
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. ГЕТЬМАНА

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АКАДЕМІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК МОЛДОВИ

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КНУ ім. Т. ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЛНУ ім. І. ФРАНКА

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
V. HETMAN KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT
WEST REGIONAL ASSOCIATION OF UNESCO CLUBS
KYIV INTERNATIONAL UNIVERSITY
ACADEMY OF LAW SCIENCE OF MOLDOVA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE
INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS KYIV NATIONAL TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY 
FACULTY OF INTERNATIONAL RELATIONS OF IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

ЄВРО      ЕЙСЬКІ

ПЕРСПЕКТИВИ

PERSPECTIVES

№ 2, 2022

Науково-практичний журнал

EURO      EAN

Спеціалізоване

видавництво

Specialized

publishing house



2ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

ÇÌ²ÑÒ

ÏÐÀÂÎ

ÒÅÎÐ²ß, ²ÑÒÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ, 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÅ ÏÐÀÂÎ

РЯБОШАПКО Л.
КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАРОД: САМОВИЗНАЧЕННЯ, 
РАДЯНСЬКА АВТОНОМІЯ, ДЕПОРТАЦІЯ, ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА 
(1917 – 1985 РОКИ) ...................................................................................................................................................5
ОРТИНСЬКА Н.В.
ПРАВО ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ .................................................................................................11
КУП’ЯНСЬКА А.М.
ГЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ОКРЕМОЇ ДУМКИ 
В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ...................................................................16

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÏÐÀÂÎ

ЖУКОВА Є.О.
ВТРУЧАЛЬНЕ ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 
ЗА УМОВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ................................................................................23
КОБКО Є.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ..............................................28
ШОПІНА І.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
ЯК ДИСКРЕЦІЙНЕ ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ................................................. 34



3 ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ, ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÖÅÑ 
ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈÊÀ

ОРТИНСЬКИЙ В.Л.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАСАДИ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ НАРИС................................41
МАРТОВИЦЬКА О.В., ЮХНО О.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ............................................................................................................48
ГАЮР І.Й.
КРИМІНОГЕННА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА СВІДОМІСТЬ 
З ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРИЧИННОСТІ ТА ПРОТИРІЧ .........................................................56
ШАЙ Р.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ОСІБ, 
ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ДИПЛОМАТИЧНИМ ІМУНІТЕТОМ ......................................................................62
ШУЛЬГАН І.І.
ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАЗДАЛЕГІДЬ 
НЕ ОБІЦЯНОГО ПОТУРАННЯ ЯК ФОРМИ ПРИЧЕТНОСТІ .....................................................................67
CТACЮК Н.А.
ВІЙСЬКОВЕ СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО 
В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ................................................................................72
БУНДЗ Р.О., БУНДЗ А.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАРАТИВИ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ..........................................................................................................................82
ШУГАЛО А.Я.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ...........................................................................................................................88
СЛУХАЄНКО Ю.М.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ВЕРСІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА АЛГ ОРИТМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ .......................................................94

ÖÈÂ²ËÜÍÅ, Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÅ, 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÒÀ ÒÐÓÄÎÂÅ ÏÐÀÂÎ

КОЖЕВНИКОВА В.О.
ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ДІЙСНОСТІ ШЛЮБІВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 
ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ............................................................................. 102
КЕЛЬБЯ С.Г.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ТА КРАЇН ЄС У СФЕРІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............................................................................. 109
ПОГОРІЛЕНКО А.В.
СМАРТ-КОНТРАКТ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ................................................................................................................................. 118

ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß ÒÀ Ô²ËÎÑÎÔ²ß ÏÐÀÂÀ

ДУДНИК Н.
УМОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .................................................................................................................. 124



4ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÏÐÀÂÎ

КАВИН С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ..................................................... 131
МАМЕДОВ Ю.Е.
УНІВЕРСАЛЬНІ І РЕГІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ........................................... 139

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ ÄÅÎÍÒÎËÎÃ²ß

ЦЮЗІК Г.І., ОСМОЛЯН В.А.
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЮРИСТА ЯК НЕВІД’ЄМНА 
ЕСТЕТИЧНА СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ ......................................................................... 145

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÅ ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÏÐÀÂÎ

АНДРУЩЕНКО Г.С.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИФРОВОЇ ГРИВНІ ......................................................................... 153

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß, ÄÈÑÊÓÑ²¯, ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

КУЗІВ І.-М.І., КУЗІВ І.І.
АНГЛІЙСЬКА МОВА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ .......................................................................................... 159
ЧАЙКА І.М.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ .............. 162
КУЛІШ А. М., РУДЕНКО Л.Д., МУРАЧ Д.В.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ1 ...................... 167
ПОДОРОЖНІЙ А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ ........................................................................... 176
НЕДЗЕЛЬСЬКА Г.В.
СТАРАТЕГІЯ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВА, 
ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ....................................................................................... 182
MARKOVA O.
REVIEW OF THE STATE OF ADMINISTRATIVE AND PROCEDURAL REGULATION 
IN THE FIELD OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES ................................................................... 187
МОСКАЛЕНКО О.В., ГРОХОЛЬСЬКИЙ В.П.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, 
ЩО ВТРАТИЛИ РОБОТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ .................................................... 194
ЧАНЦЕВА А.О.
ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ........................................................ 199



5

Ðÿáîøàïêî Ë. -  Êðèìñüêîòàòàðñüêèé íàðîä: ñàìîâèçíà÷åííÿ, ðàäÿíñüêà àâòîíîì³ÿ...

ÊÐÈÌÑÜÊÎÒÀÒÀÐÑÜÊÈÉ ÍÀÐÎÄ: 
ÑÀÌÎÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß, ÐÀÄßÍÑÜÊÀ ÀÂÒÎÍÎÌ²ß, 

ÄÅÏÎÐÒÀÖ²ß, ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÁÎÐÎÒÜÁÀ 
(1917 – 1985 ðîêè)

У статті на міждисциплінарному рівні 
окреслено українсько-кримськотатарські від-
носини у 1917-1985 роках. Акцентовано ува-
гу на тому, що поразка Української революції 
1917 -1921 років, Кримської Демократичної 
Республіки (КДР) зумовили насильницьке 
утвердження радянської влади і створення 
Кримської АРСР у складі РРФСР. Висвітле-
но період становлення та розвитку КАРСР, 
який відбувався паралельно із застосуванням 
політичних репресій, а завершився депорта-
ціями за національною ознакою, ліквідацією 
КАРСР, зміною її конституційного статусу. 
Розкрито ставлення української політичної 
еміграції і правозахисного руху, КПРС – КПУ, 
Кримської обласної Ради народних депутатів, 
псевдоправоохоронних органів УРСР до Націо-
нального руху кримських татар (НРКТ).
Ключові слова: Українська революція, 

Кримська Демократична Республіка, КАРСР, 
політичні репресії, депортації, український 
правозахисний рух.
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представницькими органами кримських та-
тар.
Збройна агресія Російської Федерації 

проти України припинила непослідовну 
політичну позицію Верховної Ради Украї-
ни щодо кримських татар і зумовила ухва-
лення 20 березня 2014 року Заяви про га-
рантії прав кримськотатарського народу 
у складі Української Держави, а 17 квітня 
2014 року – Закону «Про відновлення прав 
осіб, депортованих за національною озна-
кою». У рамках підготовки до відзначення 
30-ї річниці відновлення незалежності дер-
жави Президент України 24 березня 2021 
року затвердив Стратегію деокупації та ре-
інтеграції тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим (АРК ) та міста 
Севастополя, ВРУ 1 липня 2021 року ухва-
лила Закон «Про корінні народи України» 
( кримські татари, караїми, кримчаки на те-
риторії Кримського півострова ), а 23 серп-
ня 2021 року проведено установчий саміт 
Міжнародної Кримської платформи і підпи-
сано відповідну Декларацію. За таких умов 
більшої актуальності набуватиме необхід-
ність продовження системних досліджень 
історичних витоків критичного стану націо-
нальної безпеки України в результаті зброй-
ної агресії радянської Росії ( РРФСР ) і пораз-
ки Української революції 1917-1921 років.
Тому поглиблене вивчення різних аспектів 
визвольного руху українського і кримсько-
татарського народів за реалізацію права на 
політичне самовизначення у 1917-1985 ро-
ках сприятиме усвідомленню значущості ді-

Постановка проблеми
Акт збройної агресії, здійснений Росій-

ською Федерацією 24 лютого 2022 року, є 
продовженням російсько –української ві-
йни, розпочатої 20 лютого 2014 року шля-
хом тимчасової окупації території Автоном-
ної Республіки Крим та міста Сімферополя. 
Для української спільноти та міжнародного 
співтовариства ці дати мають стати уроком 
у сенсі переосмислення ставлення до «стра-
тегічного партнера»-Російської Федерації як 
держави-агресора та важливості співпраці з 
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яльності вітчизняних та міжнародних інсти-
туцій, представницьких органів кримських 
татар з метою деокупації території АРК та 
міста Севастополя.

Аналіз останніх досліджень
Дослідниками гуманітарного напря-

му створено вагому методологічну основу 
для вивчення кримської проблематики. Се-
ред них - наукові праці Б. Бабіна, Т. Бере-
зовця, Г. Бекірової, Б. Брошевана, В. Воз-
гріна, В. Гладуна, П.-Р. Магочія, А. Маль-
гіна, Ю. Кандимова, О. Тимощука, С. Чер-
вонної та інших. Водночас загрози у сфері 
національної безпеки матимуть невизначе-
ний термін, що передбачає подальше опра-
цювання і додаткове висвітлення цієї теми.

Мета статті – окреслити головні етапи 
українсько-кримськотатарських відносин у 
1917-1985 роках на тлі різних політико-пра-
вових процесів, акцентувати увагу на при-
чинах поразки Української революції 1917-
1921 років і КДР, створенні КАРСР, злочи-
нах СРСР проти кримських татар до, під час 
і після Другої світової війни, розкрити став-
лення української політичної еміграції та 
українського правозахисного руху, КПРС-
КПУ і Кримської обласної Ради народних 
депутатів до Національного руху кримських 
татар.

Виклад основного матеріалу
Події Лютневої революції 1917 року та 

Української революції 1917 – 1921 років, за-
вершення Першої світової війни розпоча-
ли процеси поступового відновлення укра-
їнської і кримськотатарської державності. 
Свідчення цього, з одного боку – створення 
Української Центральної Ради, Генерально-
го Секретаріату, забезпечення прав націо-
нальних меншостей, проголошення УНР, 
ухвалення Конституції УНР. З іншого – про-
ведення I Всекримського мусульманського 
з’їзду, створення Тимчасового Кримсько-
Мусульманського Виконавчого Комітету, 
проведення I Курултаю кримськотатарсько-
го народу, обрання парламенту та уряду на 
чолі з А. Айвазовим і Н. Челібіджиханом 
(розстріляного більшовиками 23 лютого 
1918 року в місті Севастополі), проголошен-

ня КДР та ухвалення Конституції Республі-
ки.
Для періоду 1917 – 1921 років притаман-

ні різні форми українсько-кримськотатар-
ських відносин. Якщо законодавство УЦР, 
Конституція УНР 1918 року не передбачали 
включення території Криму до складу УНР, 
то Українська Держава Гетьмана П. Скоро-
падського вважала за доцільне укласти до-
говір з Кримом про об’єднання на правах 
автономії краю. Під таким же кутом зору це 
питання розглядало і військово-політичне 
керівництво Директорії УНР на завершаль-
ному етапі Української революції.
Радянська Росія, здійснивши збройну 

агресію проти УНР і КДР, реалізуючи курс 
ВКП(б) на всесвітню пролетарську рево-
люцію прагнула використати географічне 
розташування території Криму для зовніш-
ньої та внутрішньої експансії щодо держав 
Близького Сходу і Балкан, територій По-
волжя і східних околиць Росії. Водночас, під 
прикриттям комуністичної пропаганди про 
забезпечення національних прав народів, 
треба було формально визначити консти-
туційний статус території Криму. Спробу 
російсько-татарських більшовиків і пред-
ставників радянської влади відстояти ідею 
Кримської Радянської соціалістичної інтер-
національної республіки у складі РРФСР чи 
республіки з широкою національною авто-
номією відхилив ЦК РКП (б) і РНК РРФСР. 
Тому декретом ВЦВК і РНК РРФСР від 18 
жовтня 1921 року ухвалено створити КАРСР 
у складі РРФСР, а 10 листопада 1921 року - 
Конституцію КАРСР.
Становлення і розвиток КАРСР відбува-

