
требувала допомоги саме від відповідачки 
ОСОБА_2, а остання умисно ухилялася від 
виконання свого обов’язку, мала можли-
вість його виконувати, але не вчиняла не-
обхідних для цього дій, так і знаходження 
матері у безпорадному стані при наявності 
допомоги з її (позивачки) боку, адже вона 
стверджує, що проживала разом з матір’ю 
і здійснювала за нею необхідний догляд. 
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Зважаючи на вище викладене, суд ухвалив 
рішення, що відсутні правові підстави, за-
значені у статті 1224 ЦК України для усу-
нення відповідачки ОСОБА_2 від права на 
спадкування.
Варто зазначити, що за  законодавством 

інших країн коло підстав для усунення від 
права на спадкування значно ширше. Згід-
но із положеннями статті 3 Закону Болгарії 
«Про спадкування» усувається від права на 
спадкування особа, яка безпідставно зви-
нуватила спадкодавця у вчиненні злочину, 
покаранням за який передбачено позбав-
лення волі [6].
У Цивільному Кодексі Іспанії передба-

чено інші випадки усунення від права на 
спадкування. Згідно із статтею 756 ЦК Іс-
панії позбавляються права на спадкування 
особи, засуджені за дії, спрямовані проти 
спадкодавця, його дружини (чоловіка), на-
щадків або предків; батьки, які залишили 
своїх дітей, примушували їх до зайняття 
проституцією чи вчиняли проти них роз-
пусні дії; повнолітній спадкоємець, який 
знав про насильницьку смерть спадкодав-
ця і не заявив про це органам слідства про-
тягом одного місяця з дня смерті спадко-
давц  я тощо [7].
Згідно з німецьким законодавством, 

необов’язково складати заповіт. Заповіти 
надають спадкодавцеві більше контролю 
над тим, як розподіляється його майно та 
майно після їх смерті. Однак, якщо вони не 
складуть заповіт, тоді відбудеться право-
наступництво. За законним правонаступ-
ництвом найближчі родичі спадкодавця 
опиняться у порядку спадкування. У цьому 
випадку подружжя та діти будуть на пер-
шому місці з батьками, якщо вони не мати-
муть дітей, щоб передати свої активи.
Слід зазначити, що хоча складання за-

повіту дійсно дає заповідачеві певний 
контроль над тим, як поводяться з майном, 
він не має повного контролю. Німецьке за-
конодавство передбачає обов’язкову част-
ку спадщини (der Pfl ichtteil). Це стосується 
дітей та подружжя/партнера померлого, а 
також деяких інших членів сім’ї залежно 
від ситуації. Найважливіший аспект der 
Pfl ichtteil, який слід пам’ятати, - це те, що ді-
тей та деяких інших членів сім’ї (законних 

спадкоємців) не можна залишати без спад-
кування. З цього правила є деякі винятки, 
і спадкоємці за законом дійсно мають право 
відмовлятися від своїх прав на спадщину, а 
також бути усуненими від права на спадку-
вання у випадках, передбачених §2339 Ні-
мецького цивільного уложення, що перед-
бачає усунення від права на спадкування у 
випадку, коли спадкоємець шляхом обману 
або погрози примусив спадкодавця скласти 
або скасувати заповіт [8].
Якщо заповідач хоче уникнути спорів 

між спадкоємцями, можна запобігти цьому 
шляхом здійснення кількох дій. Очевидний 
крок, як  ий можна зробити, – це залиши-
ти індивідуальну власність різним особам. 
Звичайно, при здійсненні такого поділу 
також слід враховувати обов’язкову частку 
у спадщині, тому залишити її окремим осо-
бам може бути важко. Інший варіант - пода-
рувати землю спадкоємцеві. Відповідно до 
законодавства Німеччини це може зменши-
ти вартість майна для der Pfl ichtteil, але ця 
вартість не зменшується повністю. Вартість 
майна/подарунка зменшується на 10% на 
рік, коли мова йде про Pfl ichtteil. Якщо по-
дарунок був зроблений в останній рік жит-
тя спадкодавця, то вся вартість подарунка 
включається до вартості спадщини. На-
впаки, якщо подарунок був зроблений за 
п’ять років до смерті спадкодавця, то 50% 
вартості подарунка включається до вартос-
ті спадщини. Якщо пройде десять років, то 
подарована власність більше  не включати-
меться у спадщину, якщо мова йде про der 
Pfl ichtteil. Однак подароване майно пови-
нно бути у володінні та підпорядкуванні 
особи, яка отримує подарунок. Колишній 
власник не може бути фактичним власни-
ком за лаштунками.
Доволі часто судами розглядаються 

справи про визнання недійсним свідоцтва 
про право на спадкування обов’язкової 
частки у спадщині.
Обов’язковий спадкоємець наділений 

правом на спадкування у разі, якщо: – він 
взагалі не вказаний у заповіті як спадко-
ємець; – він прямо позбавлений права на 
спадкування змістом заповіту; – частка 
спадщини цієї особи визначена змістом за-
повіту в меншому розмірі, ніж це встанов-
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лено законом. Відтак особа закликається 
до спадкування за правом на обов’язкову 
частку у спадщині всупереч волі заповіда-
ча, який прямо чи опосередковано позба-
вив таку особу права на спадкування [9].
У рішенні колегії суддів судової па-

лати у цивільних справах апеляційно-
го суду Дніпропетровської області від 23 
грудня 2015 року (Провадження № 22-
ц/774/7467/15 Справа № 183/8068/13-ц ) [10] 
зазначається, що суд першої інстанції дій-
шов помилкового висновку, що відповідач 
не має права на обов’язкову частку у спад-
щині, оскільки право на обов’язкову част-
ку у спадщині мають тільки ті обов’язкові 
спадкоємці, які або зовсім усунені запові-
том від спадщини, або наслідували за зако-
ном та / або за заповітом таку частину май-
на спадкоємця, яка є меншою від належної 
їм обов’язкової частки.
Незважаючи на імперативний характер 

ст. 1241 ЦК України, суди в окремих випад-
ках безпідставно розширюють коло осіб, 
наділених правом на обов’язкову частку у 
спадщині, визнаючи таке право, зокрема, 
за співмешканцями спадкодавця, які про-
живали з ним без реєстрації шлюбу [11]. 
Право на обов’язкову частку у спадщині 

за правилом § 2303 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) мають нащадки, батьки та один з 
подружжя, якщо вони усунені від спадку-
вання розпорядженням на випадок смерті. 
При цьому відповідно до § 2317 BGB право 
вимагати обов’язкову частку у спадщині пе-
реходить у порядку спадкування та підля-
гає передачі [8, c. 695-699]. 
За австрійським цивільним кодексом 

нащадки спадкоємця, позбавленого запо-
відачем спадщини, можуть вимагати лише 
обов’язкову частку, але у разі якщо позбав-
лений спадщини спадкоємець пережив 
спадкодавця (§ 780 ABGB) [12].
Як роз’яснено у п.19 Постанови Плену-

му Верховного Суду України від 30.05.2008 
р. № 7 «Про судову практику у справах 
про спадкування» при визначенні розмі-
ру обов’язкової частки в спадщині врахо-
вуються всі спадкоємці за законом першої 
черги, увесь склад спадщини, зокрема, пра-
во на вклади в банку (фінансовій устано-
ві), щодо яких вкладником було зроблено 

розпорядження на випадок своєї смерті, 
вартість речей звичайної домашньої обста-
новки та вжитку, вартість заповідального 
відказу. За згодою особи, яка має право на 
обов’язкову частку у спадщині, належна їй 
частка визначається з майна, не охоплено-
го заповітом. У разі незгоди ця частка ви-
значається з усього складу спадщини. Суд 
може зменшити розмір обов’язкової част-
ки у спадщині з урахуванням відносин між 
спадкоємцем та спадкодавцем, а також ін-
ших обставин, які мають істотне значення, 
зокрема майнового стану спадкоємця. По-
збавлення особи права на обов’язкову част-
ку судом ЦК України не передбачає, хоча 
особа, яка має право на обов’язкову частку, 
може бути усунена від права на спадкуван-
ня відповідно до статті 1224 ЦК України.

Висновки
Отже, положення статті 1224 ЦК Укра-

їни є імперативними та містять вичерпний 
перелік як підстав для усунення від права 
на спадкування, так і суб’єктів, на яких ця 
норма поширюється. Жодного застережен-
ня про можливість усунення від права на 
спадкування інших осіб або інших підстав 
для усунення спадкоємців не передбачено. 
Але з урахуванням стрімкого руху рекоди-
фікації цивільного законодавства, адаптації 
та модернізації національного законодав-
ства до законодавства країн Європейського 
Союзу напрямком удосконалення деяких 
спірних питань у спадкових відносинах, зо-
крема, щодо підстав усунення від права на 
спадкування є можливість їх розширення. 
Можна додати до переліку підстав усунен-
ня від права на спадкування наступні: за-
вдання спадкодавцю або членам його сім’ї 
тілесних ушкоджень середньої тяжкості або 
тяжких ушкоджень, які призвели до повної 
або часткової втрати працездатності; за-
вдання шкоди, що призвела до психічних 
розладів; завдання шкоди репутації спад-
кодавця; при доведенні обставин, що свід-
ч    ать про складання або скасування заповіту 
під примусом, оманою чи хвилюванням за 
своє життя, життя своїх рідних тощо.
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EXCLUSION OF HEIRS FROM 

INHERITING UNDER UKRAINIAN AND 
EUROPEAN LEGISLATION

The article examines the grounds for re-
moval of a person from the right to inherit un-
der the current civil legislation of Ukraine and 
the grounds for such disinheritance in certain 
foreign legal systems. The article, based on the 
interpretation of legislative acts and judicial 
practice, states that the removal from the right 
to inherit of heirs by law and by will is pos-
sible only on the basis of a court decision. The 
grounds for disinheritance under the laws of 
Germany, Bulgaria, Italy, Austria, etc. are con-
sidered. 

Exclusion of an heir from inheriting may 
be demanded by a person who is interested 
in it and for whom such exclusion determines 
the rights and obligations related to the in-
heritance (increase of the share in the inheri-
tance, change of the order of inheritance, 
etc.). 

It applies to persons who intentionally 
prevented the testator from making a will, 
amending or revoking the will and, as a result, 
contributed to the right to inherit; parents af-
ter a child in respect of whom they have been 
deprived of parental rights, parents and adult 
children who evaded the obligation to support 
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the testator are removed from the inheritance 
by law. 

According to the Article 3 of the Bulgarian 
Law on Inheritance, a person who has unjus-
tifi ably accused the testator of a crime punish-
able by imprisonment is removed from the 
right to inherit. 

The Spanish Civil Code provides for other 
cases of disinheritance. According to the Ar-
ticle 756 of the Civil Code of Spain, it concerns 
a person convicted of actions directed against 
the testator, his wife (husband), descendants 
or ancestors; parents who abandoned their 
children, forced them into prostitution or 
committed lewd acts against them; an adult 
heir who knew about the forcible death of the 
testator and did not report it to the investi-
gating authorities within one month from the 
date of the testator’s death, etc. 

Under German law, it is not necessary to 
make a will. Wills give the testator more con-
trol over how his property is distributed and 
used after their death. However, if they do not 
make a will, then there will be a succession. 
According to the legal succession, the closest 
relatives of the testator will be in the order of 
inheritance. In this case, spouses and children 

will be in the fi rst place with their parents if 
they do not have children to transfer their as-
sets to.

Examining the current legislation of 
Ukraine and the statements by the Supreme 
Court of Ukraine, it is proved that deprivation 
of a person’s right to a mandatory share can 
not be based solely on a court’s decision, al-
though a person entitled to a mandatory share 
may be removed from the right to inherit in 
accordance with the Article 1224 of the Civil 
Code.

The list of grounds for removal from the 
right to inherit may be expanded, to which 
the following grounds may be added: caus-
ing to the testator or members of his family of 
moderate or severe bodily injuries that result-
ed in total or partial disability; causing bodily 
harm that led to mental disorders; damag-
ing the reputation of the testator; when it is 
proved the making or revocation of a will was 
conducted by the testator under duress, de-
ception or concern for their lives, the lives of 
their relatives, etc.

Keywords: inheritance, inheritance by law, 
will, removal from the right to inherit
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Метою вдосконалення організації діяль-
ності підприємств, суб’єктів господарювання 
має стати завдання нарощування їх інте-
лектуального потенціалу, інтелектуальної, 
промислової власності. Організаційним за-
собом вирішення цього завдання, забезпечен-
ня досягнення цілей підвищення частки ІВ у 
структурі активів підприємства має стати 
право, відповідні законодавчі норми. У той же 
час чинне законодавство України, зокрема гос-
подарське законодавство, не створює найбільш 
сприятливий клімат для забезпечення еконо-
мічної конкуренції продукції за рахунок наро-
щування промислової власності. 
Аналіз цивільного і господарського зако-

нодавства свідчить, що основну увагу це за-
конодавство приділяє регламентації статусу 
майна (матеріальним активам) особи, від-
повідним правовідносинам. Значна кількість 
положень ГКУ, присвячених промисловій 
власності, носить декларативний характер, 
не відповідають вимогам повноти, несупе-
речливості правового регулювання. Необхідно 
наповнити основний, базовий документ гос-
подарського законодавства – Господарський 
кодекс не тільки поняттями, а й ефективни-
ми організаційними механізмами забезпечен-
ня інноваційного розвитку, досягнення цілей 
підвищення частки ІВ у структурі активів 
підприємства. У Господарському кодексі ма-
ють міститися положення, спрямовані на 
ефективну регламентацію всіх етапів жит-
тєдіяльності інновацій, забезпечення режиму 
найбільшого сприяння нарощуванню інтелек-

туального капіталу, розвитку промислової 
власності та її захисту. 
Ключові слова: суб’єкти господарювання, 

інтелектуальна власність, промислова влас-
ність, суспільство знань, право власності, 
патентне законодавство, законодавство про 
засоби індивідуалізації, законодавство про не-
добросовісну конкуренцію. 