лися за аналогією з процесом радянізації ін-
ших радянських республік. Зокрема, заслу-
говує позитивної оцінки відкриття Східного 
факультету у складі Кримського державно-
го університету, де працювали професор 
М.Гардінгер (енциклопедія права і конфлік-
тне право), викладач І. Леманов (мусуль-
манське право) [1]. Але положення про фор-
мальне забезпечення радянської автономії 
або прав і свобод громадян не відповідало їх 
фактичному змісту. Так, у 1928 році були за-
суджені 63 особи як члени контреволюцій-
ної політичної партії « Міллі Фірка» (ставила 
за мету створення кримськотатарської наці-
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онально-демократичної республіки). Серед 
них – учасники I Курултаю і Національної 
Директоріі 1917-1918 років ( приміром, 
Д.Аблаєв – Голова Курултаю, член уряду-
С. Крима), члени або очільники міських 
управ міст Бахчисарай (Д. Меінов), Євпато-
рія (О. Менаднієв ), Народний комісар юс-
тиції Р. Ногаєв та інші. Розсекречені архівні 
матеріали щодо «Міллі Фірка» СБУ переда-
ла кримськотатарській громаді 18 травня 
2009 року [ 2 ]. Інший характерний приклад 
- лист від 30 квітня 1940 року15-річної С. Ха-
лілевої до Й. Сталіна, написаний без дотри-
мання граматичних правил. Висловивши 
очільнику ВКП(б) подяку за радісне життя, 
перерахувавши склад своєї родини, успіхи у 
навчанні, учениця зверталася з проханням 
забезпечити її одягом, щоб відвідувати шко-
лу [3]. Невідома реакція радянської влади 
на це прохання, проте більш наполегливо 
радянська держава реалізовувала репресив-
ну функцію.
Однак політичні репресії 1941 – 1945 ро-

ків перевершили каральні акції попередньо-
го періоду щодо духовної та політичної еліти 
кримських татар. Демонструючи ще один 
вимір аморальної політики, радянська влада 
обвинуватила у колабораціїї з нацистською 
Німеччиною і депортувала за національ-
ною ознакою німців, кримськотатарський 
народ, греків, болгар, вірмен, ромів, караї-
мів. При цьому слід підкреслити, що Наказ 
Державного Комітету Оборони № 00400137 
«Про заходи очищення території КАРСР 
від антирадянських елементів» ухвалено 13 
квітня 1944 року [4], тобто на момент продо-
вження військових дій на території Криму, 
перебування у Червоній армії 53 тис. крим-
ських татар, 12 тис. у складі радянських 
партизанських загонів і підпілля, а значить, 
неможливості точно встановити юридичні 
факти державної зради кримських татар та 
їх питому вагу на душу представників всьо-
го народу. Активними посібниками депор-
тацій кримських татар була значна частина 
місцевого російського населення - надаючи 
технічну допомогу, принижуючи людську 
гідність, вчиняючи масові акти мародерства 
і вандалізму. Натомість від цих дій росіян, за 
даними дослідника В. Возгріна, суттєво від-
різнялася поведінка народів кумиків і талу, 

які допомогали чеченському народу під час 
депортації, розпочатої 23 лютого 1944 року 
[5].
Доречність згадки про депортацію че-

ченців полягає і в тому, що кримськотатар-
ський народ депортували у «смердючих і 
вшивих» товарних вагонах, у яких раніше 
перевозили чеченців, без води і можливос-
тей дотримання елементарної особистої 
гігієни. Перебуваючи на спецпоселеннях, 
депортовані хворіли на дизентерію, маля-
рію, гепатит, тиф, зростала їх смертність. За 
повідомленнями кримськотатарських дже-
рел, у Середній Азії (Узбекистані) протягом 
перших 18 місяців депортації померло 110 
тисяч осіб ( 46 %). А діти депортованих у 
закладах загальної середньої освіти вивча-
ли Конституцію СРСР про рівноправність 
громадян і демократизм радянської влади. 
Органи НКДБ – МДБ СРСР у місцях спец-
поселень здійснювали посилене вербування 
мусульманського духовенства, які протиді-
яли політиці асиміляції кримських татар та 
агентурну розвідку щодо караїмського духо-
венства (очільник - гахам С. Шапшал), які, 
перебуваючи у місті Вільнюсі, намагалися 
відновити зв’язки з релігійною громадою на 
території Криму [6].
Радянська держава не обмежилася де-

портацією кримськотатарського народу. 
За інформацією Державного архіву Крим-
ської області, внаслідок депортації вилу-
чено понад 80 тис. будинків, понад 34 тис. 
присадибні ділянки, близько 500 тис. голів 
худоби, 300 тис. гектарів колгоспних посів-
них площ, 8 тис. тютюнових плантацій, 360 
пасік. Ліквідовано більше тисячі шкіл, 861 
шкільну бібліотеку, 112 особистих бібліотек, 
90 районних і міських бібліотек [7]. Крім 
того, радянська влада формувала суспіль-
ну думку про кримськотатарський народ – 
зрадника. Так, письменник О. Первенцев у 
романі «Честь смолоду», відзначеного Ста-
лінською премією 1949 року, зобразив май-
же всіх кримських татар - дійових осіб ху-
дожнього твору - колаборантами нацистів.
Депортації стали правовою підставою 

для зміни конституційного статусу КАРСР 
у 1945 році - її перетворено у Кримську об-
ласть у складі РРФСР, а 1948 року місто Се-
вастополь виокремлено в самостійний адмі-
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ністративний центр з власним особливим 
бюджетом і віднесено до категорії міст рес-
публіканського підпорядкування у складі 
РРФСР.
Однак економічні та політичні причини 

зумовили наступну зміну конституційного 
статусу Кримської області на користь УРСР. 
По-перше, УРСР брала участь у відбудо-
ві інфраструктури Кримської області, що 
формувало єдиний господарський механізм 
двох територій, але керівництво економіч-
ними процесами одночасно здійснювали 
органи державного управління централь-
ної і республіканської влади. До цього слід 
додати і демографічне становище після 
депортацій: переселені росіяни і українці 
переїжджали в іншу місцевість внаслідок 
незадовільного стану розвитку сільського 
господарства, курортів, освіти, будівництва 
житла, водозапезпечення тощо. По-друге, 
чималу роль відіграли фактори боротьби за 
політичну владу у вищому партійному керів-
ництві СРСР, прагнення М. Хрущова отри-
мати підтримку КПУ, ідеологічна ритори-
ка про зміцнення братерських зв’язків між 
українським і російським народами з нагоди 
підписання 300-річчя Переяславської угоди 
між Військом Запорізьським і Московським 
царством. У результаті кримське питання 
було врегульоване з дотриманням консти-
туційного законодавства СРСР шляхом по-
чергового розгляду у РМ СРСР, Президіях 
ВР РРФСР, УРСР, СРСР і завершено ухва-
ленням Закону ВР СРСР від 26 квітня 1954 
року.
З цього приводу III-я сесія Української 

Національної Ради 1954 року ухвалила Де-
кларацію та заявила, що таке псевдовре-
гулювання засвідчувало «криводушність 
Кремля», бо не передбачало повернення де-
портованого кримськотатарського народу, 
який разом з іншим населенням Криму змо-
же вільно визначити правовий статус тери-
торії [8,с.325]. Згодом Голова Виконавчого 
Органу УНР М. Лівицький у радіо-звернен-
ні від 10 травня 1959 року висловив думку 
про необхідність єдності українців з іншими 
поневоленими народами, зокрема крим-
ськими татарами, які «опинилися під пану-
ванням російсько-більшовицького імперія-
лізму» [8, с.588]. У липні 1969 року Президія 

Закордонного Представництва Української 
Головної Визвольної Ради (УГВР) опубліку-
вала заяву і кваліфікувала депортацію крим-
ських татар як « злочин народовбивства», 
порівнювала факт депортації з Голодомором 
і Голокостом. Характеризуючи перспективу 
українсько-кримськотатарських відносин, 
УГВР зазначала, що Український народ ра-
зом з українцями у Криму «визнає і визнава-
тиме за кримськими татарами, як і за всіма 
народами, що живуть в Україні, право ви-
рішувати питання про форми їхніх майбут-
ніх взаємин з Українським народом і його 
державою» [9]. Більш радикальною була 
політична позиція ОУН. У вітальному листі 
на адресу Президії VIII-ї сесії УНР у червні 
1979 року Провід ОУН визнавав право на 
повернення кримськотатарського народу до 
Криму як на українську територію [8, с.687].
Прикметно, що політичну боротьбу 

кримськотатарського народу підтримувала 
не тільки українська політична еміграція, а 
й представники українського правозахисно-
го руху. Основа спільної правозахисної ді-
яльності – традиції толерантності та націо-
нальної гідності, які демонстрували українці 
і кримські татари під час Голокосту.
Особлива роль у відновленні національ-

ної рівноправності кримських татар, крім 
відомого дисидента С. Караванського, на-
лежала генералу П. Григоренку. Зокре-
ма, виступаючи на захист представників 
кримськотатарського народу під час судо-
вого засідання 1969 року у місті Ташкенті, 
він вказував на невідповідність назви Ука-
зу Президії Верховної Ради СРСР від 5 ве-
ресня 1967 року «Про громадян татарської 
національності, які проживали в Криму», 
фактичним обставинам справи. У тексті до-
кумента, роз’яснював П. Григоренко, закрі-
плено положення «не про кримських татар, 
а про татар, які раніше проживали в Криму. 
Цим начебто малопомітним прийомом ви-
лучили з ужитку найменування певної нації 
зі своєю територією, мовою, багатовіковою 
культурою» [10, c.238].
Незважаючи на значущість постаті-

Г. Григоренка, органи державної влади та 
місцевого самоврядування після 1991 року 
по різному оцінювали його діяльність. Якщо 
Президенти України у 1997 і 2007 роках 
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ухвалили укази, які вшановували пам’ять 
правозахисника на державному рівні, то 
ВРУ у 2006 році відмовилася ухвалити ана-
логічну постанову. «Це яскраве свідчення 
того, - слушно писав Л. Лук’яненко, - що 
більшість парламенту і неукраїнська, і нео-
свічена, і нешляхетна… Шкода, що парла-
мент має такий низький інтелектуально-
етичний рівень» [11]. Показовими є й інші 
приклади. Кабінет Міністрів України у 1999 
році ухвалив розпорядження про виді-
лення коштів на спорудження пам’ятника-
П. Григоренку, але виконавчий комітет Сім-
феропольської міської ради не ухвалював 
відповідного рішення. Згодом, коли такий 
пам’ятник встановили кримські татари 17 
травня 1999 року, було вчинено акт ванда-
лізму. Харківська міська рада протягом 2019 
– 2921 років неодноразово зверталася до ад-
міністративного суду про визнання незакон-
ним перейменування проспекта Г. Жукова 
на проспект П. Григоренка.
Національна політика СРСР від сере-

дини 1950-х – до кінця 1980-х років зали-
шалася дискримінаційною, і це виразно під-
креслювало двоїсту сутність «гуманістичної» 
діяльності КПРС. Незважаючи на політичну 
та часткову правову реабілітацію депортова-
них (приміром, виступ М. Хрущова на ХХ 
з’їзді КПРС, хоч і без згадки про депорта-
ції з території Криму), кваліфікуючи пору-
шення соціалістичної законності як вчинки 
окремих посадових осіб, а не радянської 
держави загалом, щодо кримських татар 
продовжували застосовувати різноманітні 
антизаконні дії. КДБ при РМ УРСР регуляр-
но повідомляв ЦК КПУ про заходи з метою 
невиконання політичних вимог кримських 
«автономістів», посилення паспортного ре-
жиму, притягнення кримських татар до 
адміністративної відповідальності за пору-
шення паспортних правил, недопущення 
співпраці з українськими і російськими дис-
идентами, кримськотатарською політичною 
еміграцією тощо. Так, у грудні 1975 року 
ЦК КПУ підтримав рекомендацію КДБ 
про необхідність заборонити друк книги 
Р. Музафарова у видавництві «Дніпро» че-
рез звя’зки автора з оточенням Д. Сахаро-
ва і допомоги письменника С.Тельнюка.-
У серпні 1984 року УКДБ Кримської об-

ласті попередило передачу американським 
туристам у місті Ялті інформації «антира-
дянського спрямування» для представників 
Національного комітету кримських татар за 
кордоном, у якій пропонувалося встановити 
способи обміну інформацією та отримання 
матеріальної допомоги [12].
При цьому слід зазначити, що адміні-

стративна протидія політичній діяльності 
кримських татар відбувалася на тлі відзна-
чення 60-річчя створення СРСР. У виступі 
Ю. Андропова 21 грудня 1982 року конста-
товано факт завершення формування нової 
історичної спільності – радянського народу, 
серед якого повноправними громадянами 
СРСР названі німці, поляки, корейці, кур-
ди і представники інших національностей. 
Водночас Ю. Андропов визнав, що націо-
нальна політика вимагатиме наукового об-
грунтування, адже її слід розглядати скла-
довою державної політики вдосконалення 
розвинутого соціалізму.