Обґрунтування актуальності вирі-
шення проблеми дослідження

На сучасному етапі переходу до інфор-
маційного суспільства, суспільства знань 
у провідних країнах світу інтелектуальна 
власність розглядається як головна скла-
дова національного багатства, головний 
чинник економічного розвитку. Тобто не 
матеріальні чи сировинні ресурси, а саме 
інтелектуальний потенціал стає, в міру 
просування економіки до більш наукоєм-
ної моделі розвитку, визначальним факто-
ром успішності країни, її виживання і про-
цвітання у сьогоднішньому глобалізовано-
му світі. Інтелектуальна власність (ІВ) стає 
одним з основних активів підприємства. 
Як стверджує В. Д. Дюндін, чим ефектив-
ніше працює підприємство, тим частка ІВ 
у структурі його активів вища [1]. Якщо це 
так (а це дійсно так), то справедливим є і 
зворотне твердження: шляхом підвищен-
ня частки ІВ в структурі активів підприєм-
ства можна досягти підвищення ефектив-
ності його функціонування. Отже, метою 
вдосконалення організації діяльності під-
приємств, суб’єктів господарювання має 
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стати завдання нарощування їх інтелекту-
ального потенціалу, інтелектуальної, про-
мислової власності. Організаційним засо-
бом вирішення цього завдання, забезпе-
чення досягнення цілей підвищення част-
ки ІВ у структурі активів підприємства має 
стати право, відповідні законодавчі норми. 
У той же час чинне законодавство Украї-
ни, зокрема, господарське законодавство, 
не створює найбільш сприятливий клімат 
для забезпечення економічної конкуренції 
продукції за рахунок нарощування про-
мислової власності. Це є дуже актуальною 
проблемою, на вирішення якої спрямова-
не це дослідження.

Стан дослідженості проблеми
За останні роки посилення європей-

ської інтеграції нашої держави, усе більше 
коло науковців різних галузей науки звер-
тає свою увагу до досліджень інтелекту-
альної власності у сфері господарювання. 
Беззаперечний вклад у дослідження пору-
шеної цієї проблематики внесено такими 
вітчизняними науковцями, як: О.А. Бе-
ляневич, А.Г. Бобкова, М.Д. Василенко, 
О.М. Вінник, С.Ф. Демченко, В.В. Джунь, 
В.О. Жаров, А. С. Нерсесян, М.І. Мельник, 
М. І. Логвиненко, О. П. Орлюк, М.Ю. По-
тоцький, В.С. Щербина та ін.
Проте спеціальних досліджень про-

блем прав ового статусу промислової влас-
ності суб’єктів господарюв ання не прово-
дилося, що і обумовлює актуальність на-
шого дослідження.

Викладення основного змісту
Аналіз цивільного і господарського за-

конодавства свідчить, що основну увагу це 
законодавство приділяє регламентації ста-
тусу майна (матеріальним активам) особи, 
відповідним правовідносинам. Ще з часів 
стародавнього Риму були дуже детально 
прописані (а у чинному Цивільному ко-
дексі України відтвор ені) речові, абсолют-
ні (за своєю природою) права. Ці права 
встановлюють панування особи (у тому 
числі юридичної) над речами (монопольну 
владу) і усувають усіх інших осіб від мож-
ливості впливу на ці речі. І вони (речові 
права) є абсолютними, оскільки монополі-

зують владу особи над речами. Майно, по 
суті, є не лише об’єктом цивільних (госпо-
дарських) прав, а й передумовою майно-
вих правовідносин. Адже за відсутності в 
особи майна вона не може вступити у певні 
правовідносини, наприклад продати або 
заставити майно. Тобто участь у господар-
ському обороті, здійснення господарської 
діяльності напряму залежить від наявності 
матеріальних активів.
Законодавець виходить з припущення,  

що майно в особи завжди є. Це підтвер-
джується вживанням у законі таких термі-
нів, як «усе, що належить особі» і «на що 
може бути звернене стягнення». Тобто для 
права наявність у будь-якої особи майна є 
презумпцією [2], а для су  б’єктів господа-
рювання наявність майна, майнова відо-
кремленість є однією із загальновизнаних 
ознак, властивих усім організаціям [3, 4]. 
За умов, закріплених у чинно му зако-

нодавстві, майно суб’єктів господарюван-
ня, будучи матеріальною базою їх діяль-
ності, становить, як вважають дослідники 
корпоративних відносин, сутність  статут-
ного капіталу [5]. Це майно безпосередньо 
пов’язане і з правами, які надаються  учас-
никам господарського товариства, зокре-
м а, часткою в ньому. [6].
У Господарському кодексі України 

(ГКУ) майну суб’єктів господарювання, 
його правовому режиму присвячено окре-
му главу (глава 14 «Майно суб’єктів гос-
подарювання»), Як зазначається у ст. 139 
«Майно у сфері господарювання», таким 
майном визнається сукупність речей та ін-
ших цінностей (включаючи нематеріальні 
активи), які мають вартісне визначення, 
виробляються чи використовуються у ді-
яльності суб’єктів господарювання та відо-
бражаються в їх балансі або враховуються 
в інших передбачених законом формах об-
ліку майна цих суб’єктів.
Згідно зі ст. 133 «Правовий режим 

майна суб’єктів господарювання», осно-
ву правового режиму майна суб’єктів го-
сподарювання, на якій базується їх го-
сподарська діяльність, становлять право 
власності та інші речові права. Суб’єкт го-
сподарювання, який здійснює господарсь-
ку діяльність на основі права власності, 
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на свій розсуд, одноосібно або спільно з 
іншими суб’єктами володіє, користується і 
розпоряджається належним йому (їм) май-
ном, у тому числі має право надати майно 
іншим суб’єктам для використання його 
на праві власності, праві господарського 
відання чи праві оперативного управління 
(ст. 134 «Право власності - основне речове 
право у сфері господарювання» ГКУ).
Цікаво відмітити, що величезна ува-

га регулюванню матеріальних відносин, 
відносин, пов’язаних з майном і прав, що 
випливають з цих відносин відбувається 
на тлі того, що законодавець буквально 
у перших статтях Кодексу відмежувався 
від цього регулювання. Як зазначено у-
п. 4 ст. 3 «Господарська діяльність та госпо-
дарські відносини» ГКУ, «Сферу господар-
ських відносин становлять господарсько-
виробничі, організаційно-господарські та 
внутрішньогосподарські відносини». При 
цьому у наступному пункті (п.5 ст. 3) госпо-
дарсько-виробничими є майнові відносини, 
що виникають між суб’єктами господарю-
вання при безпосередньому здійсненні 
господарської діяльності. У той же час, у 
ст. 4 «Розмежування відносин у сфері гос-
подарювання з іншими видами відносин», 
сказано: «1. Не є предметом регулювання 
цього Кодексу: майнові та особисті немай-
нові відносини, що регулюються Цивіль-
ним кодексом України» (!?). Але поверне-
мося до аналізу акцентування з боку гос-
подарського та цивільного законодавства 
на регламентації матеріальних активів, 
майна та майнових відносин. 
Матеріальні активи, майно, як зазна-

чає дослідник правового режиму майна 
установ І. П. Жигалкін [7], є показником 
можливостей, які можуть реалізувати дес-
тинатори (одержувачі) юридичної осо-
би – установи, та спроможності будь-якої 
організації відповідати за своїми боргами. 
Від обсягу майна особи залежить її подаль-
ше існування, й у випадку недостатності в 
юридичної особи майна для розрахунків 
за своїми боргами (неплатоспроможність) 
може з’явитися така підстава для її припи-
нення, як банкрутство. Досліджуючи тео-
ретичні та практичні проблеми визначен-
ня складу «майна» як об’єкта цивільних 

правовідносин, С. І. Шимон зробив висно-
вок про те, що внаслідок такого правового 
зв’язку між поняттями майна та правового 
статусу, який має юридична особа, ймовір-
но, і виник термін «майновий  статус особи» 
[8]. Цей термін хоча і вживається в зако-
нодавстві, але вкрай рідко. При цьому під 
ним розуміється правовий режим майна.
Таким чином, майно суб’єктів госпо-

дарювання відіграє ключову роль, будучи 
матеріальною базою їх діяльності. Воно ви-
значає статус, правовий режим майна цих 
суб’єктів та безпосередньо пов’язане і з їх 
правами. При цьому під майном, як дове-
дено вище, розуміють матеріальні активи. 
У той же час зараз, в умовах глобалізації, 
соціально-економічний розвиток України 
неможливий без урахування інноваційних 
процесів, що відбуваються в країні. Одним 
із ключових елементів протидії матеріаль-
ному прагматизму ринкової економіки, на 
наш погляд, є розуміння економічної сут-
ності, ролі, забезпечення просування та 
адекватного захисту нематеріальних акти-
вів і перш за все, такої їх головної складо-
вої, як право інтелектуальної власності. Це 
право є ключовим елементом у створенні 
інтелектуального потенціалу. 
Згідно із Положенням (стандартів) 

бухгалтерського обліку, нематеріальний 
актив – це немонетарний актив, який не 
має матеріальної форми та може бути іден-
тифікований [9, С.10]. В українському за-
конодавстві існують й інші визначення, за 
якими нематеріальні активи – це об’єкти 
інтелектуальної, у тому числі промисло-
вої власності, а також інші права, зокрема, 
такі, що пов’язані з користуванням зем-
лею, водою або інших природних і май-
нових ресурсів, спорудами і обладнанням 
тощо, включаючи право на інтелектуальну 
власність (патенти, технології, ліцензії), 
а у Податковому кодексі України [10] пе-
рераховані об’єкти права інтелектуаль-
ної власності. До них, зокрема, віднесені 
комп’ютерні програми, інші записи на но-
сіях інформації, відео- або аудіокасети, кі-
нематографічні фільми або плівки для ра-
діо- чи телевізійного мовлення, передачі 
(програми) організацій мовлення, інші ау-
діовізуальні твори, будь-які права, які охо-
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роняються патентом, будь-які зареєстро-
вані торговельні марки (знаки на товари і 
послуги), права інтелектуальної власності 
на дизайн, секретне креслення, модель, 
формулу, процес, права інтелектуальної 
власності на інформацію щодо промисло-
вого, комерційного або наукового досвіду 
(ноу-хау).
Інтелектуальна власність є головною 

складовою інтелектуального капіталу.-
А у найбільш розвинених країнах саме цей 
капітал, інтелектуальна діяльність набува-
ють сьогодні все більшого значення. При 
цьому це відбувається в різних видах ді-
яльності суспільств. Темпи економічно-со-
ціального піднесення в підсумку залежать 
від рівня інтелектуального потенціалу, 
особливо, промислової власності. 
Промислова власність – це категорія, 

юридичний термін, яким об’єднується 
низка об’єктів інтелектуальної власності. 
Зокрема, до об’єктів промислової влас-
ності відносяться, по перше, такі резуль-
тати інтелектуальної творчої діяльності, 
як винаходи, корисні моделі і промислові 
зразки. По-друге, це товарні знаки, знаки 
обслуговування, найменування місць по-
ходження товарів тощо. Усі ці об’єкти, як 
випливає зі статті 1 Паризької конвенції 
про охорону промислової власності від 20 
березня 1883р., і охоплюються загальною 
назвою «Об’єкти промислової власності».
[11] Конвенція поширює свою дію на те-
риторію України і розповсюджується не 
тільки на промисловість і торгівлю у влас-
ному значенні слова, але також і на галузі 
сільськогосподарського виробництва і до-
бувної промисловості, на всі продукти про-
мислового або природного походження. 
Єдиного права промислової власності 

як юридичного інституту, який би опосе-
редкував економічні, майнові відносини, 
пов’язані з промисловою власніс тю, у сис-
темі норм чи нного законодавства не існує. 
Оскільки це так, тобто право промислової 
власності в об’єктивному сенсі не виріз-
нено, то можна казати про такий інститут 
лише в теоретичному плані, зокрема, у 
рамках цивільного законодавства. Право 
промислової власності можна розглядати 
як самостійний інститут разом з речовим 

правом власності. Це право представлено 
у вигляді низки відокремлених підінсти  ту-
тів, а саме: підінститутами патентного за-
конодавства, законодавства про засоби ін-
дивідуалізації, а також законодавства про 
недобросовісну конкуренцію.
Щодо Господарського кодексу, то в 

ньому міститься спеціальна глава (глава 
16), присвячена використанню у госпо-
дарській діяльності прав інтелектуальної 
власності. У цій главі позначені об’єкти 
прав інтелектуальної власності (ст. 155), 
регулювання відносин щодо використан-
ня у господарській діяльності прав інте-
лектуальної власності, а також правомоч-
ності щодо використання окремих об’єктів 
цих прав (ст. ст. 156 - 162). 
Позитивною вважаємо вказівку за-

конодавця на те, що майнові права інте-
лектуальної власності на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок можуть бути 
передані до статутного капіталу суб’єкта 
господарювання як вклад (п. 5 ст. 156).
У той же час ідея юридичного забез-

печення просування, пріоритетної під-
тримки інтелектуального потенціалу, не 
проглядається в інших статтях ГКУ, які 
теж могли б бути пов’язаними із зазначе-
ною ідеєю. Зокрема, у п. 3 ст. 139 «Майно 
у сфері господарювання», серед цінностей, 
які належать до основних фондів, не на-
звані об’єкти прав інтелектуальної влас-
ності. Тим самим створено колізію між за-
значеним положенням цієї статті і п. 5 ст. 
156 «Правомочності щодо використання 
винаходу, корисної моделі та промисло-
вого зразка», згідно з яким «Майнові пра-
ва інтелектуальної власності на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок мо-
жуть бути передані до статутного капіталу 
суб’єкта господарювання як вклад»; теж 
саме протиріччя між зазначеним пунктом 
(п. 3 ст. 139) і п. 6 ст. 157 «Правомочнос-
ті щодо використання торговельної мар-
ки». В останньому (п. 6 ст. 157) сказано, 
що «майнові права інтелектуальної влас-
ності на торговельну марку можуть бути 
передані до статутного капіталу суб’єкта 
господарювання як вклад». У Кодексі ре-
гламентовано правовий режим у сфері 
господарювання (вище вже аналізувалася 
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ст. 133 «Правовий режим майна суб’єктів 
господарювання»), у т.ч. і особливості пра-
вового режиму державного майна у сфері 
господарювання (ст. 141 ГКУ). У той же 
час правовий режим інтелектуального по-
тенціалу, особливо промислової власності, 
Кодекс не визначає і т.д.
Можна говорити і про відсутність юри-

дичного забезпечення захисту немайно-
вих прав суб’єктів господарювання. Так, 
ГКУ містить статтю 147 «Гарантії та захист 
майнових прав суб’єктів господарюван-
ня», у якій зазначається, що майнові права 
суб’єктів господарювання захищаються за-
коном; вилучення державою у суб’єкта гос-
подарювання його майна допускається не 
інакше як у випадках, на підставах і в по-
рядку, передбачених законом; збитки, за-
вдані суб’єкту господарювання порушен-
ням його майнових прав громадянами чи 
юридичними особами, а також органами 
державної влади чи органами місцевого са-
моврядування, відшкодовуються йому від-
повідно до закону; право власності та інші 
майнові права суб’єкта господарювання 
захищаються у спосіб, зазначений у статті 
20 Кодексу тощо. Щодо немайнових прав, 
права ІВ, то спеціальних статей, присвяче-
них їх захисту, організаційним механізмам 
забезпечення інноваційного розвитку, до-
сягнення цілей підвищення частки ІВ у 
структурі активів підприємства - у Кодексі 
практично немає. Те ж саме можна сказати 
і про інші аспекти всього циклу життєді-
яльності права інтелектуальної власності. 
Щодо спеціального регулювання (мається 
на увазі глава 16 ГКУ, присвячена вико-
ристанню у господарській діяльності прав 
інтелектуальної власності), то положення 
відповідної глави в значній своїй частині 
носять декларативний характер, містять 
численні відсилання до чинного законо-
давства та Цивільного кодексу України. 
При цьому у главі 16 ГКУ найбільше відси-
лань до Цивільного кодексу. Чому так? На 
нашу думку, такий стан речей викликаний 
тим, що цілі нарощування інтелектуальної 
власності, захисту майнових прав саме на 
неї, на промислову власність, на винахід, 
корисну модель – чужі, далекі Господар-
ському кодексу, ідеї якого, господарсько-

правова концепція формувалися ще у со-
ціалістичну добу, у 30-ті роки. Це був час 
становлення індустріального суспільства. 
Розвиток інноваційного сектору економі-
ки з індустрією знань, з високою часткою 
у ВВП високоякісних та інноваційних по-
слуг, з економічною конкуренцією в усіх 
сферах діяльності відбувся в останні деся-
тиліття. Це і призвело до появи проблеми, 
яку потрібно вирішувати. Йдеться про на-
повненість господарського законодавства 
не тільки поняттями, а й ефективними ор-
ганізаційними механізмами забезпечення 
інноваційного розвитку, досягнення цілей 
підвищення частки ІВ у структурі активів 
підприємства. 
Саме тому у господарському законодав-

стві і, перш за все, у Господарському ко-
дексі, мають міститися положення, спря-
мовані на ефективну регламентацію усіх 
етапів життєдіяльності інновацій, забез-
печення режиму найбільшого сприяння 
нарощуванню інтелектуального капіталу, 
розвитку промислової власності та її за-
хисту. 

Висновки
Метою вдосконалення організації ді-

яльності підприємств, суб’єктів госпо-
дарювання має стати завдання нарощу-
вання їх інтелектуального потенціалу, 
інтелектуальної, промислової власності. 
Організаційним засобом вирішення цьо-
го завдання, забезпечення досягнення ці-
лей підвищення частки ІВ у структурі ак-
тивів підприємства має стати право, від-
повідні законодавчі норми. У той же час 
чинне законодавство України, зокрема, 
господарське законодавство, не створює 
найбільш сприятливий клімат для забез-
печення економічної конкуренції продук-
ції за рахунок нарощування промислової 
власності. 
Аналіз цивільного і господарського за-

конодавства свідчить, що основну увагу 
це законодавство приділяє регламентації 
статусу майна (матеріальним активам) осо-
би, відповідним правовідносинам. Зна-
чна кількість положень ГКУ, присвячених 
промисловій власності, носить деклара-
тивний характер, не відповідають вимо-
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гам повноти, несуперечливості правового 
регулювання. Необхідно наповнити осно-
вний, базовий документ господарського 
законодавства – Господарський кодекс не 
тільки поняттями, а й ефективними орга-
нізаційними механізмами забезпечення 
інноваційного розвитку, досягнення цілей 
підвищення частки ІВ у структурі активів 
підприємства. 
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APM LEGAL STATUS OF INDUSTRIAL 

PROPERTY OF BUSINESS ENTITIES 
At the present stage of transition to the 

information society, the knowledge society 
in the leading countries of the world, intel-
lectual property is considered as the main 
component of national wealth, the main fac-
tor of economic development. The purpose 
of improving the organization of enterprises, 
business entities should be the task of increas-
ing their intellectual potential, intellectual 
and industrial property. The organizational 
means of solving this problem, ensuring the 
achievement of the goals of increasing the 
share of IP in the structure of assets of the 
enterprise should be the law, the relevant leg-
islation. At the same time, the current legisla-
tion of Ukraine, in particular, economic leg-
islation, does not create the most favorable 
climate for ensuring economic competition 
of products by increasing industrial property. 
Analysis of civil and commercial legislation 
shows that the main attention of this legisla-
tion is to regulate the status of property (tan-
gible assets) of the person, the relevant legal 
relationship. The property of economic enti-
ties plays a key role, being the material basis 
of their activities. It determines the status, le-
gal status of property of these entities and is 
directly related to their rights. In the context 
of globalization, the socio-economic develop-
ment of Ukraine is impossible without taking 
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into account the innovative processes taking 
place in the country. One of the key elements 
in counteracting the material pragmatism of 
a market economy is an understanding of 
the economic essence, role, promotion and 
adequate protection of intangible assets and, 
above all, their main component such as in-
tellectual property rights. This right is a key 
element in building intellectual potential. 

Intellectual property is a major compo-
nent of intellectual capital. And in the most 
developed countries it is this capital, intel-
lectual activity are becoming increasingly im-
portant today. Industrial property rights can 
be considered as an independent institution 
together with property rights. This right is 
represented in the form of a number of sepa-
rate sub-institutions, namely: sub-institutions 
of patent law, legislation on means of indi-
vidualization, as well as legislation on unfair 
competition. The Commercial Code should 
contain provisions aimed at the effective reg-
ulation of all stages of innovation, ensuring 

the regime of the greatest assistance to the 
growth of intellectual capital, the develop-
ment of industrial property and its protec-
tion. Analysis of civil and commercial legisla-
tion shows that the main attention of this leg-
islation is to regulate the status of property 
(tangible assets) of the person, the relevant 
legal relationship. A signifi cant number of 
provisions of the CCU on industrial property 
are declarative in nature, do not meet the 
requirements of completeness, consistency 
of legal regulation. It is necessary to fi ll the 
main, basic document of economic legislation 
- the Commercial Code not only concepts but 
also effective organizational mechanisms to 
ensure innovative development, achieving 
the goals of increasing the share of IP in the 
structure of enterprise assets.

Key words: business entities, intellectual 
property, industrial property, knowledge so-
ciety, property law, patent legislation, legis-
lation on means of individualization, legisla-
tion on unfair competition.
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В статье представлен авторский анализ 
причин трансформации теоретико-правовых 
и деонтологических знаний, что обусловлено 
глобальными преобразованиями социальной 
реальности.
Указано, что появление новых знаний, 

технических отклонений, глобальных кризи-
сов и угроз меняют отдельные институты 
целостной системы, не нанося юриспруден-
ции настолько сильного колебания, чтобы 
сдвинуть основной правовой центр (правовые 
принципы и идеологические направления), од-
нако способны трансформировать правовые 
знания, обновить понятия и изменить умо-
заключения.
Доказано, что в глобализированном обще-

стве трансформационный процесс является 
неопределенным. На этапе формирования 
правовой реальности или правовой нормы 
мы не можем четко предусмотреть вне-
шние факторы, в какой степени повлияет на 
общественные правоотношения, также не-
возможно предсказать их силу и изменение 
указанного явления под влиянием различных 
факторов. Синергетический подход предо-
ставляет исследователю возможность учесть 
все эти непредвиденные особенности.
Современные теоретико-правовые и де-

онтологические знания подлежат транс-
формации, причины таких изменений в 
глобализационном обществе заключаются в 
следующем: изменения знаний происходят, 
потому что меняется сама наука, как описа-
ние, объяснение и прогнозирование развития 

процессов и явлений действительности; юри-
спруденция наполняется новыми категория-
ми, понятиями, а общетеоретическая наука 
должна обеспечить их дефиниционным сопро-
вождением, деонтология морально-этической 
атрибутикой; обновляется методологический 
инструментарий правовой науки; причиной 
трансформации теоретических и деонтологи-
ческих знаний является изменение аксиологи-
ческих ценностей человеческой цивилизации, 
других социальных норм.
Ключевые слова: теория государства и 

права, юридическая деонтология, правовые 
знания, методология, глобализированное об-
щество, трансформация.

Постановка проблеми
Правові знання є похідними від загаль-

ної родової категорії соціологічних знань. 
Їх особливість проявляється не тільки у 
сфері, але й практичних патернах реаліза-
ційної цінності. Правова і соціальна реаль-
ність підлегла змінам темпоральних склад-
ників, будь-які явища сучасної реальності 
співвідносяться з новітніми атрибутами сус-
пільства. Основне питання співвідношення 
буття і знання в праві трансформується в 
контекст праксіології. Доведеним є зв’язок 
знання та практики, але кожна зміна цих 
характеристик тягне зміну суміжного еле-
мента. 
Тому проблема вектора трансформацій-

них змін, його інтенсивності в правовому 
знанні та практиці набуває аксіоматичного 
та аксіологічного характеру. Науковий ана-
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ліз новітніх знань трансформує теоретичну 
юриспруденцію та оновлює правові знання, 
категорії, видові особливості та методоло-
гічний інструментарій. Такі зміни разом з 
галузевими девіаційними проявами впли-
вають на практичну складову культури пра-
возастосовувача, таким чином у загальному 
зумовлюючи трансформацію деонтологіч-
них знань та проявів. 
Новітні напрямки розвитку української 

правової системи вимагають ефективної 
підготовки фахівців у сфері права, держав-
ного управління, правоохоронної діяль-
ності тощо, котрі можуть вирішувати комп-
лексні правові питання у праксіологічно-
му контексті. У межах освітнього процесу 
фахової підготовки продовжується аналіз 
можливих удосконалень викладання під-
готовки та викладу структурного наукового 
матеріалу. Юриспруденція позбавлена уста-
лених знань, вона завжди вимагає динамі-
ки та активного пошуку, що зумовлена по-
требою забезпечення практичних викликів 
суспільного життя та видозміни державно-
правових явищ. 
Загальнотеоретична юриспруденція, 

філософія права, юридична деонтологія 
завжди будуть фундаментальними наука-
ми, котрі мають бути вивчені та проаналі-
зовані юристами практиками та й здобу-
вачами освіти. Предмет, метод та струк-
тура таких наукових дисциплін створює 
фундамен знань для всіх юридичних на-
прямків. Вони формують методологічну 
та аксіологічну основу галузевого право-
знавства. 