Висновки
Характеризуючи головні етапи україн-

сько-кримськотатарських відносин у 1917-
1985 роках, треба акцентувати увагу на та-
кому. Поразка Української революції 1917 
- 1921 років і Кримської Демократичної Рес-
публіки зумовила насильницьке утверджен-
ня радянської влади і створення Кримської 
АРСР у складі РРФСР. Період становлення 
та розвитку КАРСР відбувався паралельно 
із застосуванням політичних репресій, а за-
вершився депортаціями за національною 
ознакою, ліквідацією КАРСР, зміною її кон-
ституційного статусу. Українська політична 
еміграція і правозахисний рух висловлюва-
ли позитивне ставлення до Національно-
го руху кримських татар і демонстрували 
співпрацю. Натомість КПРС- КПУ, Крим-
ська обласна Рада народних депутатів, псев-
доправоохоронні органи УРСР продовжу-
вали здійснювати політичний контроль та 
політичні репресії.
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ÏÐÀÂÎ Ï²Ä ×ÀÑ ÇÁÐÎÉÍÎÃÎ ÊÎÍÔË²ÊÒÓ

У статті досліджено питання захисту ци-
вільного населення під час збройного конфлік-
ту. Проаналізовано історичні передумови для 
створення міжнародних договорів щодо гуман-
ного ставлення під час збройного конфлікту. 
Наголошено, що Женевські конвенції покли-
кані створити межі, які не повинні перехо-
дити воюючі сторони, адже зі стратегічного 
погляду вони не впливають на результат, а 
лише повинні зберегти життя, не допустити 
людських страждань, знущань, катувань, го-
лоду та інших звірств, що мали місце в історії 
людства. Однак, на жаль, порушення Женев-
ських конвенцій фіксують майже в кожному 
збройному конфлікті сучасності. 
Ключові слова: війна, збройний конфлікт, 

права людини, міжнародне гуманітарне пра-
во, гуманітарна катастрофа.
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З кожною віхою історії право удоско-
налювалось задля покращення становища 
людини, її життя набувало аксіологічно-
го значення. Людство прагнуло постави-
ти саме людиноцентризм в основу всіх 
інших процесів та якомога більше змен-
шити вплив держави на життя особи. Од-
нак у процесі формування географічних 
кордонів та розподілу сили і впливу на 
міжнародній арені людство зіткнулося зі 
страшним явищем – війною, що знецінює 
вартість людського життя, нівелює ціннос-
ті, які роками надбудовувала цивілізація. 
Права людини стають лише декларатив-
ними гаслами, що не мають реального за-
стосунку. У зв’язку із цим виникла гостра 
потреба в захисті цивільного населення під 
час збройних конфліктів, адже Перша та 
Друга світові війни були огорнуті страш-
ними звірствами та знущаннями, а цивілі-
зований світ одноголосно стверджував – ні-
коли знову.
Особливої актуальності ця тематика на-

була в реаліях сьогодення, адже з 2014 року 
триває війна на сході України, а 24 лютого 
2022 року Росія розпочала широкомасш-
табне вторгнення на територію нашої кра-
їни. За даними управління Верховного ко-
місара ООН з прав людини, від 24 лютого, 
«коли почався зброй ний  напад Росій ської  
Федерації  на Украї ну, до опівночі (місце-
вого часу) 10 квітня 2022 року зафіксува-
ло 4335 випадків загибелі або поранення 
цивільних осіб в Украї ні: 1842 загиблих і 
2493 поранених» [1], а зважаючи на те, що 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Досліджуваній проблематиці присвяче-
но багато праць, зокрема таких вітчизня-
них науковців, як: І. Більщенко, М. О. Бай-
муратова, Ф. Бані-Насер, В. Ф. Гречанінов, 
В. П. Печиборщ, С. Нахлик, А. Полторака.
У зв’язку з еволюцією людства право за-

вжди піддавалось трансформації, адже як 
живий організм удосконалювалось та роз-
вивалось, відповідаючи викликам кожного 
історичного періоду. Поступово виникало 
поняття прав людини, що корінням сягає 
ще часів Аристотеля, який своїми вчення-
ми готував плацдарм для розуміння сут-
ності людини та цінності її життя. 
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деякі наші міста перебувають під окупаці-
єю, наразі неможливо встановити реальні 
втрати, які щодня невпинно зростають.
Міжнародна спільнота намагається ви-

значити відмінність між вживаними зараз 
термінами: війна, збройний конфлікт, зо-
внішній конфлікт, спеціальна операція. 
Проте одностайної позиції поки не досяг-
нуто. З огляду на декларування терміна 
«війна» в Гаазькій конвенції 1907 року, 
можна робити висновок, що цей термін був 
найперший. 
Саме термін «війна» вжито у фундамен-

тальних історичних працях. Неможливо не 
згадати найвідоміший у світі трактат про 
воєнну політику «Мистецтво війни», на-
писаний два тисячоліття тому китайським 
стратегом Сунь-цзи, де докладно описано 
стратегію і тактику війни. 
Справжнім надбанням людства вважа-

ється праця Гуго Гроція (засновника сучас-
ного міжнародного права) – трактат «Про 
право війни та миру», основною ідеєю яко-
го є встановлення справедливості. Нідер-
ландський юрист розпочинає свою працю 
з питання «Чи може бути війна справед-
ливою?». Він наголошував, що ведення ві-
йни повинно бути гуманним та відповіда-
ти праву. На його переконання, у війні не 
можна отруювати зброю, як і воду, чинити 
насильство стосовно полонених, треба по-
водитися з ними належно, а мирне насе-
лення та їхнє майно мають бути захищені. 
Акцентував і на необхідності дотримання 
перемир’я. 
Як зазначає Камілла Васзінк (старший 

радник Норвезького ресурсного центру з 
розбудови миру), хоча війни незмінно су-
проводжувалися стражданнями, і для ци-
вільного населення, і для військових, май-
же завжди існували певні обмеження під 
час ведення війни, тобто норми, що вста-
новлюють прийнятні і неприйнятні дії на 
війні, зокрема й те, хто не повинен бути 
мішенню. Навіть якщо такі норми сильно 
відрізнялися, то серед врятованих від на-
паду часто були ті, які вважаються особли-
во «невинними», «вразливими» чи «слаб-
кими», тобто діти, жінки та літні люди. Із 
розвитком ідеї «обмеженої війни» та не-
комбатантського імунітету, зокрема в се-

редньовічній Європі, уявлення про захист 
цивільного населення поступово вдоскона-
лювалися. Однак лише після геноциду та 
масових звірств проти мирного населення, 
скоєних під час Другої світової війни та 
збройних конфліктів у 1950–1970-х роках, 
було створено конкретну правову базу для 
захисту цивільного населення [2, c. 3]. 
Женевські конвенції та протоколи до 

них є стрижнем міжнародного гумані-
тарного права, вони покликані захистити 
мирне населення, поранених та хворих 
комбатантів, медиків, а також полонених. 
Конвенція 1964 року заклала фундамент 
міжнародного гуманітарного права, адже 
передбачає догляд за пораненими (і сво-
їми, і противника), містить вимоги, що 
медперсонал та лікарі не повинні братись 
у полон, оскільки вони не є учасниками 
бойових дій, а мирне населення заохочува-
лось для допомоги пораненим. Друга Же-
невська конвенція присвячена захисту по-
ранених та хворих солдатів на морі. Третя 
Женевська конвенція декларує вимогу на-
лежного поводження з військовополонени-
ми. Четверта Женевська конвенція покли-
кана захищати цивільне населення під час 
війни. На жаль, сучасні війни засвідчують, 
що неуклінне дотримання цих конвенцій 
досі є лише бажаною ціллю. 
Так, під час збройного конфлікту в Си-

рії було порушено безліч статей конвен-
цій (маніпуляції з їжею і водою, катування 
в’язнів, смерті цивільного населення, зо-
крема дітей). У звіті комісії ООН [3] вста-
новлено, що майже три десятки разів була 
застосована й хімічна зброя, внаслідок 
чого загинули цивільні. Громадянська ві-
йна в Південному Судані також принесла 
величезні втрати цивільного населення, 
непоодинокими були зґвалтування та інші 
воєнні злочини. Під час Російсько-грузин-
ської війни була гуманітарна криза, люди 
не мали доступу до їжі, води, газу та меди-
каментів, загинуло багато цивільних. Во-
єнні злочини зафіксовано також в Іраку, 
Руанді, Афганістані та під час інших зброй-
них конфліктів.
Ідейним началом усіх конвенцій є гу-

манізм, а кількість країн-учасниць свідчить 
про цивілізаційну еволюцію, яку вдало-
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ся вибудувати людству під час Першої та 
Другої світових воєн. Конвенції покликані 
створити межі, які не повинні переходи-
ти воюючі сторони, адже, зі стратегічного 
погляду, вони не впливають на результат, 
а лише повинні зберегти життя, не допус-
тити людських страждань, знущань, кату-
вань, голоду та інших звірств, які не раз 
траплялися в історії. 
Розвиток науки і техніки дав змогу якіс-

но удосконалити інструментарій для ве-
дення війни – надсучасна зброя, оптичні 
приціли, дрони, тепловізійні засоби, важка 
техніка. Усе це підштовхує до перегляду 
можливостей захисту цивільного населен-
ня від загроз, які несе війна. Міжнародне 
гуманітарне право ставить перед собою 
основне завдання – захистити людей, котрі 
не беруть участі в бойових діях, підлягають 
захисту також військові, які потребують 
медичної допомоги. 
Аналізуючи захист цивільного населен-

ня під час сьогочасної війни в Україні, осо-
бливу увагу варто приділити доступу до 
гуманітарної допомоги, адже деякі міста 
буквально відрізані від постачання про-
дуктів, води, фактично існує гуманітарна 
катастрофа. Ворог створює всі умови для 
виснаження цивільного населення, що ка-
тегорично суперечить правилам ведення 
війни. Заборону вдаватися до голоду серед 
цивільного населення (як метод ведення 
війни) прописано в Додатковому прото-
колі I до Женевської конвенції [4]. Там же 
міститься заборона руйнувати, робити не-
придатними об’єкти інфраструктури, що 
покликані забезпечити життєдіяльність 
мирного населення. 

У цьому контексті слушними вважаємо 
твердження щодо захисту права на їжу під 
час збройного конфлікту Адріана Філлол 
Мазо: з одного боку, заборона голодування 
цивільного населення, як метод ведення ві-
йни, стала звичаєвим правилом, тому його 
необхідно дотримуватися за будь-яких об-
ставин – в у мовах і міжнародного збройно-
го конфлікту, і збройного конфлікту неміж-
народного характеру; з іншого боку, недо-
тримання положень міжнародного гумані-
тарного права щодо захисту продовольчої 
безпеки може призвести до індивідуальної 

кримінальної відповідальності за Статутом 
Міжнародного кримінального суду [5]. 
Спеціальний доповідач ООН з питан-

ня про право на харчування у доповіді від 
грудня 2020 року зазначає, що знищення 
мільйонів життів і серйозні порушення 
міжнародного гуманітарного права та прав 
людини є звичайним явищем у багатьох 
збройних конфліктах. Незважаючи на те, 
що їжа є основним джерелом харчування, 
голод дедалі частіше використовують як 
зброю для шкоди та вбивства людей, ство-
рення затяжних криз і покарання цивіль-
ного населення (див.: [6, с. 17–18]). 
Міжнародна спільнота висловлює зане-

покоєння і щодо доступу мирного населен-
ня в Україні до води, адже обстріл та зни-
щення інфраструктури може призвести до 
цілковитої гуманітарної катастрофи. Так, 
станом на 18 квітня 2022 року, як повідо-
мляє Уповноважена Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, на тимчасово захопле-
них територіях Луганщини і Донеччини 
надзвичайно критична ситуація з доступом 
до води, оскільки цивільне населення фак-
тично не має ні питної, ні водопровідної 
води, відповідно не можуть надаватися на-
лежно і певні медичні послуги [7]. Усе це, 
а також критична ситуація на «Азовсталі», 
обстріли російськими окупантами освітніх 
і медичних закладів в українських містах і 
селах тощо вкотре засвідчують, що Росій-
ська Федерація нехтує норми міжнародно-
го гуманітарного права під час збройного 
конфлікту в Україні. 

Висновки
Під час безпідставно розв’язаної по-

вномасштабної війни в Україні Російська 
Федерація постійно порушує безліч норм 
міжнародного гуманітарного права. Непо-
одинокими є воєнні злочини з її боку, зло-
чини проти людяності та факти геноциду 
українського народу. Інформаційна про-
паганда, приховування звірств, що відбу-
ваються на території України, та викрив-
лення дійсності російськими ЗМІ, – усе це 
щоденно впливає на російське суспільство 
і тим самим забезпечує підтримку чинної 
влади. Сьогодні міжнародна спільнота со-
лідарна з українцями, зокрема в тому, що 
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всі порушення з боку агресора на нашій те-
риторії мають бути розглянуті в спеціаль-
ному трибуналі на кшталт Нюрнберзького. 
Свого часу такий міжнародний трибунал 
був створений для Руанди та колишньої 
Югославії, щоб покарати осіб, винуватих 
у тяжких порушеннях норм міжнародного 
гуманітарного права. 
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LAW DURING ARMED CONFLICT

The article examines the protection of ci-
vilians during armed confl ict. The historical 
preconditions for the creation of international 
treaties on humane treatment during armed 
confl ict were analyzed. It was stressed that the 
Geneva Conventions were designed to cre-
ate borders that the warring sides should not 
cross, because, from a strategic point of view, 
they do not affect the outcome, but only save 
lives, prevent human suffering, abuse, tor-
ture, hunger and other atrocities, that have 
taken place in the history of mankind. How-
ever, unfortunately, violations of the Geneva 
Conventions are recorded in almost every 
armed confl ict today. Due to the evolution of 
mankind, law has always been transformed, 
because as a living organism it has improved 
and developed, responding to the challenges 
of each historical period. Gradually, the con-
cept of human rights emerged, dating back to 
the time of Aristotle, who with his teachings 
prepared a springboard for understanding 
the essence of person and the value of his/her 
life.

With each milestone in history, the law 
improved to better the situation of person, 
his/her life acquired axiological signifi cance. 
Mankind sought to put anthropocentrism at 
the heart of all other processes and to mini-
mize the infl uence of the state on the life of 
the individual. However, in the process of 
forming geographical borders and the distri-
bution of power and infl uence in the inter-
national arena, humanity has faced a terrible 
phenomenon - war, it devalues   the value of 
human life, undermines the values   that civili-
zation has built over the years. Human rights 
become only declarative slogans that have no 
real application. As a result, there was an ur-
gent need to protect the civilian population 
during armed confl icts, as World War I and 
World War II were marred by horrifi c atroci-
ties and bullying, and the civilized world 
unanimously claimed - never again.
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The ideological beginning of all conven-
tions is humanism, and the number of partici-
pating countries testifi es to the civilizational 
evolution that humanity managed to build 
during the First and Second World Wars. The 
conventions are designed to create boundar-
ies that should not be crossed by the warring 
sides, because, from a strategic point of view, 
they do not affect the outcome, but only save 
lives, prevent human suffering, abuse, tor-
ture, hunger and other atrocities that have 
occurred in history.

During the unjustifi ably unleashed full-
scale war in Ukraine, the Russian Federation 
has consistently violated many norms of in-
ternational humanitarian law. War crimes on 
its part are not uncommon, crimes against 
humanity and the facts of genocide of the 

Ukrainian people. Information propaganda, 
concealment of atrocities taking place on the 
territory of Ukraine, and distortion of reality 
by the Russian media - all this affects Russian 
society on a daily basis and thus provides sup-
port to the current government. Today, the 
international community is in solidarity with 
the Ukrainians, in particular in the fact that 
all violations by the aggressor on our territory 
must be considered in a special tribunal simi-
lar to Nuremberg. One time, such an inter-
national tribunal was set up for Rwanda and 
the former Yugoslavia to punish those guilty 
of grave breaches of international humanitar-
ian law.

Keywords: war, armed confl ict, human 
rights, international humanitarian law, hu-
manitarian catastrophe.
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ÃÅÍÅÇÀ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÎÊÐÅÌÎ¯ ÄÓÌÊÈ Â 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÌÓ ÑÓÄ² ËÈÒÎÂÑÜÊÎ¯ 

ÐÅÑÏÓÁË²ÊÈ

У статті розкрито становлення інститу-
ту окремої думки судді Конституційного Суду 
Литовської республіки. Авторкою здійснено 
аналіз нормативних приписів, що містили 
положення про окрему думку. Виокремлено 
особливості формування інституту окремої 
думки у литовській конституційній практиці. 
Зазначено, що попри суттєві зміни у правове 
регулювання інституту окремої думки, внесе-
ні у 2013 році, все ж залишилася відкритою 
дискусія щодо опублікування окремої думки суд-
ді та судового рішення в одному документі.
Ключові слова: окрема думка, суддя, кон-

ституційна юстиція, Конституційний Суд, 
Литовська Республіка.

 ÊÓÏ’ßÍÑÜÊÀ Àíãåë³íà Ìèêîëà¿âíà - àñï³ðàíòêà êàôåäðè çàãàëüíî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í ²íñòèòóòó ïðàâà Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ

DOI 10.32782/EP.2022.2.3

цію правової системи та захисту прав людини 
на основі конституції. Незважаючи на спільні 
проблеми, вектор розвитку конституційних 
судів був різним у кожній державі Східної Єв-
ропи.
Що ж до моделі згаданих конституцій-

них судів, то більшість з них дотримувалася 
німецької моделі конституційного правосуд-
дя, окрім Румунії, Естонії та Болгарії. Тим не 
менше, кожен суд використовував цю модель 
не в оригінальному вигляді, а вносив нові еле-
менти та компетенції. Певних трансформацій 
зазнав також інститут окремої думки, який 
на сьогодні нормативно закріплений у всіх 
державах, що входили до складу Радянського 
Союзу. Кожна з цих країн характеризується 
особливим історичним досвідом застосування 
та правового регулювання цього інституту [3, 
с.131]. У цьому аспекті привертає увагу досвід 
формування інституту окремої думки судді 
Конституційного Суду Литовської Республіки 
(далі – КС ЛР).

Стан дослідження
Питання становлення та розвитку інсти-

туту окремої думки судді Конституційного 
Суду Литовської Республіки мало дослідже-
не українськими науковцями. Попри цін-
ність досвіду становлення зазначеного ін-
ституту в литовській конституційній юстиції 
на сьогодні в Україні відсутні фахові публі-
кації із зазначеної проблематики, які спира-
лися б на автентичні джерела (окремі думки 
різних історичних періодів функціонування 
КС ЛР, праці литовських конституціона-

Постановка проблеми
Конституційний судовий контроль є осно-

вним інструментом забезпечення дієвості 
конституції. Особливо це стосується країн, де 
формується новий конституційний лад [1]. У 
науковій літературі конституційні суди пост-
соціалістичних країн Східної Європи при-
йнято вважати новим поколінням, оскільки 
створювалися в одному десятилітті та в тих 
самих історичних обставинах [2, с. 153]. Ви-
нятком є Конституційний Трибунал у Поль-
щі та конституційні суди колишньої Югосла-
вії. Однак найголовніше те, що для них це був 
непростий період переходу від соціалістично-
го режиму до демократії та верховенства пра-
ва. У цей період конституційні суди не лише 
мали здійснювати контроль за конституцій-
ністю правових актів, а й почали формувати 
нову, поки незвичну для цих країн, концеп-
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лістів та істориків). Інститут окремої думки 
судді КС ЛР.
Варто відзначити, що і в литовській на-

уці проблема інституту окремої думки судді 
конституційної юстиції проаналізована не у 
повній мірі. Багато уваги інституту окремих 
думок судді Конституційного суду Литовської 
Республіки приділив у своїх працях Е. Куріс 
– литовський суддя, професор, кандидат юри-
дичних наук, колишній президент Конститу-
ційного суду Литовської Республіки та чин-
ний представник юстиції Литви в Європей-
ському суді з прав людини. Аналіз окремих 
думок у вибраних аспектах здійснив литов-
ський адвокат Т. Чохрін. Корисними також є 
дослідження литовського науковця кафедри 
публічного права юридичного факультету 
Вільнюського університету А. Валути, а також 
докторська дисертація Д. Пурайте-Андріке-
не «Процес конституційного правосуддя в 
Литві: пошук оптимальної моделі».

Метою дослідження
Виокремлення особливостей становлен-

ня інституту окремої думки Конституційного 
Суду Литовської Республіки, що дозволить 
відшукати квінтесенцію ролі інституту окре-
мої думки в розвитку конституційної юстиції 
Литви.

Виклад основних положень
Підґрунтя сучасної конституційної юсти-

ції Литовської Республіки закладено в 1992 
році. Неформальна робоча група Сейму під-
готувала Проєкт Закону «Про Конституцій-
ний Суд Литовської Республіки». Одним із 
джерел, на основі якого був розроблений цей 
законопроєкт, був Закон «Про Федеральний 
конституційний суд Німеччини» та деякі інші 
законодавчі акти, що регулюють правовий 
статус конституційних судів європейських 
країн. Важливо, що можливість встановлення 
інституту окремої думки обговорювалася під 
час розробки згаданого проєкту. Зокрема, у 
ст. 54 Проєкту Закону «Про Конституційний 
Суд Литовської Республіки» передбачалося, 
що суддя Конституційного Суду, який не по-
годився з рішенням суду, має право письмово 
висловити свою окрему думку. Окрема дум-
ка долучалася до справи, а суддя мав право 
оприлюднити повний текст або її короткий 

виклад після опублікування рішення суду. 
Однак, в остаточному варіанті проєкту від 
інституту окремої думки відмовилися. За сло-
вами литовського науковця А. Валути було 
дві причини такої відмови. Перша причина 
висловлена керівником робочої групи з роз-
робки Проєкту Закону «Про Конституційний 
суд Литовської Республіки» К. Лапінскасом 
на першій сесії Сейму Литовської Республіки 
1 лютого 1993 року. Застереження пов’язане 
із збереженням конституційного принципу 
таємниці нарадчої кімнати. Для суду це було 
важливіше, ніж виклад окремої думки судді. 
Друга причина базувалася на твердженні, що 
окрема думка, висловлена в Конституційному 
Суді, не тягне за собою правових наслідків, а 
тому не має правового значення [4, с. 136].
Коментуючи становлення інституту окре-

мої думки в Конституційному Суді Литовської 
республіки, А. Валута зазначає, що створення 
литовської моделі конституційного судочин-
ства без інституту окремої думки у 1993 році 
було обрано з тих же причин, що й створення 
Німецького Федерального Конституційного 
суду у 1951 році. Досвід тоталітарного режи-
му підірвав довіру суспільства до судів та їх 
незалежності [4, с. 137].

3 лютого 1993 року Литовський Сейм 
ухвалив Закон «Про Конституційний суд Ли-
товської Республіки», тобто всього через три 
місяці після набрання чинності Конституцією 
Литви [1]. 
Поступово авторитет Конституційного 

Суду закріпився в структурі органів держав-
ної влади. Орган конституційної юстиції роз-
глядав все більш важливі рішення для розви-
тку держави. Звідси розгорнулися подальші 
дискусії щодо запровадження інституту окре-
мої думки, хоча побоювання щодо можливих 
наслідків її введення збереглися [5, c. 35; 6,-
 с. 521]. 
На той час однією з основних засад діяль-

ності Конституційного Суду Литви була коле-
гіальність. Можливо, саме тому, на нашу дум-
ку, в первинній редакції згаданого закону не 
було передбачено інституту окремої думки. 