Стан дослідження
Питання оновлення юриспруденції як 

галузевої, так і загальнотеоретичної і філо-
софської було предметом уваги багатьох на-
уковців. Проте в більшості випадків йшлось 
про оновлення навчальних дисциплін в 
окремій галузі юридичних знань. Серед 
публікацій з цієї тематики слід відзначити 
роботи вітчизняних учених О. Голікова, 
Ю.Гоцуляка, І. Жаровської, С. О. Телешуна, 
І. В. Рейтеровича, О. Сушко, В. Стоякіна, 
С.Сливки, О.  В. Лісничука, В. Ковальчука, 
В. Новохацького та ін. Однак проблемати-
кою трансформації комплексу теоретичних 

та деонтологічних знань вітчизняна наука 
похвалитися не може.

Метою цієї статті є репрезентований 
авторський аналіз причин трансформа-
ції теоретико-правових та деонтологічних 
знань, що зумовлено глобальними перетво-
реннями соціальної реальності. 

Виклад основних положень
З емпіричної точки зору, процеси, що 

відбуваються на території України, не в 
останню чергу пов’язані зі специфічною 
пострадянською правовою культурою, яка 
полягає та маніфестується в сутністно від-
мінній (порівняно із західною правовою 
культурою) конфігурації правових практик 
типового повсякденного актора, а також у 
відмінних від класичних конфігурацій нор-
мативності та девіантності, нормальності та 
ненормальності [1]. 
Зміна правової реальності не вказує на 

автоматичну девіацію. Скоріше правові 
знання трансформаційного періоду можна 
вважати невизначеними. Оскіль ки загалом 
юридичні принципи, правова ідеологія, 
вектор розвитку права, соціуму та демокра-
тії не зазнає суттєвих змін. Ціннісні катего-
рії, що здобуті цивілізованими народами, 
претендують на усталену практику. Проте 
поява новітніх знань, технічних відхилень, 
глобальних криз та загроз змінюють окремі 
інститути цілісної системи, не завдаючи їй 
настільки сильного коливання, щоб зруши-
ти основний правовий центр. 
Для порівняння слід зазначити, що в 

національній соціальній реальності рево-
люційні змінні правові трансформації вже 
відбувалися, і пов’язано це було з розпадом 
попередньої держави, де внаслідок зміни 
територіальної складової відбулася суттєва 
ідеологічна зміна. Колективна ідеологія па-
радигмально змінюється на громадянське 
суспільство, відкидається догма пролета-
ріату та запроваджується право приватної 
власності, комуністична держава відмирає 
як пережиток минулого, натомість прихо-
дить прагнення побудови правової та соці-
альної держави. Це демонстрація того, що 
право в час радикальних перетворень не 
підлягає трансформації, а абсолютній змі-
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ні. Сучасна глобальна епоха не вимагає і не 
потребує таких різновекторних змін, вони 
мають більш широкий та виважений харак-
тер. 
Сучасні теоретико-правові та деонтоло-

гічні знання підлягають трансформації. Ви-
значимо, у чому полягають причини таких 
змін у глобалізаційному суспільстві.
По-перше, зміни відбуваються, тому що 

змінюється сама наука. Як мотивують про-
відні теоретики, «поняття «наука» включає 
суму наукових знань про дійсність, що утво-
рюють у сукупності наукову картину світу, 
а також діяльність з набуття цих знань, 
метою якої є опис, пояснення та прогнозу-
вання розвитку процесів і явищ дійсності, 
тобто в широкому розумінні – її теоретич-
не відображення»[2]. Затребуваність теоре-
тичної науки зумовлена тим, що правовий 
масив набуває дуже широкої форми і скон-
центруватися лише на галузевому законо-
давстві нині не випадає можливим. Суспіль-
ні відносини мають складний характер, не 
вичерпуються однотипним використанням, 
тому нині особливо необхідний науковий 
інструментарій у світлі понятійно-категорі-
ального і структурованого масиву інформа-
ції. 

«Атрибути правового буття розкрива-
ються і розгортаються у різних сферах жит-
тя людини, але не створюються верховною 
волею. Саме тому політична воля правите-
ля (навіть тоталітарного) має враховуватися 
при створенні норм із соціальним життям, 
інакше він ризикує створити право без пра-
вовідносин і втратити зв’язок держави та 
громадянина. Дія позитивного закону ко-
релюється напряму із особливостями сус-
пільного життя» [3, c.216]. Отож юридична 
наука не може отримати тільки «сухе» нор-
мативне забарвлення, загальнотеоретична 
юриспруденція без морально-етичних на-
станов деонтологічного характеру є мерт-
вою та недієвою. Без останньої юридична 
наука не може перeтворитися на живе пра-
во, яке за Є. Ерліхом є «не в правових по-
ложеннях усталене право, яке все-таки опа-
новує життям. Джерелами його пізнання є, 
у першу чергу, сучасні документи, безпосе-
реднє спостереження життя, торгівлі і під-
приємництва, звичок і звичаїв, усіх союзів 

як юридично визнаних, так і правом пропу-
щених і обійдених, а також ще й юридично 
не погоджених» [4, с. 214]
По-друге, зміна досліджуваного масиву 

знань поповнюється новими категоріями, 
поняттями. «Нові наукові відкриття в кін-
ці ХХ ст. і початку ХХІ ст. підняли ряд пи-
тань, що стосуються етики та прав людини, 
зокрема, у галузі генної інженерії, а також 
щодо трансплантації органів і тканин. Пи-
тання про саму природу життя і про мож-
ливість захисту і якості життя людини до-
водиться вирішувати в результаті техніч-
них досягнень у кожній з цих областей» [5, 
c.137]. Нині можна говорити, що нові зна-
ння сформували четверте покоління прав 
людини, «це незалежність і альтернатив-
ність особи у виборі правомірної поведінки, 
що ґрунтується на автономії в межах єди-
ного правового поля, норм моралі та релі-
гії. Права четвертого покоління вирішують 
можливості сутності і життя людини, що є 
невід’ємною частиною сучасного буття в 
світовому масштабі» [6, c.23].
Теоретична юриспруденція повинна за-

безпечити їх дефініційним супроводом, а де-
онтологія морально-етичною атрибутикою. 
Такі новітні відносини як гендерна ідентич-
ність у контек сті зміни статі, наявності третьої 
статі «Х», захисту прав трансгендерних осіб, 
статусу людей з особливою сексуальною орі-
єнтацією тощо, вимагає від сучасного права 
не тільки понятійного дефініціювання, але 
й обґрунтування виважених, правоповаж-
них позицій з боку держави та суспільства. 
Важливо згадати появу таких нових від-

носин як інформаційні, котрі « під впливом 
розвитку цифрових технологій еволюціо-
нують та зазнають змін і права людини, у 
результаті чого можемо говорити про фор-
мування нової, особливої за змістом та вну-
трішніми характеристиками, категорії прав 
людини, ба, навіть покоління» [7, c.35]. Зо-
крема, автори досить сміливо заявляють 
про появу такого права, як право доступу 
до мережі Інтернет, право на свободу вира-
ження там поглядів і навіть право бути за-
бутим в Інтернеті. 
По-третє, оновлюється методологічний 

інструментарій правової науки. Розкриття 
нових можливостей у юриспруденції здій-
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снюється саме завдяки появі новітніх мето-
дів та підходів. Як визначають професори-
В. А. Ященко, О. М. Балинська, «пошуки 
сприяють збагаченню та значному онов-
ленню методологічних орієнтирів у праві. 
Попри різне сприйняття, діалектика за-
лишається атрибутивним методологічним 
чинником дослідження права, але не в її 
однобоко матеріалістичному трактуванні, 
а як комплексний регулятивний чинник»-
[8, c.13]. 
У глобалізованому суспільстві транс-

формаційний процес є невизначеним. На 
етапі формування правової реальності чи 
правової норми, ми не можемо чітко перед-
бачити, які зовнішні чинники, якою мірою 
повпливають на суспільні правовідносини, 
також неможливо передбачити їх силу та 
зміну вказаного явища під впливом різних 
чинників. Синергетичний підхід надає до-
сліднику можливість врахувати всі ці не-
передбачені особливості. Зокрема, для 
репрезентації візьмемо юридичне устале-
не поняття – виборче право. У той час як 
більшість напрямів наукового аналізу при-
свячували увагу забезпеченні ефективності 
та легітимності виборчого процесу, криза 
глобального суспільства, зумовлена панде-
мічною загрозою COVID-19, продемонсту-
вала затребуваність новітніх знань та кате-
горій. За допомогою зміни методологічного 
інструментарію через впровадження синер-
гетичної парадигми можливо актуалізувати 
знання щодо електронних виборчих про-
цесів, цифрової освіти виборців, таємності 
електронних засобів інформації тощо. 
І наостанок, четвертою причиною 

трансформації теоретичних та деонтоло-
гічних знань є зміна аксіологічних ціннос-
тей людської цивілізації, інших соціальних 
норм. Право не є єдиним регулятором сус-
пільних відносин, хоча й відрізняється тим, 
що має загальнообов’язкову силу та меха-
нізм примусового виконання юридичних 
правил. Не менш вагомим для функціону-
вання спільноти, громади та окремої лю-
дини є інші норми, зокрема релігійні, мо-
ральні, етичні, технічні, корпоративні. За 
дослідженням центру Разумкова, впродовж 
2010-2020рр. частка віруючих серед дорос-
лих громадян України становила в серед-

ньому 70%. Водночас, дослідження 2014р. 
зафіксувало зростання, порівняно з “до-
воєнним” 2013р., числа віруючих з 67% до 
76% – що є характерним для суспільства, що 
опинилось у стресовій ситуації. Цей показ-
ник досі залишається найвищим за всі роки 
спостережень; надалі він знижувався і нара-
зі становить 68% опитаних (від 88% жителів 
Заходу країни до 55% жителів Півдня) [9]. 
Хоча ці правила і змінюються набагато до-
вше та проблемніше, ніж можуть трансфор-
муватися писані правові норми, однак усе ж 
вони піддаються такому впливу. 
Фахівці вказують, що стрижневі тен-

денції видозміни релігійних цінностей, що 
безпосередньо здійснюють вплив на право-
свідомість, правову культуру особи та пра-
вову систему окремої держави наступні: 
демократичні та гуманістичні цінності, що 
починають займати домінуючу роль у сві-
товому правопорядку; змінюються місцеві 
традиції та релігійні цінності, проходить 
«взаємопереплетення» глобальних та релі-
гійних цінностей різних культур; особиста 
свобода людини проєктується як доміную-
ча цінність; простежується виражена різно-
полярність релігійних норм як підґрунтя 
правового регулювання; формуючий вплив 
вікового фактора на сприйняття новітніх 
глобалізаційних цінностей та значення ре-
лігійних норм як регулятора суб’єктивної 
поведінки» [10, c.64].
Для прикладу візьмемо хоча б релігій-

ні норми. У спеціальному посланні церкви 
у 2020 році, що стосується зміни ціннісних 
характеритик життя людини, вказується, 
що православні християни мають підтри-
мувати дискурс прав людини не тому, що 
він цілковито відповідає Божому замислу 
про Його творіння, а тому, що він плекає 
почуття недоторканної унікальності кожної 
людини та пріоритету блага людини над на-
ціональними інтересами. Мова прав люди-
ни забезпечує правову й етичну граматику, 
на основі якої всі сторони, як правило, мо-
жуть дійти певного спільного знаменника. 
Ця мова призначена зцілювати розділен-
ня в тих політичних спільнотах, де мають 
співіснувати люди з дуже різними переко-
наннями. Вона уможливлює спільну прак-
тику шанування безкінечної й невід’ємної 
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гідності кожної людини [11]. Релігія відхо-
дить від радикалізму та готова до дискурсу 
щодо реалізації права. Так, за допомогою 
таких гуманістичних дебатів вдалося пого-
дити питання продовження життя шляхом 
медичних засобів, вказавши, що уникнення 
можливості продовження життя не є евта-
назією. Таким чином, це первинний етап до 
узгодження права на смерть у правовому та 
теологічному розумінні. 

Висновок
Поява новітніх знань, технічних відхи-

лень, глобальних криз та загроз змінюють 
окремі інститути цілісної системи не за-
вдаючи юриспруденції настільки сильного 
коливання, щоб зрушити основний право-
вий центр (правові принципи та ідеологічні 
спрямування), проте здатні трансформува-
ти правові знання, оновити поняття та змі-
нити умовиводи. 
Сучасні теоретико-правові та деонто-

логічні знання підлягають трансформації, 
причини таких змін у глобалізаційному 
суспільстві полягають у наступному: зміни 
знань відбуваються, тому що змінюється 
сама наука, як опис, пояснення та прогно-
зування розвитку процесів і явищ дійсності; 
юриспруденція поповнюється новими кате-
горіями, поняттями, а загальнотеоретична 
наука повинна забезпечити їх дефініційним 
супроводом, деонтологія морально-етич-
ною атрибутикою; оновлюється методо-
логічний інструментарій правової науки; 
причиною трансформації теоретичних та 
деонтологічних знань є зміна аксіологічних 
цінностей людської цивілізації, інших соці-
альних норм. 
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THEORETICAL AND LEGAL AND 
DEONTOLOGICAL KNOWLEDGE IN 

CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL 
CHANGES

The article was represented by author’s 
analysis of the reasons for the transformation 
of theoretical and legal and deontological 
knowledge, due to global transformations of 
social reality.