13 березня 2007 року в Сеймі Литовської 
Республіки зареєстровано законопроєкт за 
ініціативою Конституційного Суду. Законо-
проєкт передбачав внесення змін до Закону 
«Про Конституційний Суд Литовської Респу-
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бліки», у тому числі імплементацію інституту 
окремої думки [7]. У пояснювальній записці 
до проєкту стверджувалося, що аналогічний 
інститут створений і відомий у судах загаль-
ної юрисдикції та в адміністративних судах. 
Також зазначалося, що рішення Конститу-
ційного Суду є важливим джерелом права, у 
якому буде відображено плюралістичне коло 
поглядів цінне як для розвитку правової сис-
теми, так і для історії конституційної юстиції 
Литви [8]. Однак ця поправка була відхилена 
[9].
Цікаво, що реєстрація зазначеного зако-

нопроєкту не спровокувала чисельних науко-
вих публікацій, присвячених дискусії щодо 
запровадження інституту окремої думки суд-
ді Конституційного Суду в правову систему 
Литви. Чи не єдина наукова стаття з цього 
приводу була написана В. Стаугайтете. На-
уковиця розглянула аргументи «за» і «проти» 
інституту окремої думки. Противники інсти-
туту окремої думки стверджували, що остан-
ні підривають переконливість рішення та 
авторитет органу конституційної юстиції. На 
противагу цим аргументам інші науковці за-
значали, що суспільство і так розуміє, що всі 
рішення, прийняті у Конституційному Суді, 
не можуть бути одностайними. Навпаки, за-
вдяки інституту окремої думки громадськість 
може переконатися, що ряд рішень дійсно 
прийнято одноголосно. Як аргумент «за» та-
кож висловлювалась позиція, що окрема дум-
ка є вираженням гідності та незалежності, 
що зміцнює судову владу, оскільки створює 
колектив вільних суддів, які не бояться за-
хищати свій незалежний підхід [10, с. 127]. 
Основне питання, яке в той час тривожило 
наукову спільноту та практиків, було: як по-
впливає така норма на колегіальність суду та 
чи не ослабить право окремої думки рішень 
Конституційного Суду?[10, с. 126].

18 березня 2008 року під час ротації суд-
дів і Голови Конституційного Суду подано 
ще один проєкт закону щодо внесення змін 
до Закону «Про Конституційний Суд Литов-
ської Республіки», який знову включав запро-
вадження інституту окремої думки [11]. По-
треба в інституті окремої думки ґрунтувалася 
на досвіді більшості європейських консти-
туційних судів, а також стверджувалося, що 
окрема думка допоможе розвивати конститу-

ційну доктрину та правову науку, тим самим 
покращувати роботу Конституційного Суду. 
Вважалося, що норма про окрему думку не 
порушуватиме таємницю голосування суд-
дів, оскільки право висловити окрему думку 
не буде пов’язане з голосуванням судді щодо 
прийнятого рішення [12].
Нарешті, 11 листопада 2008 року, через 

півтора десятиліття після створення Консти-
туційного суду, Сейм ухвалив зміни до Зако-
ну «Про Конституційний Суд Литовської Рес-
публіки» і запровадив інститут окремої думки 
судді Конституційного Суду. Статтю 55 Зако-
ну доповнено пунктом 5 такого змісту: «Суд-
дя Конституційного Суду, який не погоджу-
ється з прийнятим Судом актом, має право 
не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня 
опублікування відповідного акта у письмовій 
формі викласти в залі суду свою мотивовану 
окрему думку. Окрема думка судді додаєть-
ся до справи та повідомляється особам, які 
беруть участь у справі, та засобам масової ін-
формації. Порядок ознайомлення з окремою 
думкою судді встановлюється постановою 
Конституційного Суду» [13].
Зміст правової норми, як і в німецькому 

законодавстві, теж характеризується поверх-
невістю. Визначення окремої думки відсут-
нє. З формальних вимог можна виокремити 
обов’язковість письмової форми. Також ця 
норма певним чином дисциплінує суддю, 
який планує висловити окрему думку. Остан-
ня повинна бути вмотивованою, тобто інши-
ми словами суддя має обгунтувати свою пози-
цію щодо незгоди із рішенням суду.
Слід наголосити на досить стислому тер-

міні висловлення окремої думки – лише 3 
робочі дні з дня опублікування відповідного 
акта (у той час, коли в Німеччині передбаче-
но 3 тижні). Також відсутній розподіл окре-
мих думок на dissenting opinion та concurring 
opinion. У нормі не конкретизовано порядок 
опублікування окремої думки, однак зрозумі-
ло, що вона публікується не одночасно з рі-
шенням. Аналіз приписів Закону «Про Кон-
ституційний Суд Литовської Республіки» дає 
підстави стверджувати, що окрема думка не 
несе юридичних наслідків та не має прямого 
впливу на прийняте рішення.
Незважаючи на схвальну оцінку запрова-

дження інституту окремої думки в конститу-
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ційну юстицію Литви, самі окремі думки при-
вертали увагу засобів масової інформації та 
громадськість лише тоді, коли були пов’язані 
із значним політичним резонансом [14]. Тут 
варто згадати окрему думку судді Егідіюса 
Шилейкіса щодо Закону «Про атомну елек-
тростанцію» від 2 березня 2009 року. Суддя 
навів одинадцять аспектів щодо яких у нього 
були зауваження і детально їх описав [15]. 
Важливе значення також має окрема дум-

ка судді Рамуте Рушкіте щодо Концепції дер-
жавної сімейної політики від 28 вересня 2011 
року [16]. Рішення суду, щодо якого складена 
окрема думка Р. Рушкіте, досі є предметом 
громадських обговорень щодо того, як від-
повідно до Конституції слід розуміти термін 
«сім’я». 
Офіційне закріплення інституту окремої 

думки судді конституційної юстиції в Литві, а 
також висловлені перші окремі думки спри-
чинили критику серед науковців та практи-
ків. Зауваження стосувалися не так факту 
введення окремої думки, як змісту правової 
норми. Колишній президент Конституційно-
го Суду Литовської Республіки висловився з 
цього приводу так: «Законодавча робота про-
ведена, м’яко кажучи, погано» [17].
З моменту запровадження інституту окре-

мої думки з’явилося декілька публікацій, але 
не в наукових періодичних джерелах. Литов-
ський адвокат Т. Чохрін у 2011 році звернув-
ся до Міністерства юстиції Литовської Респу-
бліки з проєктом внесення змін до пункту 5 
статті 55 Закону «Про Конституційний Суд 
Литовської Республіки» [18]. Автор змін за-
уважив, що правова норма щодо інституту 
окремої думки викликає сумніви у прозорості 
ухвалення окремої думки, а також неуперед-
женості та незалежності суддів, які її вислов-
люють. Мова йшла про термін та спосіб опу-
блікування окремої думки. На думку Т. Чох-
ріна, законодавство, яке дозволяє оформляти 
окрему думку протягом трьох робочих днів з 
дня опублікування акта, прийнятого Консти-
туційним Судом, має принципові недоліки. 
Зауваження було досить влучним, адже Кон-
ституційний Суд є інституцією, яка здійснює 
конституційне правосуддя, тобто вирішує 
найбільш чутливі проблеми публічного пра-
ва, а тому порядок прийняття актів Консти-
туційного Суду має бути максимально раці-

ональним. Як один із шляхів удосконалення 
правового регулювання інституту окремої 
думки, слушно запропоновано оприлюднен-
ня окремої думки разом з рішенням, прийня-
тим Конституційним Судом [19].
Позицію Т. Чохріна підтримав литов-

ський професор, юрист-конституціоналіст 
Е. Куріс, який зазначив: «Чинна законодавча 
база компрометує принципово передовий ін-
ститут окремої думки та всю систему консти-
туційного правосуддя» [17, с. 1050]. На думку 
Е. Куріса, три робочі дні, протягом яких може 
бути висловлена окрема думка, занадто мало, 
щоб якісно написати окрему думку (особливо 
в масштабній конституційній судовій справі). 
Більше того, ці три робочі дні — це не вихід-
ні, суддя в цей час бере участь у розгляді ін-
ших справ.
Реакція Конституційного Суду на змі-

ни, запропоновані Т. Чохріним, була 
категоричною:«Окрема думка не є джерелом 
обов’язкової юридичної сили і тому не може 
бути опублікована в остаточному акті. Публі-
кація окремої думки одним текстом з судовим 
рішенням створила б передумови для сумні-
ву в юридичній силі актів Конституційного 
Суду» [20]. Однак суд погодився з тим, що 
можна змінити положення в частині термі-
нів оприлюднення окремої думки. Суд також 
зазначив, що в будь-якому випадку має бути 
встановлений чіткий і розумний термін для 
подання окремої думки.
Виправданої критики Т. Чохріна зазнало 

також положення норми, яке закріплювало 
право висловити окрему думку лише у ви-
падку незгоди суддею з рішенням суду, однак 
не передбачало можливості написати окре-
му думку, якщо суддя загалом погоджується 
з прийнятим рішенням, але має зауважен-
ня щодо аргументації. Мова йде про відсут-
ність розподілу окремої думки на dissenting 
opinion та concurring opinion. Запропоновані 
Т. Чохріним зміни мали на меті дати можли-
вість суддям висловлювати окрему думку не 
лише тоді, коли вони не згодні із заключним 
актом, а й коли згодні, але хочуть уточнити 
аргументацію, доповнити її власною думкою 
тощо [18]. 
У результаті концентрації уваги юристів 

на недосконалості законодавчого регулюван-
ня інституту окремої думки у 2013 році вне-
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сено зміни до п. 5 ст. 55 Закону «Про Консти-
туційний Суд Литовської Республіки». Фор-
мулювання зазначеного пункту з того часу і 
до сьогодні залишається незмінним: «Суддя 
Конституційного Суду, який має іншу думку 
щодо акта, прийнятого Конституційним Су-
дом, має право не пізніш як протягом 5 ро-
бочих днів з дня опублікування відповідного 
акта письмово викласти в залі судового засі-
дання свою мотивовану окрему думку. Якщо 
такий висновок отримано не пізніше як до 
оприлюднення акта Конституційного Суду 
в залі судового засідання, голова на засідан-
ні повідомляє про це після оприлюднення 
акта Конституційного Суду, прийнятого Кон-
ституційним Судом, у залі судового засідан-
ня. Окрема думка судді оприлюднюється на 
веб-сайті Конституційного Суду, додається до 
справи та повідомляється особам, які беруть 
участь у справі, та засобам масової інформа-
ції» [21].
Таким чином, законодавець збільшив 

термін для написання суддею окремої думки 
з трьох до п’яти днів. Також конкретно вста-
новлено порядок ознайомлення з окремою 
думкою – оприлюднюється на веб-сайті Кон-
ституційного Суду.
Слід зазначити, що інститут окремої дум-

ки суттєво деталізовано та удосконалено Кон-
ституційним Судом Литовської Республіки 31 
серпня 2015 році у Регламенті Конституцій-
ного Суду Литовської Республіки [22, с. 248] 
(далі Регламент КС ЛР). Так, пунктом 144 
Регламенту КС ЛР передбачено, що окрему 
думку може висловити суддя Конституцій-
ного Суду лише в тому випадку, якщо він 
брав участь у справі конституційного право-
суддя. Двоє або більше суддів Конституцій-
ного Суду можуть висловити спільну окрему 
думку. У пункті 145 Регламенту КС ЛР пере-
лічено акти, щодо яких може бути висловле-
на окрема думка. Також встановлено, що в 
окремій думці необхідно викладати лише ті 
аргументи, які стосуються акта, прийнятого 
у цій справі, та надавати лише відомості, які 
безпосередньо стосуються прийнятого акта 
та справи, що розглядається. Відповідно до 
пункту 146 окрема думка судді оформлюється 
окремим документом. У ньому зазначаються 
ім’я та прізвище судді, дата і місце складен-
ня окремої думки, назва та дата прийняття 

акта Конституційного Суду, щодо якого ви-
словлена окрема думка, посада судді, який 
висловлює окрему думку, аргументи, що її об-
ґрунтовують. Окрема думка підписується суд-
дею, який її подав. Важливим є закріплення 
обов’язку судді чітко зазначати ті частини чи 
положення акта Конституційного Суду, щодо 
якого суддя не погоджується з позицією біль-
шості суддів (п. 147). Визначальним є пункт 
148, оскільки саме він передбачає можливий 
поділ окремої думки на dissenting opinion 
та concurring opinion: окрема думка може 
бути висловлена щодо мотивувальної та/або 
резолютивної частини акта Конституційно-
го Суду. Суддя може висловлювати окрему 
думку як щодо всіх, так і окремих мотивів 
Конституційного Суду, а також щодо всього 
рішення (усі положення резолютивної части-
ни) та його частини (окремих положень резо-
лютивної частини) [23]. 
Критичні зауваження науковців та прак-