It is indicated that the emergence of the 
latest knowledge, technical deviations, global 
crises and threats change individual institutions 
of a holistic system without causing such a 
strong vibration to move the main legal center 
(legal principles and ideological directions), 
however, able to transform legal knowledge, 
update the concept and change the teases .

It is proved that in a globalized society, 
the transformational process is uncertain. 
At the stage of formation of legal reality or 
legal norm, we can not clearly predict which 
external factors to which are rapidly focusing 
on social relations, it is also impossible to 
predict their strength and change the indicated 
phenomenon under the infl uence of various 
factors. The synergetic approach provides 
the researcher to take into account all these 
unforeseen features.

Modern theoretical and deontological 
knowledge is subject to transformation, the 
reasons for such changes in globalization 
society are as follows: knowledge changes 
occur, because the science itself is changing, as 
a description, explanation and forecasting of 
the development of processes and phenomena 
of reality; Jurisprudence is replenished 
with new categories, concepts, and general 
authentic science should provide them with 
defi nition support, deontology by moral and 
ethical attributes; updated methodological 
instrument of legal science; The reason for the 
transformation of theoretical and deontological 
knowledge is to change the axiological values   
of human civilization, other social norms.

Key words: State and law Theory, Legal 
Deontology, Legal Knowledge, Methodology, 
Globalized Society, Transformation.

АНОТАЦІЯ 
У статті репрезентований авторський 

аналіз причин трансформації теоретико-пра-
вових та деонтологічних знань, що зумовлено 
глобальними перетвореннями соціальної ре-
альності. 
Вказано, що поява новітніх знань, техніч-

них відхилень, глобальних криз та загроз змі-
нюють окремі інститути цілісної системи, 
не завдаючи юриспруденції настільки сильно-
го коливання, щоб зрушити основний право-
вий центр (правові принципи та ідеологічні 
спрямування), проте здатні трансформувати 
правові знання, оновити поняття та зміни-
ти умовиводи. 
Доведено, що у глобалізованому суспільстві 

трансформаційний процес є невизначеним. 
На етапі формування правової реальності чи 
правової норми, ми не можемо чітко передба-
чити, які зовнішні чинники, якою мірою по-
впливають на суспільні правовідносини, та-
кож неможливо передбачити їх силу та зміну 
вказаного явища під впливом різних чинників. 
Синергетичний підхід надає досліднику мож-
ливість врахувати всі ці непередбачені особли-
вості.
Сучасні теоретико-правові та деонтоло-

гічні знання підлягають трансформації, при-
чини таких змін у глобалізаційному суспіль-
стві полягають у наступному: зміни знань від-
буваються, тому що змінюється сама наука, 
як опис, пояснення та прогнозування розви-
тку процесів і явищ дійсності; юриспруденція 
поповнюється новими категоріями, понят-
тями, а загальнотеоретична наука повинна 
забезпечити їх дефініційним супроводом, де-
онтологія морально-етичною атрибутикою; 
оновлюється методологічний інструментарій 
правової науки; причиною трансформації те-
оретичних та деонтологічних знань є зміна 
аксіологічних цінностей людської цивілізації, 
інших соціальних норм. 
Ключові слова: теорія держави і права, 

юридична деонтологія, правові знання, мето-
дологія, глобалізоване суспільство, трансфор-
мація. 
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В статье были рассмотрены причины и 
последствия выхода Великобритании из тако-
го европейского сообщества, как Европейский 
Союз.
При анализе этого вопроса внимание было 

сосредоточено на истории создания Европей-
ского Союза, на этапах входа Великобритании 
в Европейское Сообщество. Проанализированы 
причины и предпосылки объявления прави-
тельством Британии референдума в 2016 
году и причины большинства голосов за выход 
Британии из Европейского Союза. Был опи-
сан четкий путь Британии от начала дискус-
сий о выходе и до самого выхода.
Большое внимание уделяется рассмотре-

нию положительных и негативных послед-
ствий такого выхода как для Британии, так 
и для Европейского Союза. Автором отмеча-
ется о преждевременности любых прямых 
выводов по поводу достижений и потерь, од-
нако приводит статистику и обзор уже суще-
ствующего материала по данному вопросу.
Также уделяется внимание мнению 

ученых и исследователей по данному вопросу, 
приводятся их высказывания и мысли.
Ключевые слова: выход Великобритании 

из Европейского Союза; брексит; Великобри-
тания; Европейский Союз; Европейское Сооб-
щество.

Історично склалося так, що Об’єднане Коро-
лівство завжди відрізнялося від інших дер-
жав-членів Європейського Союзу окремим 
вираженням своєї думки і політичної пози-
ції з дуже багатьох питань, тому й ставлення 
до нього було як до особливого суб’єкта.
В умовах сьогодення це питання має 

підвищену актуальність, адже необхідно 
проаналізувати передумови та підсумки та-
кого виходу задля формування відповідного 
уявлення про стан речей сьогодні і можливу 
його зміну, якої можна чекати кожного дня.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Вивченням цього питання займались 
такі науковці, дослідники, як: Задоя А. О., 
Неприцький О. А., Чевичалова Ж. В., Яко-
вюк І. В. тощо.

Постановка завдання
Проаналізувати підстави та наслідки 

виходу Великої Британії з Європейського 
Союзу; розглянути історію створення Єв-
ропейського Союзу; розглянути етапи вхо-
ду Великої Британії до Європейського Со-
юзу, її виходу з відповідного міждержавного 
утворення.

Виклад основного матеріалу
На початку розгляду цього складно-

го і суперечливого питання слід зазначи-
ти, що Європейський Союз розглядається 
більшістю світових дослідників і науковців 
як особливе і унікальне формування, яко-

Постановка проблеми
Питання причин та наслідків виходу Ве-

ликої Британії із Європейського Союзу по-
стало не тільки після здійснення такої юри-
дично значущої дії, а ще задовго до цього. 
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му немає у світі аналогів, а саме як суб’єкт 
права sui generis. Європейський Союз роз-
глядається як наднаціональне інтеграцій-
не об’єднання, про що свідчить наявність 
таких рис: 1) держави-члени добровільно 
делегують ЄС повноваження і наділяють 
інститути ЄС відповідною компетенцією 
для їх реалізації; 2) інтереси Євросоюзу не 
в усьому збігаються з інтересами держав-
членів, оскільки у своїй діяльності він ви-
ходить з власних пріоритетів (визначальна 
риса для цього розгляду); 3) право ЄС ство-
рюється органами, які юридично непід-
контрольні державам-членам, має пріори-
тет перед національним правом, діє на всій 
території ЄС і є юридично обов’язковим 
для всіх суб’єктів національного права;-
4) деякі сфери правового регулювання ви-
лучені з-під компетенції урядів держав-чле-
нів тощо. Як бачимо, у цього формування 
є свої особливості членства, які, окрім пе-
реваг, надають ще й певні тягарі, з якими 
держава або готова миритися, або ні.
Шлях Великої Британії до Європейсько-

го Союзу не був простим і визначеним, як це 
буває у багатьох інших держав-членів. Бри-
танія приєдналася до Європейських спіль-
нот (об’єднання з вугілля та сталі (ЄОВС), 
економічної спільноти (ЄЕС) і Європейської 
спільноти з атомної енергетики (Євроатом)) 
ще 1 січня 1973 року. З того часу Об’єднане 
Королівство поділилося на два, принципо-
во різні за своєю позицією, табори: 1) при-
хильники «європейського» членства Брита-
нії та 2) ті, які виявляли супротив і незго-
ду з такою політикою держави. Першим 
референдумом щодо цього питання став 
загальний Референдум (перший в історії 
Королівства), на якому 5 червня 1975 року 
67% виборців висловились за продовження 
членства країни в європейських спільнотах. 
З плином часу, протягом 40 років, Британія 
приєдналася до всіх установчих договорів, 
зокрема до Єдиного Європейського Акту 
(ЄЄА) 1986 року [1], Маастризької угоди 
1992 року [2] тощо, а Європейська економіч-
на спільнота, у свою чергу, перетворилася з 
об’єднання для усунення внутрішніх торгі-
вельних бар’єрів Співтовариства, створення 
зони вільної торгівлі, ринку та митного со-
юзу в унікальне наднаціональне об’єднання 

зі своїми представницькими та виконавчи-
ми органами.
Велика Британія за своєю суттю ще з са-

мого початку її вступу до наднаціональних 
європейських спільнот виділялася з-поміж 
інших суб’єктів-членів Європейського Со-
юзу своєю окремою, дуже часто відмінною 
позицією від інших держав-членів. Цікавим 
є те, що Велика Британія дуже часто вислов-
лювала свою позицію, яка не сходилася з по-
зицією інших, задля того, щоб підтвердити і 
закріпити ще раз свою значущість порівняно 
з іншими державами-членами. Прикладами 
цього є: відмова ще на початковому етапі 
від 1) єдиної європейської валюти – Євро, 
2) Шенгенської угоди, що мала визначальну 
роль для політики ЄС, 3) Хартії про основні 
права громадян ЄС, 4) відмова уніфікувати 
законодавство у сфері внутрішньої безпеки 
і юстиції за Лісабонською угодою 2007 року, 
що прямо суперечить Копенгагенським 
критеріям 1993 року – вимозі адаптувати за-
конодавство країни до acquis communautaire 
[3] тощо. Як слушно зауважує професор, 
доктор юридичних наук Яковюк І. В.: «Ве-
ликобританія фактично увійшла до ЄЕС на 
особливих умовах, які вона послідовно від-
стоювала у подальшому, перебуваючи осто-
ронь від більшості інтеграційних процесів 
(так, наприклад, британський уряд у 1989 
році відмовився підписати Хартію Європей-
ського Співтовариства про основні соціаль-
ні права працівників). Увійшовши до складу 
ЄС, Великобританія фактично продовжува-
ла вікові традиції британської геополітики, 
перешкоджаючи політичній консолідації 
Європи» [4]. Вступ до європейських спіль-
нот був суперечливим не тільки для самої 
Британії, а й для визначних постатей, одні-
єю з яких був Шарль де Голль, який вважав 
Англію «несумісною з Європою» [5], хоча він 
ніколи не був прихильником «острівчан». 
Усе описане вище зумовлювало події, по-

чаток яких вони отримали у 2013 році й що 
отримало назву «Брекзит» - голова Уряду і 
Консервативної партії Британії Девід Кеме-
рон напередодні парламентських виборів 
для закріплення позицій власної партії дав 
обіцянку британському народові провес-
ти консультативний референдум з питань 
членства Великої Британії в ЄС, оскільки 
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суперечки з цього питання набували все 
більше обертів і були підкріплені міграцій-
ною кризою ЄС через громадянську війну в 
Сирії. Згідно зі ст. 50 ДЄС, що була дода-
на Лісабонським Договором 2007 р. [6]: «1. 
Будь-яка держава член може вирішити ви-
йти з Союзу згідно зі своїми конституційни-
ми вимогами. 2. Держава-член, що виріши-
ла вийти з Союзу, повідомляє про свій намір 
Європейську Раду. З огляду на настанови 
Європейської Ради Союз провадить пере-
говори із цією державою та укладає угоду, 
у якій формулюються положення про її ви-
хід з урахуванням меж майбутніх відносин із 
Союзом» - на підставі цієї статті і щодо вка-
заної угоди і точилися майбутні дискусії між 
Британією та інституціями ЄС.
Девід Кемерон своєю обіцянкою про 

референдум бажав і свої позиції у державі 
закріпити, і сам референдум не проводи-
ти, оскільки пророчив своїй партії коаліцію 
з проєвропейською Партією ліберальних 
демократів, яка б заблокувала оголошення 
референдуму. Однак на парламентських ви-
борах у Великій Британії у 2015 році Кон-
сервативна партія здобула достатню кіль-
кість місць для формування однопартійного 
уряду. Девід став заручником своєї перед-
виборчої обіцянки і намагався провести ре-
ферендум у найкоротші строки, скористав-
шись своїми позиціями після виборів, проте 
частина консерваторів, Лейбористська та 
Шотландська національна партія домогли-
ся його відкладення і оголошення дати не 
пізніше, ніж «за чотири місяці до його про-
ведення».
Голова Консервативної партії – Кемерон 

намагався провести перемовини з Євро-
пейським Союзом щодо пом’якшення умов 
членства Британії у зазначеній спільноті. 
Результати перемовин були оголошені 22 
лютого 2016 року, у день оголошення дати 
референдуму, які дійсно шокували всіх: з 
чотирьох ультиматумів, поставлених перед 
Брюселем – 1) надати більше повноважень 
національним парламентам, 2) не дискримі-
нувати країни, що не входять у зону євро, 
3) надати право Британії на власний роз-
суд визначати соціальні права «імігрантів 
з ЄС» і 4) не форсувати ще тіснішу інтегра-
цію – Британії була надана лише поступка 