тиків щодо невідповідності деяких висловле-
них окремих думок мінімальним вимогам на-
лежного документа [20], вочевидь, спонукали 
внесення до Регламенту КС ЛР положення 
щодо формальних вимог: окрема думка скла-
дається згідно з нормами загальнолитовської 
мови, оформлення окремої думки має відпові-
дати порядку оформлення рішень, висновків 
та ухвал Конституційного Суду Литовської 
Республіки, затвердженого розпорядженням 
Голови Конституційного Суду (п. 149) [23]. 
Досить детально в Регламенті КС ЛР заде-

кларовано положення щодо захисту таємни-
ці нарадчої кімнати. При написанні окремого 
висновку суддя не може порушувати вимоги 
щодо таємниці нарадчої кімнати Конститу-
ційного Суду, закріплені статтею 53 Закону 
«Про Конституційний Суд Литовської Респу-
бліки». Окрема думка не може розголошува-
ти думки інших суддів, висловлені в нарадчій 
кімнаті Конституційного Суду; розкривати, 
як голосували інші судді; у якій частці голосів 
ухвалено акт Конституційного Суду, або ін-
шим чином обговорювати хід ухвалення Кон-
ституційного Суду в нарадчій кімнаті. Суддя 
також не може розголошувати в окремій дум-
ці відомості, отримані під час підготовки та 
розгляду справи (п. 150) [23].
Попри внесені зміни у 2013 році до За-

кону «Про Конституційний Суд Литовської 
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Республіки» та у 2015 році до Регламенту КС 
ЛР, інститут окремої думки досі обговорюєть-
ся у литовських фахових колах. Залишається 
гострим дискусійним питанням необхідність 
оприлюднення окремої думки судді разом із 
судовим рішенням. Щодо внесення зазначе-
них коректив у конституційне законодавство 
висловилася у докторській дисертації Д. Пу-
райте-Андрікіене [22, с. 426]. Такої ж позиції 
притримується А. Валута. На думку науков-
ця, оприлюднення окремої думки разом із 
підсумковими актами суду, відповідало б ста-
тусу судді Конституційного Суду та надавало 
б належної поваги до його думки, хоча й без 
юридичної сили. Публікація окремої дум-
ки спільно з рішеннями суду заохочувало б 
ширшу дискусію серед громадськості та вче-
них-правників щодо проблемних правових 
питань [4, с. 141-142]. Пропозиції литовських 
юристів є слушними. Оприлюднення окремої 
думки разом із текстом судового рішення під-
вищить якість аргументації актів Конститу-
ційного Суду, забезпечить більшу прозорість 
та гласність судової влади, а також стимулю-
ватиме ширші дискусії з проблемних питань 
судової практики.

Висновки
Аналіз історичного досвіду становлення 

та розвитку інституту окремої думки судді 
Конституційного Суду Литовської Республіки 
дозволяє виділити такі факти: 

1. Період становлення інституту окремої 
думки мав відносно тривалий характер (з 
1992 по 2008 роки). 

2. Недосконалість правової норми, якою 
у 2008 році запроваджено інститут окремої 
думки, спровокувала критику науковців та 
практиків. Попри суттєві зміни, внесені у 
2013 році, усе ж залишилася відкритою дис-
кусія щодо опублікування окремої думки суд-
ді та судового рішення в одному документі.

3. Незважаючи на стислий зміст норми та 
відсутність визначення окремої думки судді, 
перевагою цього інституту в литовській кон-
ституційній юстиції є обов’язковість вмотиво-
ваності окремої думки.

4. Позитивним аспектом є деталізація та 
удосконалення інституту окремої думки у Ре-
гламенті Конституційного Суду Литовської 
Республіки у 2015 році.
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SUMMARY 
The article reveals the formation of the institute 

of separate opinion of a judge of the Constitutional 
Court of the Republic of Lithuania. The author 
analyzed the regulations that contained provisions 
on a separate opinion. The peculiarities of the 
formation of the institute of dissent in Lithuanian 
constitutional practice are highlighted. 

The period of formation of the institute of 
dissent was relatively long (from 1992 to 2008). 
The need for the institution of dissent was based 
on the experience of most European constitutional 
courts. The offi cial consolidation of the institution 
of dissenting opinions of judges of constitutional 
justice in Lithuania, as well as the fi rst dissenting 
opinions expressed, have provoked criticism among 
scholars and practitioners. The remarks concerned 
not so much the fact of the introduction of a 
dissenting opinion as the content of a legal norm.

Despite the concise content of the norm and the 
lack of defi nition of a dissenting opinion of a judge, 
the advantage of this institution in the Lithuanian 
constitutional justice is the obligation to motivate 
a dissenting opinion. It is noted that despite 
signifi cant changes in the legal regulation of the 
institution of dissent, made in 2013, still remained 
open discussion on the publication of a dissenting 
opinion of the judge and the court decision in one 
document.

A positive aspect is the detailing and 
improvement of the institution of dissenting opinion 
in the Rules of Procedure of the Constitutional 
Court of the Republic of Lithuania in 2015.

Key words: separate opinion, judge, 
constitutional justice, Constitutional Court, 
Republic of Lithuania.
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ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÆÈÌÓ ÂÎªÍÍÎÃÎ 
ÑÒÀÍÓ

Метою статті є визначення сутності 
втручального публічного адміністрування 
за умов правового режиму воєнного стану. 
З’ясовано, що втручальне публічне адміні-
стрування уявляє собою вид публічного адмі-
ністрування, пов’язаний з обмеженням прав 
і свобод людини та громадянина, інтересів 
підприємств, установ та організацій. Метою 
втручання в аспекті публічного адміністру-
вання є попередження спричинення небезпеки 
суспільним відносинам та охоронюваним за-
коном цінностям. У статті визначено, що під 
час дії правового режиму воєнного стану втру-
чальне публічне адміністрування може засто-
совуватися: у сфері політичних, економічних, 
інформаційних прав людини і громадянина. 
Разом з тим не можуть бути обмежені ві-
тальні права людини, які визначають мож-
ливість її існування та життєдіяльності. 
Ключові слова: публічне адміністрування, 

втручання, правовий режим воєнного стану, 
обмеження прав і свобод людини та громадя-
нина, правове забезпечення, правові межі.
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нак, з іншого боку, така реалізація може 
призвести до виникнення і посилення за-
гроз як самій людини, так і суспільству та 
державі. З огляду на це інститут обмеження 
прав і свобод людини та громадянина висту-
пає компромісом між задоволенням інтере-
сів і потреб людини та забезпеченням наці-
ональної безпеки, що і простежується нині в 
Україні. Важливість вказаної проблеми та її 
вплив на державотворчі та правотворчі про-
цеси обумовлює актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання поданої проблеми

Проблеми, пов’язані із втручанням дер-
жави в адміністративно-правові відносини, 
що виникають у зв’язку з реалізацією прав 
і свобод людини та громадянина, активно 
досліджували І. Бабенко, С. Кузніченко, 
Т. Мінка, Л. Палюх, В. Яковлева та інші 
вчені. Разом з тим ця проблематика ще не 
знайшла достатнього висвітлення на теоре-
тико-методологічному рівні, що обумовлює 
спрямованість наукових пошуків. 

Метою статті є визначення сутності 
втручального публічного адміністрування 
за умов правового режиму воєнного стану.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Публічне адміністрування може здійсню-
ватися в різних умовах, і такі умови можуть 
носити як ординарний, так і надзвичайний 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та зв’язок із найважливішими 
науковими чи практичними завданнями
Проблеми, пов’язані із втручанням дер-

жави у публічні відносини у сфері реаліза-
ції прав і свобод людини та громадянина, 
є надзвичайно важливими для будь-якого 
демократичного суспільства. З одного боку, 
розвиток демократичних відносин потребує 
безперешкодної реалізації конституційних 
прав і свобод людини та громадянина. Од-
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характер. В останньому випадку відносини, 
які виникають, регулюються приписами 
щодо надзвичайних правових режимів.
Як справедливо стверджує В. Середа, 

правові надзвичайні режими у сфері публіч-
ного права (порівняно з правовими режима-
ми в публічному праві) мають такі особли-
вості: формуються за допомогою юридичних 
засобів обмежувального характеру (заборон, 
призупинень та ін.); у межах правових ре-
жимів основним методом правового регу-
лювання є імперативний із переважання 
дозвільного типу правового регулювання; 
закріплюються на рівні законодавчих і ві-
домчих нормативних актів; спрямовані на 
припинення протиправної поведінки, мож-
ливості вчинення протиправних діянь, за-
хист законних інтересів особи, суспільства, 
держави; пов’язані з виникненням публіч-
них правових відносин, де одним із суб’єктів 
є держава в особі державних органів або по-
садових осіб; юридичні засоби-стимули ма-
ють гарантуючий характер, дозволяючи ви-
конувати суб’єктам покладені на них юри-
дичні обов’язки [1, с.103]. До таких режимів 
належить і правовий режим воєнного стану.
Ми повністю погоджуємося з думкою 

С. Кузніченка, який вважає, що інститут над-
звичайних адміністративно-правових режи-
мів – це концентрація влади і обмеження прав 
і основних свобод людини, але він нерозрив-
но пов’язаний з реалізацією на практиці ідей 
та конструкцій правової держави. Автор ціл-
ком аргументовано вважає, що цей інститут 
– зброя, з обох боків гостра. Відомо немало 
уроків з історії, які доводять, що надзвичай-
ний режим може легко перетворюватися із 
засобу захисту демократії на засіб нападу на 
неї. Останній випадок, пов’язаний з історією 
нашої країни, коли нелегітимним способом 
у 1991 році було введено надзвичайний стан 
у СРСР, що, у свою чергу, стало відправною 
точкою параду суверенітетів [2, с.273]. Для 
того, щоб обмеження прав і свобод людини 
та громадянина дійсно залишалися спосо-
бом та інструментом збереження демокра-
тичних цінностей, до проблеми визначення 
сутності втручального публічного адміністру-
вання треба підходити з позицій наукової 
об’єктивності та правової визначеності.

Втручання в загальному розумінні озна-
чає обмеження свободи дій певного суб’єкта 
через необхідність додержуватися встанов-
лених іншим суб’єктам правил та вимог. 
Надзвичайна важливість визначення меж 
втручання стала причиною посиленої ува-
ги до сутності втручання у рішеннях Кон-
ституційного Суду України. Так, у Рішенні 
Конституційного Суду України у справі за 
конституційним зверненням громадянки 
Сінюгіної Ірини Іванівни щодо офіційного 
тлумачення положень частини першої статті 
376 у взаємозв’язку зі статтями 151, 152, 153 
Цивільного-процесуального кодексу Укра-
їни від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011 
визначено, що конституційна гарантія недо-
торканності житла не поширюється на ви-
падки, коли суспільні інтереси вимагають 
правомірного обмеження прав людини, зо-
крема для захисту прав і законних інтересів 
інших членів суспільства. Обмеження права 
особи на недоторканність житла, яке ви-
значено в Конституції України і міжнарод-
но-правових актах, визнається легітимним 
втручанням держави в права людини з ме-
тою забезпечення загального блага [3]. 
У Рішенні Конституційного Суду Укра-

їни у справі за конституційним поданням 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини щодо відповідності Консти-
туції України (конституційності) положен-
ня третього речення частини першої статті 
13 Закону України «Про психіатричну до-
помогу» (справа про судовий контроль за 
госпіталізацією недієздатних осіб до психі-
атричного закладу) від 1 червня 2016 року 
№ 2-рп/2016) вказано, що Конституційний 
Суд України вважає, що обмеження щодо 
реалізації конституційних прав і свобод не 
можуть бути свавільними та несправедли-
вими, вони мають встановлюватися тільки 
Конституцією і законами України, переслі-
дувати легітимну мету, бути обумовленими 
суспільною необхідністю досягнення цієї 
мети, пропорційними та обґрунтованими, у 
разі обмеження конституційного права або 
свободи законодавець зобов’язаний запро-
вадити таке правове регулювання, яке дасть 
можливість оптимально досягти легітимної 
мети з мінімальним втручанням у реаліза-
цію цього права або свободи і не порушу-
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вати сутнісний зміст такого права [4]. Така 
ситуація, у цілому, притаманна демократич-
ним суспільствам – причини, умови та межі 
втручання держави у процес реалізації прав 
і свобод людини та громадянина мають бути 
чітко визначені та закріплені у Конституції 
та законах.
За умов правового режиму воєнного 

стану вимоги до правової визначеності меж 
втручання держави ще більше зростають. 
Якщо в ординарних ситуаціях звичайно не 
підлягають коригуванню закріплені у Кон-
ституції та законах держави права і свободи, 
то за умови дії певних правових режимів на-
віть такі права і свободи можуть бути обме-
жені. Крім того, втручання у звичайний по-
рядок реалізації прав і свобод громадян від-
бувається і поза межами особливих право-
вих режимів, коли дія або діяльність певних 
суб’єктів здійснюється в умовах обмеженого 
часу, та може мати важливі наслідки для 
життєдіяльності інших людей, включаючи 
забезпечення збереження життя, здоров’я 
та майна таких суб’єктів (мається на увазі 
втручання у звичайну діяльність суб’єкта в 
разі переслідування злочинця, збереження 
обстановки та речових доказів на місці вчи-
нення злочину шляхом тимчасового обме-
ження виробничої та побутової діяльності, 
тощо). 
Якщо розглянути втручання публічне 

адміністрування відповідно до різних сфер 
діяльності, то можна виокремити наступні 
групи умов, у яких воно може здійснювати-
ся. По-перше, це умови реалізації загроз на-
ціональній безпеці держави, за яких певні 
суб’єкти наділяються правом застосування 
примусу щодо громадян та їх груп. Напри-
клад, відповідно до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» може за-
проваджуватися трудова повинність для 
працездатних осіб, не залучених до роботи в 
оборонній сфері та сфері забезпечення жит-
тєдіяльності населення і не заброньованих 
за підприємствами, установами та органі-
заціями на період дії воєнного стану з ме-
тою виконання робіт, що мають оборонний 
характер, а також ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій, які виникли в період 
дії воєнного стану, та залучати їх в умовах 
воєнного стану до суспільно корисних робіт, 

що виконуються для задоволення потреб 
Збройних Сил України, інших військових 
формувань, правоохоронних органів і сил 
цивільного захисту, забезпечення функціо-
нування національної економіки та системи 
забезпечення життєдіяльності населення 
[5]. 
По-друге, це умови, пов’язані із запо-

біганням корупції та відмиванню коштів, 
отриманих злочинним шляхом. Передбача-
ється, що держава може втручатися в осо-
бисте життя суб’єкта, на якого розповсю-
джується дія Закону України «Про запобі-
гання корупції», зокрема, від такого суб’єкта 
вимагається розкриття певних даних про 
його особисте життя, у тому числі про парт-
нерів, з якими він, хоч і не перебуває у 
шлюбі, але мешкає разом (будь-які особи, 
які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов’язки 
із суб’єктом, на якого розповсюджується дія 
Закону України «Про запобігання коруп-
ції», крім осіб, взаємні права та обов’язки 
яких не мають характеру сімейних) [6]. З 
одного боку, відповідно до ч.1 ст.32 Кон-
ституції України ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте і сімейне життя, 
крім випадків, передбачених Конституцією 
України [7]. З іншого боку, в силу наявності 
у діяльності представників певних професій 
великої кількості корупційних ризиків, для 
них робиться виключення як із загального 
принципу презумпції невинуватості, так і 
щодо таємниці особистого життя. Ч.2 ст.32 
Основного Закону відносить до таких ви-
нятків випадки, визначені законом, і лише 
в інтересах національної безпеки, еконо-
мічного добробуту та прав людини [7]. При 
цьому варто пам’ятати, що цілі публічного 
адміністрування в секторі безпеки і оборо-
ни охоплюють: забезпечення, захист і по-
новлення у разі порушення національних 
інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз 
національній безпеці України, а також за-
безпечення, захист і поновлення у разі по-
рушення прав і свобод фізичних і юридич-
них осіб у їх відносинах із суб’єктами секто-
ра безпеки і оборони [8, с.136]. Вказані цілі і 
визначають спрямованість дій та діяльності 
публічної адміністрації під час дії правового 
режиму воєнного стану. 
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По-третє, це умови, пов’язані із можли-
вістю спричинення шкоди інформаційно-
му суверенітету України. Як зазначається 
у Рішенні Конституційного Суду України у 
справі за конституційною скаргою Плескача 
В’ячеслава Юрійовича щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) по-
ложень другого речення частини четвертої 
статті 42 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України» від 22 січня 2020 року-
№ 1-р (I)/2020, право особи на доступ до ін-
формації, гарантоване статтею 34 Конститу-
ції України, не є абсолютним і може підляга-
ти обмеженням. Такі обмеження мають бути 
винятками, які передбачені законом, пере-
слідувати одну або декілька законних цілей 
і бути необхідними у демократичному сус-
пільстві. У разі обмеження права на доступ 
до інформації законодавець зобов’язаний 
запровадити таке правове регулювання, яке 
дасть можливість оптимально досягти ле-
гітимної мети з мінімальним втручанням у 
реалізацію вказаного права і не порушувати 
сутнісного змісту такого права [8]. Під час дії 
правового режиму воєнного стану обмежен-
ня інформаційних прав і свобод людини та 
громадянина обумовлені зменшенням ризи-
ків використання противником інформації 
щодо діяльності органів публічного адміні-
стрування та інших процесів для спричи-
нення шкоди життєдіяльності суспільства і 
держави. 

Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у пода-
ному напрямку
На підставі викладеного вище можна 

зробити висновок, що втручальне публічне 
адміністрування – це вид публічного адміні-
стрування, пов’язаний з обмеженням прав 
і свобод людини та громадянина, інтересів 
підприємств, установ та організацій. Метою 
втручання в аспекті публічного адміністру-
вання є попередження спричинення біль-
шої небезпеки (шкоди) суспільним відноси-
нам та охоронюваним законом цінностям, 
ніж та шкода, яка спричинюється обмеж-
увальними заходами. Особливостями втру-
чального публічного адміністрування є на-
ступні: а) зачіпає сферу реалізації конститу-
ційних прав, свобод та інтересів фізичних та 

юридичних осіб; б) потребує законодавчого 
порядку встановлення; в) застосовується в 
обмеженому колі випадків, перелік яких но-
сить закритий характер і не може довільно 
тлумачитися.
Під час дії правового режиму воєнного 

стану втручальне публічне адміністрування 
може застосовуватися: у сфері політичних, 
економічних, інформаційних прав людини 
і громадянина. Разом з тим не можуть бути 
обмежені вітальні права людини, які визна-
чають можливість її існування та життєді-
яльності. 
Напрями подальших наукових дослі-

джень мають включати класифікацію право-
вих актів, у яких визначено напрями реалі-
зації заходів втручального публічного адмі-
ністрування за умов дії правового режиму 
воєнного стану.
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INTERFERENCE PUBLIC ADMINIS-
TRATION UNDER THE CONDITIONS OF 

THE LEGAL REGIME OF MARITIME
The purpose of the article is to determine 

the essence of the intervention of public admin-
istration under the legal regime of martial law.

The article clarifi ed that the problems of 
state intervention in public relations in the 
sphere of realization of human and civil rights 
and freedoms are extremely important for any 
democratic society. On the one hand, the de-
velopment of democratic relations requires the 
unimpeded realization of the constitutional 
rights and freedoms of man and citizen. On the 
other hand, such an implementation can lead 
to the emergence and intensifi cation of threats 
both to the person himself, and to society and 
the state. Arguments are given that the institu-
tion of restricting the rights and freedoms of a 
person and a citizen is a compromise between 
meeting the interests and needs of a person 
and ensuring national security.

The article determines that public admin-
istration can be carried out in different condi-

tions and such conditions can be both ordinary 
and extraordinary. In the latter case, the rela-
tions that arise are regulated by regulations re-
garding emergency legal regimes. Attention is 
focused on the fact that in the conditions of the 
legal regime of martial law, the requirements 
for legal certainty of the boundaries of inter-
vention are growing.

The conclusion is drawn that the inter-
vention of public administration is a type of 
public administration associated with the re-
striction of the rights and freedoms of man 
and citizen, the interests of enterprises, insti-
tutions and organizations. The purpose of in-
tervention in the aspect of public administra-
tion is to prevent danger to public relations 
and legally protected values. The following 
are defi ned as the features of public admin-
istration interference: a) affects the sphere of 
realization of constitutional rights, freedoms 
and interests of individuals and legal entities; 
b) needs a legislative order of establishment; 
c) is used in a limited number of cases, the list 
of which is closed and cannot be interpreted 
arbitrarily.

The article determines that under the legal 
regime of martial law, the intervention of pub-
lic administration can be applied: in the fi eld 
of political, economic, information rights of a 
person and a citizen. At the same time, the con-
gratulatory rights of a person, which determine 
the possibility of his existence and life activity, 
cannot be limited.

Key words: public administration, interfer-
ence, legal regime of martial law, restriction 
of human and civil rights and freedoms, legal 
support, legal boundaries.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ 
ÄÅÐÆÀÂÈ ßÊ ÎÁ’ªÊÒÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÎÕÎÐÎÍÈ ÒÀ ÇÀÕÈÑÒÓ

Відзначено, що національна безпека пред-
ставляє собою такий стан, за якого: по-перше, 
у країні будуть відсутні реальні та потенцій-
ні внутрішні та зовнішні загрози суспільному 
ладу, економіці тощо; по-друге, громадяни кра-
їни зможуть повною мірою реалізувати свій 
потенціал, а також гарантовані їм консти-
туційні права та свободи; по-третє, наявні 
державні гарантії будуть повною мірою забез-
печувати стабільний розвиток суспільства та 
ключових інтересів української нації.
Доведено, що адміністративно-право-

ва охорона та захист представляють собою 
здійснювану у встановленому законом поряд-
ку діяльність уповноважених суб’єктів, яка 
спрямована на те, щоб: а) створити належ-
не нормативно-правове підґрунтя для охо-
рони та захисту законних прав свобод ті ін-
тересів громадян; б) забезпечити практичне 
втілення у життя норм права у всіх сферах 
суспільного життя; в) реалізовувати заходи, 
спрямовані на забезпечення правопорядку, а 
також застосування заходів впливу до право-
порушників.
Аргументовано, що національна безпека 

держави, як об’єкт адміністративно-правової 
охорони та захисту, представляє собою особли-
ву сферу суспільних відносин, які виникають з 
приводу створення безпечних умов для розви-
тку та становлення суспільства та метою 
функціонування яких є своєчасне виявлення 
та попередження виникнення реальних та 
потенційних загроз національним інтересам.
Відмічено, що на сьогодні національна без-

пека є однією із ключових проблем, яку необ-
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хідно вирішити вітчизняному законодавцю на 
шляху становлення України, як самостійної, 
демократичної, економічно та політично не-
залежної європейської країни, з якою буде раху-
ватись світова спільнота. А відтак, значення 
адміністративно-правової охорони та захисту 
національної безпеки полягає у тому, що вона: 
забезпечує стабільний розвиток суспільства, а 
також надає можливість кожному окремому 
громадянину вільно розвиватись та реалізо-
вувати гарантовані їм конституційні права, 
свободи та інтереси; сприяє активному та 
ефективному економічному та політичному 
розвитку держави та суспільства; підвищує 
внутрішню та зовнішню конкурентоспромож-
ність держави, а також її імідж на міжна-
родній арені; прямо впливає на рівень довіри 
населення до держави взагалі, а також її ор-
ганів зокрема.
Ключові слова: охорона, захист, адміні-

стративно-правова охорона та захист, забез-
печення, національна безпека.

Постановка проблеми
Сьогодні українська держава знаходить-

ся на новому, втім вкрай складному етапі 
свого розвитку. Зазначене обумовлено низ-
кою чинників соціального, економічного та 
геополітичного характеру. Ускладнює ситу-
ацію і пандемія Коронавірусу (COVID-19), 
яка суттєво вплинула на всі сфери людсько-
го життя та послабила фінансово-економіч-
ні позиції не тільки України, а й багатьох 
світових держав. З огляду на це, а також на 
ряд внутрішніх та зовнішніх дестабілізацій-
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них процесів, які тривають у нашій країні, 
важливим завданням законодавця є створи-
ти дієву та ефективну систему національної 
безпеки. Остання є невід’ємною складовою 
для забезпечення функціонування будь-якої 
держави, як самостійної та незалежної, а її 
громадяни  будуть відчувати себе захищени-
ми та матимуть можливість повною мірою 
користуватись гарантованими їй конститу-
ційними правами, свободами та інтересами.