щодо відстрочення на сім років виплати 
новоз’явленим мігрантам, питання яких і 
так було на піці «вибуху» у Британії. Ця по-
дія сприяла розколу у лавах консерваторів і 
посиленню дискусій, мітингів з приводу по-
лишення Британією ЄС.
На референдумі 23 червня 2016 року, як 

і очікувалося, виходячи із вищенаведених 
фактів, Королівство проголосувало за вихід 
Британії з ЄС 51,9% проти 48,1%. Наступ-
ного дня Девід Кемерон подав у відставку, 
де його змінила Тереза Мей, «що повинна 
була вивести Британію з-під уламків». Не-
зважаючи на покладені на неї надії, оскільки 
вона була прихильницею ЄС, то її політика 
не дуже подобалася британцям, а досягну-
ті нею умови «брекзиту» (угоди про вихід) 
відхилялися парламентарями тричі. Вона 
намагалася відстрочити дату виходу з ЄС, 
щоб Британія не була видворена з терито-
рії митного союзу і вільної торгівлі без но-
вих домовленостей, але марно. У підсумку, 
всупереч волі і політичним поглядам, вона 
все ж таки надіслала до ЄС 29 березня 2017 
року повідомлення про намір Британії ви-
йти із Союзу.
Фінальним акордом цих перипетій стало 

подання Мей у відставку і призначення 24 
липня 2019 року на пост прем’єр-міністра 
Бориса Джонсона – екс-мера Лондона, при-
хильника кампанії «Голосуй за вихід», про-
тивника європейської інтеграції. Новоприз-
начений голова уряду, недовго чекаючи,Ю 
подав нову угоду про вихід на розгляд Па-
латі громад, де вона була прийнята 9 січня 
2020 року, а 22 січня Палата лордів підтвер-
дила думку нижньої палати, наступного дня 
документ був підписаний монархом. 31 січ-
ня 2020 року о 23:00 за лондонським часом 
Сполучене Королівство вийшло зі складу 
Європейського Союзу остаточно і, як за-
значають дослідники, уже безповоротно, у 
Брюсселі було опущено і вилучено британ-
ські прапори з установ Європейського Со-
юзу.
Після «досягнення» Британією зазначе-

ного виходу з Євросоюзу питання переваг 
та недоліків цього юридичного факту зали-
шається досить неоднозначним, оскільки:-
1) пройшло небагато часу для того, щоб 
зробити належні висновки; 2) для обох 
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сторін переваги та недоліки згаданої вище 
угоди можуть значно різнитися; 3) здобут-
ки та втрати такого виходу в певній мірі є 
суб’єктивним значенням. Проте, є такі, іс-
нування яких заперечувати неможливо і які 
вже в певній мірі встигли себе проявити.
Велика Британія, що стала ініціатором 

цього виходу, повинна була для себе усві-
домлювати, що, хоча це і є безпрецедентним 
кроком на міжнародній арені і таким чином 
вона зможе дійсно показати свій «характер» 
і довести незалежність, проте зворотною 
стороною такого прояву є певні негативні 
наслідки, серед яких можна виділити:

- падіння попиту на валютні і фінан-
сові послуги (левову частку чого складали 
представники країн-членів ЄС);

- переміщення як фінансових уста-
нов, так і різних підприємств з Британії до 
ЄС, оскільки, враховуючи нові умови торгів-
лі і переважний ринок, більш вигідним буде 
повернутися до «більшості»;

- неврегулювання політики ЄС сво-
єю «особливою позицією», яка так чи інакше 
відігравала важливу роль для функціонуван-
ня Британії як одного з основних торгових 
і фінансових осередків Європейського Со-
юзу;

- зростання прихильників незалеж-
ності Шотландії та приєднання Північної 
Ірландії до Ірландської Республіки – члена 
ЄС, оскільки не тільки шотландці та ірланд-
ці, а й вся світова спільнота зрозуміла – «так 
робити можна»;
щодо цифр:
- ЄС як торгівельний майданчик 

для Британії перестане існувати у вільному 
доступі, у свою чергу, він складає близько 
45% британського експорту – окрім самого 
«брекзиту», ситуацію ускладнює ще й CO-
VID-19, через що на кордонах Британії та 
ЄС спостерігаються великі черги, що значно 
сповільнює торгівельний потік, не кажучи 
вже про товари, які швидко псуються і реа-
лізація яких до ЄС стає нерентабельним;

- рівень інфляції у 2021 році досяг 
3-3,2% вперше з березня 2012 року, коли 
Британія переживала не найкращі часи, 
як зазначає Офіс національної статистики 
(ONS) [7].

Проте, як відомо, не може існувати од-
них лише негативних висновків, тому слід 
навести і певні позитивні зрушення, які очі-
куються для Британії, а саме:

- можливість визначення власного 
вектору розвитку і політики, зважаючи на 
британські принципи і інтереси без впливу 
«наднаціонального Брюсселю»;

- звеличення і піднесення власної 
культури, її цінностей та здобутків, адже пе-
ребуваючи у складі ЄС Британія потерпала 
наплив різних течій і поглядів, які підрива-
ли непорушну історію Британії та її досяг-
нення – для британців це великий «плюс». 
Задоя А. О. зазначає: «Ці процеси дозво-
ляють зберегти власні культурні цінності 
та особливості національних традицій, без 
необхідності доводити до уніфікації» [8];

- полегшення торгово-економічних 
відносин між Британією та третіми країна-
ми, що дозволить самостійно визначати умо-
ви торгівлі (проте не слід забувати, що бага-
то з них мають домовленості безпосередньо 
з ЄС і невідомо, чи підуть такі країни на кон-
такт з Королівством на противагу ЄС);

- невнесення до ЄС щорічних плате-
жів, які складають близько 13 мдрд.ф.ст., се-
ред яких: внески до ЄЦБ (згідно зі ст. 32-33 
він може складати до 20% від чистого при-
бутку держави) [9], ЄІБ (єдиний внесок до 
якого становить 26,6 млрд. євро) [10] тощо.
Що стосується самого Європейського 

Союзу, то тут ситуація стає все більш нео-
днозначною, адже, з одного боку, Спільнота 
своїми можливостями може показати всьому 
світові, що такий хід подій не стане позитив-
ним зрушенням щодо тієї держави-члена, 
що вийшла із Союзу, а з іншого –  не мож-
на не зазначати, що сам ЄС зазнає певних 
негативних наслідків виходу Британії з ЄС, 
серед яких:

- зміна статусу британського ринку з 
внутрішнього на зовнішній, куди припадає 
близько 20% всього експорту ЄС, що навіть 
більше аніж до США чи Канади, і зручніше, 
а тепер умови торгівлі стануть більш склад-
ними і некомфортними;

- один із найважливіших фінансових 
осередків Європи втрачено, що, з одного 
боку залишить фінанси у ЄС, а з іншого – 
поставить «хрест» на здійсненні ефективної 
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інвестиційної політики європейських інвес-
торів і самих держав-членів;

- падіння рівня економіки ЄС відпо-
відно до її показників, які були сформовані 
раніше, а саме скорочення у загальносвіто-
вому обсязі: 1) ВВП – до 20%; 2) експорту 
– до 30%; 3) населення – до 6%;

- існування небезпечного прецеден-
ту – «брекзиту» для подальшого існування 
Європейського Союзу – як бачимо, у цій 
площині він є негативним як для ЄС, так і 
для Британії, як союзу держав;

- ослаблення конкуренції європей-
ського фондового ринку, через вихід Брита-
нії, з фондовим ринком тієї ж США;

- ослаблення європейської банків-
ської системи, враховуючи британський 
консервативний і фундаментальний підхід 
до банківських ризиків порівняно з іншими 
державами членами;

- втрата участі Британії у фінансу-
ванні інституцій та установ Європейського 
Союзу, адже, як відомо, відповідно до уста-
новчих договорів і статутів фінансова участь 
держави у функціонуванні Європейського 
Союзу залежить від її населення та еконо-
мічного потенціалу, що значно зменшить 
обсяг вкладів до ЄС.
Позитивні риси «брекзиту» для ЄС, аніж 

для самої Британії, сформувати складніше, 
проте вони є. Найважливішим здобутком 
Спільноти у цьому аспекті є формування 
власної політики та спрямування розвитку 
без урахування «власної думки Королів-
ства», яка дуже часто заважала приймати 
важливі і позитивні, у розумінні ЄС, рішен-
ня. Уже вище згаданий професор та доктор 
юридичних наук Іван Васильович Яков’юк 
зазначає: «За цих умов Берлін зможе про-
лобіювати реалізацію кроків, проведенню 
яких перешкоджала Британія, а саме: 

– оформлення загальноєвропейської мі-
граційної політики; 

– створення єдиної армії ЄС; 
– посилення інтеграції бюджетів держав-

членів ЄС. 
Позиція ЄС на міжнародних перегово-

рах буде більш консолідованою і єдиною, 
що дозволить Євросоюзу з часом перегляну-
ти багато колишніх угод, укладених з ураху-
ванням «особливої позиції» Великобританії, 

зробивши їх куди більш вигідними для кон-
тинентальних європейців» [4].

Висновки
У підсумку необхідно зазначити, що для 

всього світу це безпрецедентна подія (Грен-
ландію враховувати не можемо, адже вона 
зберігає статус «заморської території ЄС»), 
яка назавжди залишить свій слід в історії і 
надасть певну юридичну і фактичну підста-
ву іншим державам-членам ЄС вести роз-
мову про їх вихід у разі необхідності. Щодо 
позитивних і негативних наслідків цього ви-
ходу як для Британії, так і для ЄС говори-
ти напевно-що зарано, адже до сьогодніш-
нього часу є певні нез’ясованості щодо по-
дальшого ведення політики кожного з них, 
тому слід стежити за цим процесом і робити 
висновки. А зазначити точно можна одне – 
кожен буде рухатися тим напрямом, якого 
буде вимагати більшість на кожній стороні, 
адже історично все починалося саме так.

Література
1. Єдиний Європейський Акт – https://

europa.eu/european-union/sites/default/files/
docs/body/treaties_establishing_the_european_
communities_single_european_act_en.pdf

2. Маастрихтський договір – https://
europa.eu/european-union/sites/default/files/
docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf

3. Копенгагенські критерії 1993 року – 
https://znaimo.com.ua/Копенгагенські_кри-
терії 

4. Яковюк І. В. Brexit: причини і наслід-
ки британського референдуму // Європей-
ська інтеграція в контексті сучасної геопо-
літики : зб. наук. ст. за матеріалами наук. 
конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. – Харків, 
2016. – С. 25–29.

5. Entretien avec Michel Droit, deuxième 
Partie [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/
Gaulle00111/entretien-avecmichel-droit-deux-
ieme-partie //14.09.10

6. Лісабонський договір 2007 р. – 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/
TXT&from=EN 

7. Офіс національної статистики Брита-
нії (ONS) – https://www.ons.gov.uk/economy/



175

Ùåðáàêîâ Â.Â. - Ïðè÷èíè òà íàñë³äêè âèõîäó Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿...

АНОТАЦІЯ 
У статті репрезентований авторський 

аналіз причин трансформації теоретико-пра-
вових та деонтологічних знання, що зумовле-
но глобальними перетвореннями соціальної 
реальності. 
Вказано, що поява новітніх знань, техніч-

них відхилень, глобальних криз та загроз змі-
нюють окремі інститути цілісної системи, 
не завдаючи юриспруденції настільки сильно-
го коливання, щоб зрушити основний право-
вий центр (правові принципи та ідеологічні 
спрямування), проте здатні трансформувати 
правові знання, оновити поняття та зміни-
ти умовиводи. 
Доведено, що у глобалізованому суспільстві 

трансформаційний процес є невизначеним. 
На етапі формувань. У статті були розгляну-
ті причини та наслідки виходу Великої Бри-
танії з такої європейської спільноти, як Євро-
пейський Союз.
Під час аналізу цього питання увагу було 

зосереджено на історії створення Європейсько-
го Союзу, на етапах входу Великої Британії до 
Європейського Співтовариства. Були проана-
лізовані підстави та передумови оголошення 
урядом Британії референдуму у 2016 році та 
причини більшості голосів за вихід Британії 
з Європейського Союзу. Був описаний чіткий 
шлях Британії від початку обговорень про ви-
хід і до самого виходу.
Значна увагу приділяється розгляду пози-

тивних і негативних наслідків такого виходу 
як для Британії, так і для Європейського Со-
юзу. Автором зазначається про передчасність 
будь-яких прямих висновків з приводу здобутків 
і втрат, проте наводить статистику і огляд 
уже наявного матеріалу з цього питання.
Увага також приділяється думці науков-

ців і дослідників, наводяться їх висловлювання 
та думки.
Ключові слова: вихід Великої Британії з 

Європейського Союзу; брекзит; Велика Брита-
нія; Європейський Союз; Європейське Співто-
вариство.

SUMMARY 
The article discussed the reasons and 

consequences of Britain’s withdrawal from the 
European Union. 

The analysis focused on the history of the 
European Union, the stages of the Britain’s 
entry into the European Community. The reasons 
and prerequisites for the British government’s 
announcement of a referendum in 2016 and 
the reasons for the majority vote for Britain’s 
withdrawal from the European Union were 
analyzed. A clear way for Britain was described, 
from the beginning of the debates until the exit. 

Much attention is paid to the positive and 
negative consequences of a withdrawal for both 
Britain and the European Union. The author notes 
that it is premature to draw any direct conclusions 
about achievements and losses, but provides statistics 
and an overview of already existed material on the 
subject.

Attention is also paid to the opinion of scholars 
and researchers on the subject, their comments and 
thoughts are given.

Keywords: withdrawal of Great Britain from the 
European Union; Brexit; Great Britain; European 
Union; European Community.
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У статті автор здійснив дослідження ви-
дів та моделей корупційної поведінки в публіч-
ному адмініструванні в їх теоретичному та 
практичному сенсі. Актуальність досліджен-
ня обумовлена систематичною втратою зна-
чних сум податків і зборів внаслідок корупцій-
них діянь, як в результаті їх несплати, так 
і в наслідок розкрадання бюджетних коштів 
шляхом формування фіктивного податкового 
кредиту і т. ін. Проаналізовано види та мо-
делі корупційної поведінки. Визначено чотири 
основні рівні (види) корупції: 1) високорівнева 
корупція; 2) корупція в середніх ешелонах вла-
ди (обласного рівня); 3) корупція «низова»; 4) 
корупція «від злиднів». Встановлено, що коруп-
ційні мережі об’єднують у коло свого впливу 
не конкретних осіб, а управлінські функції. 
Підтверджує цю тезу те, що при зміні одно-
го корупційного посадовця на іншого, функції 
якого входять до такої мережі, непризначена 
особа прилаштовується та переймає правила 
функціонування корупційної мережі. Певною 
мірою це пов’язано із тим, що в Україні не 
працює жорстка система внутрішнього і зо-
внішнього відбору кадрів – відбувається відтор-
гнення тих хто в системі є «чужим». Із цього 
слідує, що сама корупційна мережа є внутріш-
ньо стійкою (тому із нею важко обиратися) і 
вона базується на тісних особистих відноси-
нах та «круговій поруці» топ-чиновників. Усіх 
посадових осіб, котрі входять до корупційної 
мережі, поєднують одні інтереси, ціннос-
ті і погляди. Констатовано, що чим більше 
розгалужена корупційна мережа, тим вона 

стійкіша, ефективніша і чинить неймовірно 
потужній супротив. Найефективнішою про-
тидією корупційним мережам виступає сама 
політична воля вищого керівництва держави. 
Висновується, що необхідно об’єднуватись, 
щоб активізувати і прискорити впроваджен-
ня невідкладних заходів із протидії корупції на 
законодавчому рівні.
Ключові слова: корупція, розкрадання, ан-

тикорупційні органи, антикорупційне законо-
давство, конфлікт інтересів.

Постановка проблеми
Одна із реальних та водночас найбіль-

ших загроз у нашій державі це надвисокий 
рівень корупції. Визначення такого явища 
у першу чергу загрожує національним ін-
тересам. Жодна держава не змогла ще оста-
точно викорінити корупцію. Наприклад, в 
нашій країні явище корупції є проблемою, 
котру не можливо не помітити та разом із 
тим розв’язувати її потрібно уже сьогодні. 
Глобальна проблема корупції потребує 

негайного вирішення, оскільки внаслідок 
корупції бюджет втрачає значні суми подат-
ків і зборів, як в результаті їх несплати, так 
і в наслідок розкрадання бюджетних коштів 
шляхом формування фіктивного податково-
го кредиту. 
Корупція є складним та небезпечним 

явищем, як для суспільства так і для держа-
ви, оскільки пов’язане із механізмами дер-
жавного управління та спрямоване на про-
типравне використання державними особа-
ми покладених на них повноважень.
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Актуальність даного дослідження є без-
заперечною, оскільки одна із головних умов 
виникнення такого явища, як корупція на 
теренах нашої держави дозволяє посадовим 
особам використовувати та зловживати на-
даними їм службовими повноваженнями та 
всі можливості, зокрема у сфері публічного 
адміністрування, котрі тим самим виплива-
ють із цих повноважень, щодо отримання 
неправомірної вигоди, або ж навіть прийма-
ти обіцянки такої вигоди для себе, або ж ін-
ших осіб та уникаючи при цьому покарання. 

Метою даної статті є з’ясування та визна-
чення видів і моделей корупційної поведін-
ки у публічному адмініструванні.

Виклад основного матеріалу
У багатьох енциклопедіях і словниках 

визначення корупції перекладається із ла-
тинської, як «руйнування», і без перебіль-
шення це і є «роз’їдання» держави із серед-
ини. 
У свій час російський філолог С.І. Оже-

гов пояснював корупцію, як «підкуп хаба-
рами, продажність посадових осіб, політич-
них діячів» [1]. Вважається також слушною 
думка М.І. Мельника про те, що соціальна 
сутність корупції визначається тим, що це 
правове явище, оскільки корупційні діян-
ня – це сам продукт соціальної взаємодії, 
результатом, якої є власне і є саме посяган-
ня на права людей, перебирання їх прав 
чиновниками, позбавлення прав тощо [2]. 
У той час М.Ю. Тихомиров висуває пропо-
зицію також розглядати корупцію, як зло-
чинну діяльність у сфері політики, або ж 
державного управління, використання по-
садовими особами наданих їм прав і влад-
них повноважень із метою особистого зба-
гачення [3].
Водночас С.М. Клімова та Т.В. Ковальо-

ва характеризують корупцію, як складне та 
соціальне явище, котре полягає у викорис-
танні службового становища для отримання 
особистої вигоди, негативно впливає абсо-
лютно на усі аспекти політичного та соці-
ального і економічного життя та розвитку 
суспільства і держави [4].
Науковці М.В. Фоміна і В.В. Кузьменко 

вважають, що визначення поняття корупції 

та загалом її сутності необхідно досліджувати 
у контексті взаємозв’язку і взаємообумовле-
ності стосовно визначеної сфери суспільних 
відносин. По суті, корупція є також особли-
вим типом відносин обміну, які об’єднують 
окремих людей, різні інститути у єдиний 
соціальний організм. Автори пропонують 
власну інтерпретацію визначення термінів 
«корупція» та визначають її як особливий 
вид обмінних відносин, котрі здійснюються 
із порушенням формальних та неформаль-
них інституційних обмежень [5]. 
Взагалі, сам термін «корупційна пове-

дінка» юридичні і тлумачні словники до-
слівно не визначають, але його можна все ж 
роз’яснити, як різновид девіантної поведін-
ки, сукупність проступків у діях державних 
службовців, котрі стосуються інтересів окре-
мих людей, соціальних груп, соціальних 
спільнот або суспільства в цілому.
Внаслідок корупційної поведінки мо-

жуть бути запропоновані:
- грошові кошти або інше майно;
- переваги;
- пільги;
- послуги;
- нематеріальні активи.
Відповідно до приписів та норм діючо-

го Закону України «Про запобігання ко-
рупції» корупція - це використання особою, 
наданих їй службових повноважень, або ж 
пов’язаних із ними можливостей із метою 
одержання неправомірної вигоди або при-
йняття такої вигоди чи прийняття обіцян-
ки, або ж навіть пропозиції про таку вигоду 
для себе чи інших осіб або відповідно про-
позиція чи обіцянка про надання неправо-
мірної вигоди особі, котра визначена части-
ною першою статті 3 цього Закону, або ж на 
її вимогу іншим фізичним або юридичним 
особам із метою схилити цю особу зокрема 
до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень.
У юридичній науці до сьогоднішнього 

дня існують суперечки між юристами-прак-
тиками, щодо недостатньої чіткості викла-
дення поняття «корупція» у приписах зако-
нодавства. Зокрема викликає занепокоєн-
ня, щодо вказаної норми про віднесення до 
корупції навіть прийняття обіцянки або ж 
пропозиції, щодо неправомірної вигоди, або 
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ж сама пропозиція чи обіцянка про надання 
такої вигоди. 
Отже, якщо слідувати приписам законо-

давця для вчинення такого правопорушен-
ня достатньо буде отримання у будь-якій 
формі згоди, тобто в усній чи письмовій 
формі згоди на отримання або ж надання 
неправомірної вигоди. Письмову форму обі-
цянки зокрема можна підтвердити за наяв-
ністю у сторони відповідно письмового до-
казу в той час, як усну пропозицію, або усне 
її прийняття, підтвердити буде дуже важко.
Відповідно на сьогодні визначають чоти-

ри основні рівні (види) корупції:
1. Високорівнева корупція;
2. Корупція в середніх ешелонах влади 

(обласного рівня);
3. Корупція «низова»;
4. Корупція «від злиднів».
В той час, як російська дослідниця О.І. 

Хромова розглядає корупцію у двох моде-
лях:

- модель підкупу;
- зловживання службовим становищем 

із корисливих мотивів [6].
Корупція першого рівня поглинає час-

тину державної та приватної економіки кра-
їни. 
Високорівнева корупція у вужчих колах 

також називають «елітна» або ж «можно-
владна» - це корупція, що характерна для 
вищих ешелонів влади, наприклад: 

- вищі органи влади;
- центральні органи виконавчої влади;
- центральні апарати правоохоронних 

органів; 
- судова гілка влади
Основними формами «високорівневої» 

корупції є:
- корупційний лобізм;
- корупційний протекціонізм та фавори-

тизм;
- таємні внески і політичні цілі, внески 

на вибори із наступними «дивідендами» у 
вигляді високих посад у державі;

- перехід державних посадових осіб на 
керівні посади комерційних структур, котрі 
вони підтримували ще за державний раху-
нок;

- поєднання державної служби із комер-
ційною та приватною діяльністю;

- роздавання податкових пільг;
- надання монополії, щодо певного виду 

комерційної діяльності;
- перешкода в отриманні соціальних до-

зволів, ліцензій на зайняття певними діяль-
ності;

- призначення на відповідальні держав-
ні посади;
Найбільш уразливими сферами «високо-

рівневої» корупції є: 
- бюджетна сфера;
- приватизація державного майна;
- паливно-енергетичний сектор;
- контроль над тіньовою економікою та 

над бізнесом, що протягом довгих років зна-
ходиться «в тіні»;

- розподіл державної власності, землі та 
природних багатств України; 

- сфера митної справи.
Високорівнева корупція – це найбільш 

небезпечний рівень, як для держави так 
і для суспільства загалом. Особливо це 
пов’язується із особами, котрі розпоряджа-
ються державними коштами, оскільки самі 
чиновники високого рівня концентрують у 
своїх руках абсолютно усі владні повнова-
ження на управління державним майном, 
економікою країни, природними ресурса-
ми, митницею та є їх розпорядниками. 
Саме такий вид корупції:
- наносить майнову шкоду державі; 
- руйнує соціальні підвалини країни;
- нівелює державу, як сам інструмент за-

хисту законних інтересів громадян. 
Такий рівень корупції впливає на відно-

сини на міжнародному рівні:
- підриває міжнародний авторитет дер-

жави;
- перешкоджає впровадженню інозем-

них інвестицій в економіку держави;
- гальмує інноваційний розвиток країни 

[6].
Найпростішим і найшвидшим для дер-

жавних посадовців і у той же час є найне-
безпечнішим для нашої держави високорів-
невої корупції – це розкрадання державного 
бюджету. На цьому рівні розробляються ко-
рупційні схеми та корупційні мережі.
Корупційними схемами в той час визна-

чаються корупційні механізми, які усталені 
або постійно діючі, способи, канали пере-
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дачі коштів, котрі пов’язані із колективною 
кримінальною діяльністю. Сучасні коруп-
ційні схеми не передбачають також собою 
передачу грошей із рук в руки, вони базу-
ються зокрема на заробітках чиновників за 
домовленістю.
Найнебезпечнішими корупційними схе-

мами, що функціонують та діють в рамках 
офіційних легальних організацій, є прихо-
вані зв’язки, а зв’язками у свою чергу ви-
ступають самі відносини між суб’єктами, що 
використовують посадове становище у влас-
них цілях. Відмивання коштів в свою чергу 
виступає типовим та історичним прикладом 
корупційної схеми. 
Зокрема, про корупційні схеми, котрі 

функціонують у вищих рівнях влади Укра-
їни, писалося на різноманітних Інтернет-
сайтах. Наприклад, однією із подібних ко-
рупційних «оборудок» є компенсація ПДВ. 
Взагалі ПДВ – це один із найскладніших 
для адміністрування податків. Постійні про-
блеми із відшкодуванням ПДВ змушують 
звертатися малий та середній бізнес до кон-
вертаційних центрів, адже кожного року 
бюджет держави втрачає на відшкодуванні 
ПДВ через тіньові схеми мільярди гривень. 
На сьогоднішній день держава не здатна за-
безпечити нормальне та прозоре адміністру-
вання ПДВ і на це існує безліч причин, слід 
виокремити деякі із них: від законодавчих 
проблем до необхідності реформування фіс-
кальної служби. На думку деяких фахівців 
та вчених, ПДВ на етапі становлення еко-
номіки краще взагалі скасувати, а замінити 
його податком із продажу або ж податковим 
із обороту. Принаймні цей процес буде зро-
зумілим і водночас відкритим, полегшить 
при цьому роботу чиновникам та взагалі 
зникне будь яка необхідність в утриманні 
такого штату чиновництва та виведе бізнес 
із тіні.
Ще однією схемою високорівневої ко-

рупції вважається створення конвертацій-
них центрів-платформ, на базі яких легалі-
зуються всі доходи, що були отримані в ре-
зультаті «переведення корупційних грошей 
в готівку». 
На думку багатьох дослідників корупції, 

наступна небезпечна схема є акцизні збори 
– податок на алкоголь та тютюнові вироби, 

котрі пов’язані із фальшивими акцизними 
марками та схемами несплати акцизних збо-
рів, контрабандою та контра фактом.
Ще одна схема, що пов’язується із мит-

ною сферою, це розмитнення вантажів, тоб-
то завищення інвойсів, а це в свою чергу тор-
гові документи, які надають перелік товарів 
та послуг, їх кількість, платіжні реквізити, за 
якими вони власне і позначаються та інди-
кативні ціни, що є різновидом фіксованих 
цін, котрі встановлюються державними ор-
ганами влади на митницях, ціни у питаннях 
розмитнення за гроші бо досі вважається, 
що лише 50 % плати надходить до бюджету 
нашої країни.
Сьогодні в Україні найбільше корупцій-

них злочинів, котрі пов’язані із розкрадан-
ням майна і коштів на державних підпри-
ємствах, із закупівлею товарів та послуг за 
дещо завищеними цінами, постачанням 
товарів через посередників за цінами, що 
є меншими від ринкових. Переважна біль-
шість таких злочинів відбувається за участю 
керівного складу держави, тобто топ мене-
джерів.
Наприклад, державні закупівлі перед-

бачають вибір кращої пропозиції на основі 
конкурсу, але вище чиновництво може за-
безпечити перемогу за «комісійні» від про-
веденої злочинної схеми.
Причинами таких дій є:
- недосконалість політичних інституцій, 

котрі мають забезпечувати, як внутрішні так 
і зовнішні механізми заборон;

- «двозначність» законодавства, яке не 
відповідає вимогам чіткості, ясності та лако-
нічності правових приписів;

- безкарність топ-менеджерів держави 
(розбалансованість судової системи та від-
сутність політичної волі);

- «таємні домовленості» (політичне за-
ступництво);

- «прогалини» у призначенні на керівні 
посади (низький професійний рівень);

- слабке громадянське суспільство, де 
самі громадяни не мають достатнього впли-
ву на вище керівництво держави, а значить 
не можуть ефективно контролювати всі гіл-
ки влади.
Доцільно також буде зауважити, що дію-

че законодавство України передбачає також 
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призначення осіб на керівні посади держав-
них інституцій на основі відкритих конкур-
сів. Де факто – конкурси часто не оголошу-
ються із невідомих причин і на такі посади 
призначаються «виконуючі обов’язки». Ви-
конання обов’язків – це тимчасове заміщен-
ня, яке допускає в свою чергу маніпулюван-
ня, коли роботодавець може погрожувати 
працівнику замість нього взяти на постійну 
освіту іншу особу в разі невиконання його 
керівника протизаконних розпоряджень.
Розгалуженість корупції, котра спостері-

гається в Україні, базується на тому, що від 
одиничних, розрізнених схем корупція пе-
реходить до дій, що є організовані та коор-
диновані та об’єднані в злочинні спільноти, 
що при цьому утворюють корупційні мере-
жі. Корупційна мережа є основою та інстру-
ментів корупційних угод, тобто самої реалі-
зації корупційних схем.
Корупційні мережі проявляються у фор-

муванні взаємозв’язків та взаємозалежності 
між високопосадовими чиновниками (топ-
менеджерами). Такі мережі формуються 
на основі неформальних та нелегальних 
взаємозв’язків на вертикальному управлін-
ському рівні в одній структурі й на горизон-
тальному рівні на різних рівнях управління 
між різними структурами.
Особливістю корупційних мереж є те, 

що до них обов’язково входять чиновники, 
бізнесмени та фінансисти. Чиновник само-
стійно не може створювати мережу, він по-
винен отримати фінансові засоби. Керівни-
ками таких мереж, як правило є чиновники 
високого політичного рівня.
Хоча корупційні мережі включають 

структури, котрі діють в різних галузях, 
найбільш задіяна в корупційній мережі сфе-
ра економіки, від якої вона отримує належ-
не фінансування. 
Корупційні мережі створюються навко-

ло державної власності, на якій така мере-
жа і паразитує, це пов’язано із тим, що самі 
корупційні мережі нічого не створюють, а 
лише діють фінансові потоки. Тому одна із 
основних сфер фінансування корумпованої 
мережі є фінансово-кредитна система (на-
приклад, банки і фонди).
Важливо зазначити, що корупційні ме-

режі об’єднують у коло свого впливу не кон-

кретних осіб, а управлінські функції. Під-
тверджує цю тезу те, що при зміні одного 
корупційного посадовця на іншого, функції 
якого входять до такої мережі, непризна-
чена особа прилаштовується та переймає 
правила функціонування корупційної мере-
жі. Певною мірою це пов’язано із тим, що 
в Україні не працює жорстка система вну-
трішнього і зовнішнього відбору кадрів – 
відбувається відторгнення тих хто в системі 
є «чужим». Із цього слідує, що сама коруп-
ційна мережа є внутрішньо стійкою (тому 
із нею важко обиратися) і вона базується 
на тісних особистих відносинах та «круго-
вій поруці» топ-чиновників. Усіх посадових 
осіб, котрі входять до корупційної мережі, 
поєднують одні інтереси, цінності і погляди.
Чим більше розгалужена корупційна ме-

режа, тим вона стійкіша, ефективніша і чи-
нить неймовірно потужній супротив. Най-
ефективнішою протидією корупційним ме-
режам виступає сама політична воля вищого 
керівництва держави.
Яскравою справою високорівневої ко-

рупції минулого року також була «справа 
Микитася» у справі про заволодіння майном 
Нацгвардії на 81, 5 млн. гривень. Протягом 
року забудовнику призначали і продовжу-
вали запобіжні заходи - і за саму справу, за 
порушення умов запобіжного заходу і також 
спілкування зі свідками тощо. Зрештою вес-
ною суд стягнув із екснардепа 30 млн. грн. 
застави – уперше в історії українського судо-
чинства це була настільки значна сума.

1 грудня стало відомо, що НАБУ і САП 
повідомили Микитасю про нову підозру – у 
наданні хабара експерту за заниження вар-
тості житлового комплексу. Вже за кілька 
днів детективи затримали, а ВАКС узяв під 
арешт одного із фігурантів справи.
Але справжній вибух стався пізніше, 

коли Генеральний Прокурор України не-
сподівано змінила прокурорів у цій справі 
та зірвала вручення підозри ймовірному 
третьому фігуранту розслідування – ніби-
то це заступник керівника Офісу прези-
дента.
В межах угоди зі слідством Микитась сам 

добровільно відшкодував до державного 
бюджету 50 млн. грн. збитків та вийшов із 
СІЗО під домашній арешт.
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Сам факт настільки масштабного роз-
слідування в Україні – це вже безперечний 
«плюс». Щоправда, дуже скоро він може зно-
ву перетворитися на «мінус». Це залежить 
від того, як реагуватиме діючий президент 
В.О. Зеленський та його оточення на такого 
роду події [7].
Корупція у середніх ешелонах влади, зо-

крема обласного рівня практично тотожна 
корупції «елітарній». У зв’язку із меншим 
рівнем власних повноважень відрізняєть-
ся також і меншими можливостями коруп-
ціонерів обласного рівня використовувати 
державну власність у своїх особистих цілях. 
Тут є меншими фінансові потоки, менша 
кількість великих об’єктів державної влас-
ності, обмежені та владні повноваження 
чиновництва. Але, зважаючи на звичайну 
арифметичну кількість чиновництва, шкода 
від корупціонерів такого рівня навряд чи є 
меншою.
Така корупція характеризується менши-

ми фінансовими потоками та разом із тим 
меншою кількістю об’єктів державної влас-
ності, обмеженості владних повноважень.
Якщо також відстежувати практику судів 

різних областей, то можна зазначити, що є 
випадки закриття справ щодо хабарників із 
переданням їх на поруки колективу органі-
зацій, установ, де вони працюють, що на моє 
переконання зводить нанівець саму мету по-
карання.
Хоча законодавчої заборони на такі рі-

шення судів і немає та все ж судам при ви-
рішенні даного питання, щодо звільнення 
від кримінальної відповідальності хабарни-
ків із переданням їх на поруки колективам 
за місцем роботи слід враховувати особли-
вий статус осіб, що викриті в одержанні 
хабара та мету покарання за такі злочини 
– запобігання злочинним проявам хабар-
ництва [8].
Корупція «низова», тобто держслужбов-

ців, котрі безпосередньо проводять роботу 
із підготовки абсолютно усіх управлінських 
рішень та висновків, також готують та вида-
ють відповідні дозволи, інші документи, що 
здійснюють контрольні дії, розслідування 
справ, безпосередньо притягають до відпо-
відальності (рівень районів, міст, районів у 
містах).

В.М. Соловйов досліджуючи явище «ни-
зової корупції» стверджує, що її сутність по-
лягає у зловживанні посадовими особами 
нижчого рівня управління державою, пра-
цівниками установ і закладів, котрі фінансу-
ються в свою чергу із державного або місце-
вого бюджетів та надають державні послуги 
громадянам, владними повноваженнями 
із метою незаконного отримання прибутку 
або в інших корисливих цілях [9].
Дрібна управлінська (низова) корупція 

має свої ознаки. Специфіка сфер її поширен-
ня полягає в такому: 

1) це місцевий локальний рівень, тобто 
рівень муніципальної влади де не вирішу-
ється питання глобального та довгостроко-
вого характеру;

2). загальним об’єктом корупції у даному 
випадку є задоволення «поточних» потреб 
громадянина владно-політичного характе-
ру, наприклад в отриманні довідки або фі-
нансової допомоги, поставлення на облік, 
або відкритті власної справи.
Найбільш «корупційно-небезпечними» 

сферами дрібної корупції є:
- митна сфера (дрібна контрабанда або 

дрібні порушення митного режиму);
- дозвільно-ліцензійна система;
- сфера підприємництва;
- контрольно-наглядова діяльність;
- правоохоронна діяльність;
- житлово-комунальне та побутове об-

слуговування населення;
- система охорони здоров’я;
- сфера освіти та дошкільного вихован-

ня.
Отже, слід підсумувати, що в Україні за-

надто високий рівень корупції навіть порів-
няно із зарубіжними країнами. На сьогод-
нішній день ще жодна держава остаточно не 
викорінила таке явище, як корупцію. Ніхто 
не може бути застрахованим від цього яви-
ща, навіть держава, що має високий рівень 
демократичності та відкритою ринковою 
економікою. 
Зараз корупцією пронизана та просяк-

нута майже кожна владна гілка, владний ін-
ститут і органи місцевого самоврядування. 
Сама ж наявність постійних корупційних 
скандалів та відсутня політична воля в про-
тидії корупції залишають нашу державу на 
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цивілізаційному узбіччі і при цьому зменшу-
ють можливості здійснити геополітичний, 
економічний та інший прорив.
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TYPES AND MODELS OF 
CORRUPTION BEHAVIOR IN PUBLIC 

ADMINISTRATION
In the article the author researched the types 

and models of corrupt behavior in public admin-
istration in their theoretical and practical sense. 
The urgency of the study is due to the systematic 
loss of signifi cant amounts of taxes and fees due 
to corruption, both as a result of non-payment 
and as a result of embezzlement of budget funds 
through the formation of a fi ctitious tax credit, 
etc. Types and models of corrupt behavior are 
analyzed. Four main levels (types) of corruption 
have been identifi ed: 1) high-level corruption; 
2) corruption in the middle echelons of power 
(regional level); 3) corruption “grassroots”; 4) 
corruption “from poverty”. It is established that 
corrupt networks unite in the circle of their infl u-
ence not specifi c persons, but managerial func-
tions. This thesis is confi rmed by the fact that 
when one corrupt offi cial is replaced by another, 
whose functions are part of such a network, the 
non-appointed person adjusts and adopts the 
rules of functioning of the corrupt network. To 
some extent, this is due to the fact that Ukraine 
does not have a strict system of internal and ex-
ternal recruitment - there is a rejection of those 
who are “alien” in the system. It follows that the 
corruption network itself is internally stable (so 
it is diffi cult to choose from it) and it is based 
on close personal relationships and a “circular 
guarantee” of top offi cials. All offi cials who be-
long to the corruption network share the same 
interests, values   and views. It was stated that 
the more extensive the corruption network, the 
more stable, effi cient and incredibly strong the 
resistance. The most effective counteraction to 
corruption networks is the political will of the 
top leadership of the state. It is concluded that 
it is necessary to unite in order to intensify and 
accelerate the implementation of urgent meas-
ures to combat corruption at the legislative level.

Keywords: corruption, stealing, anti-cor-
ruption entities, anti-corruption legislation, con-
fl ict of interest.
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