Стан дослідження
Поняття національна безпека неоднора-

зово потрапляло у поле зору різних науков-
ців. Зокрема йому приділяли увагу: М.О. Ко-
солапов, М.Ф. Криштанович, Я.Я. Пушак, 
В.І. Булавін, О.О. Резнікова, В.Ю. Цюкало, 
Д. О. Беззубов, В.Г. Пилипчук, М.І. Флей-
чук, В.І. Франчук та багато інших. Втім, не-
зважаючи на чималу кількість наукових здо-
бутків, у юридичній літературі не сформова-
но теоретичного підходу стосовно поняття 
та значення національної безпеки держави 
як об’єкта адміністративно-правової охоро-
ни та захисту.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є запропонувати авторське 

визначення поняття національної безпеки 
держави як об’єкта адміністративно-право-
вої охорони та захисту. Задля досягнення 
вказаної мети необхідно вирішити такі за-
вдання: узагальнити наукові думки стосовно 
сутності понять охорона та захист; розкрити 
теоретичні думки щодо тлумачення катего-
рій адміністративна охорона та захист.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає в тому, 

що в статті вперше, спираючись на аналіз 
наукових поглядів учених та норм чинно-
го законодавства, запропоновано авторське 
визначення поняття національної безпеки 
держави як об’єкта адміністративно-право-
вої охорони та захисту.

Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження варто 

відзначити, що національна безпека – це та-
кий стан, за якого: по-перше, у країні будуть 
відсутні реальні та потенційні внутрішні та 

зовнішні загрози суспільному ладу, еконо-
міці тощо; по-друге, громадяни країни змо-
жуть повною мірою реалізувати свій потен-
ціал, а також гарантовані їм конституційні 
права та свободи; по-третє, наявні державні 
гарантії будуть повною мірою забезпечувати 
стабільний розвиток суспільства та ключо-
вих інтересів української нації. А відтак, на-
ціональна безпеки потребує належного ад-
міністративно-правого захисту та охорони.
Так, відповідно до словникової літе-

ратури, охорона – це комплекс дій плану-
вального характеру, що забезпечує безпеку 
функціонування індивіда. Це визначення 
достатньо містке, а під комплексом дій до-
цільно розуміти деяку сукупність органі-
заційних, наукових, технічних, правових 
заходів [1, с.123]. Термін охорона, відмічає 
В. Галунько, з одного боку, тлумачить як 
безпосередній правовий захист соціальних 
інтересів громадян соціальних груп усього 
суспільства, а з іншого – як стимулювання 
таких соціальних дій, наслідком чого було 
б зміцнення наявних суспільних відносин 
і нейтралізація тих соціальних тенденцій, 
що загрожують їм. Виходячи з цього, на пе-
реконання вказаного вище науковця, слід 
вважати, що відносини адміністративно-
правової охорони права власності обслуго-
вують адміністративне право в цілому. Тут 
виникають вольові відносини, що познача-
ють взаємозв’язок прав і обов’язків суб’єктів 
і об’єктів, які беруть у них участь, оскільки 
цей зв’язок пов’язаний нормами адміністра-
тивного права. У них сформовано визначе-
ну правосуб’єктність, юридично виражено 
сукупність соціальних властивостей учасни-
ків правовідносин охорони. У загальному 
вигляді це можна сформулювати як право 
невладних фізичних і юридичних осіб пере-
бувати під публічною охороною публічної 
адміністрації та обов’язок суб’єктів публіч-
ної адміністрації забезпечити таку охорону. 
Звідси витікає особлива специфічна форма 
адміністративно-правових відносин у сфері 
охорони прав, свобод та законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб. Прийнято вва-
жати, що основною особливістю цих відно-
син є їх правова нерівність, оскільки суб’єкт 
публічної адміністрації має пріоритет своєї 
волі над волею всіх інших об’єктів [2; 3].
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Л.О. Кожура визначає, що охорона - це 
превентивна, запобіжна діяльність організа-
ційно-правового характеру з метою недопу-
щення порушення прав, а захист -це діяль-
ність, що виявляється в застосуванні юри-
дичних засобів щодо порушених прав осіб. 
Далі вказаний науковець зазначає, що осо-
бливості адміністративно-правового захисту 
такі: проявляється лише у правовій формі 
діяльності, а не в будь-якій іншій діяльнос-
ті органів публічної адміністрації; вступає 
в силу з моменту набуття чинності норма-
тивно-правового акта, який гарантує пра-
вовий статус особи; регулює відносини, що 
пов’язані зі здійсненням прав і виконанням 
обов’язків, адже останні - невід’ємний склад-
ник правового статусу особи; обов’язково 
підкріплений юридичними гарантіями, що 
встановлені державою та відображені в нор-
мах права. Отже, підсумовує Л.О. Кожура, 
під категорією «адміністративно-правовий 
захист» варто розуміти організаційно-пра-
вову діяльність органів публічної адміні-
страції, яка здійснюється на основі адмі-
ністративно-правових норм, підкріплена 
системою правових гарантій; сутністю якої 
є забезпечення та захист за допомогою пра-
вових засобів прав осіб від протиправних 
діянь з притягненням правопорушників до 
юридичної відповідальності [4; 5].
О.М. Правоторова переконливо дово-

дять, що адміністративно-правова охорона 
– це інститут адміністративного права, що 
складається з однорідних норм адміністра-
тивного права, правовий вплив яких спря-
мовано на попередження правопорушень 
(профілактику злочинів) та відновлення 
порушених прав, свобод та законних інте-
ресів фізичних і юридичних осіб, що здій-
снюються за допомогою адміністративного 
інструментарію – форм адміністративної 
діяльності публічної адміністрації, засобів 
адміністративного примусу та адміністра-
тивних процедур [6]. В іншій своїй науковій 
праці О.М. Правоторова вказує, що важли-
ве значення мають також чотири рівні ефек-
тивності адміністративно-правової охорони: 
достатній, коли закладені в нормативно-
правових актах завдання публічної адміні-
страції щодо відновлення порушених прав 
невладних осіб загалом виконуються; недо-

статній, що характеризується частими ви-
падками невідновлення порушених прав та 
свобод людини і громадянина, але такими, 
що не характеризуються системністю; кри-
зовий, коли виникають системні порушення 
прав, свобод і законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб, вони не отримують від 
держави через опосередковану діяльність 
публічної адміністрації захисту, а незадо-
воленість громадян набуває значного соці-
ального вагомого протесту; неефективний, 
коли порушені права і свободи та законні ін-
тереси фізичних і юридичних осіб практич-
но не відновлюються, а корупція наповнює 
правоохоронну систему, при цьому норми 
адміністративно-правової охорони зміню-
ють свою гуманну і справедливу сутність та 
самі стають чинниками дестабілізації сус-
пільних відносин. У своїй загальній формі 
ефективність адміністративно-правової охо-
рони як соціальне явище відображає спів-
відношення між метою діяльності публічної 
адміністрації в цій сфері та результатами, 
досягнутими щодо відновлення порушених 
прав, свобод та законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб; об’єктивно ефективність 
адміністративно-правової охорони є оці-
ночною категорією адміністративного пра-
ва [7, с.35].
Аналізуючи таку правову категорію, як 

«адміністративно-правова охорона», І. Ко-
росташова дійшла висновків, що в загаль-
нотеоретичному значенні та в науці адмі-
ністративного права цю категорію варто 
розглядати в чотирьох аспектах, а саме як: 
1) одну з функцій держави (правоохорон-
на функція); 2) завдання адміністративного 
права; 3) функцію адміністративного права; 
4) діяльність органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, а також осіб, 
що надають публічні послуги. У першому 
випадку адміністративно-правова охорона 
розглядається як одна з внутрішніх функ-
цій держави (правоохоронна функція), що 
розкриває її соціальну сутність і призначен-
ня в суспільстві, оскільки адміністративне 
право є дієвим важелем втілення державою 
в особі уповноважених нею державних ор-
ганів влади (публічної адміністрації), своєї 
регулятивної та охоронної ролі. У другому 
випадку адміністративно-правова охорона 
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розглядається, як одне з основних завдань 
адміністративного права (як галузі права) 
щодо здійснення регулювання суспільних 
відносин управлінського характеру, які 
складаються у сфері управління й викону-
ються суб’єктами владних повноважень, 
внутрішньоорганізаційній діяльності інших 
державних органів, а також у процесі здій-
снення громадськими організаціями, їхні-
ми органами зовнішніх юридично-владних 
повноважень з метою реалізації завдань і 
функцій держави. У третьому – як функція 
адміністративного права, що полягає у здій-
сненні правової охорони прав, свобод і за-
конних інтересів фізичних та юридичних 
осіб – учасників адміністративних право-
відносин (реалізується шляхом застосуван-
ня спеціальних охоронних норм, а також 
чинних в охоронному режимі регулятив-
них (зобов’язуючих) норм. У четвертому 
випадку адміністративно-правова охорона 
– це система впорядкованої адміністратив-
но-правовими нормами діяльності суб’єктів 
владних повноважень (публічної адміністра-
ції) [8, с. 71–72].
Розмежовуючи категорії охорона та за-

хист варто вказати точку зору I. Рогач, який 
наголошує на тому, що поняття «охорона» 
включає поняття «захист», коли про пер-
ше говоримо в широкому розумінні. Коли 
ж ідеться про вузьке значення, то обсяг по-
няття адміністративно-правової охорони 
збігається з обсягом поняття адміністратив-
но-правового захисту. Таким чином, уза-
гальнює науковець, адміністративно-пра-
вова охорона в широкому розумінні - це 
позитивний статичний стан адміністратив-
ною права, спрямований на попереджен-
ня правопорушень та усунення перешкод 
реалізації прав, свобод і законних інтересів 
суб’єктів права, та динамічний стан адміні-
стративного права, спрямований на захист 
прав, свобод і законних інтересів суб’єктів 
права в разі порушення, невизнання чи 
оспорювання з можливістю застосування 
заходів адміністративного примусу та при-
тягнення винних до адміністративної відпо-
відальності. У вузькому розумінні поняття 
адміністративно-правової охорони збігаєть-
ся з поняттям адміністративно-правового 
захисту та пов’язується з порушенням, не-

визнанням або оспорюванням прав, свобод 
чи законних інтересів, можливістю застосу-
вання заходів адміністративного примусу та 
притягнення винних до адміністративної 
відповідальності [9, с.100; 10].
Далі необхідно вказати наукову позицію 

О. Стукаленка, який вказує, що, незважаю-
чи на те, що дефініції «адміністративно-пра-
вова охорона» й «адміністративно-правовий 
захист» уживаються досить широко, чіткого 
їх розмежування не простежується. Одним 
із ключових питань у дослідженнях будь-
якого правового явища є питання про його 
зміст. Для з’ясування змісту понять «адміні-
стративно-правова охорона» і «адміністра-
тивно-правовий захист» потрібно почати з 
розмежування категорій «охорона» та «за-
хист». Ці дефініції дуже близькі за змістом, 
тому іноді вживаються в юридичній літера-
турі як тотожні слова та не мають чітких роз-
біжностей. Наприклад, в одному із тлумач-
них словників термін «захист» визначається 
як те, що захищає, є обороною, а термін «за-
хищати» – як охороняти, огородити від по-
сягань, від негативних дій, від небезпеки; 
попередити, забезпечити від чого-небудь 
Тобто виникає ситуація, коли «охорона» ви-
значається за допомогою слова «захист», а 
«захист» визначається за допомогою слова 
«охорона». Деякі вчені розглядають понят-
тя «охорона» і «захист» як термінологічний 
інструмент, який допомагає визначати одне 
поняття через інше [11; 12, с.459; 13].
Таким чином, адміністративно-правова 

охорона та захист становлять здійснювану у 
встановленому законом порядку діяльність 
уповноважених суб’єктів, яка спрямована на 
те, щоб: а) створити належне нормативно-
правове підґрунтя для охорони та захисту 
законних прав свобод ті інтересів громадян; 
б) забезпечити практичне втілення у життя 
норм права у всіх сферах суспільного життя; 
в) реалізовувати заходи, спрямовані на за-
безпечення правопорядку, а також застосу-
вання заходів впливу до правопорушників.
Тож проведене наукове дослідження дає 

змогу констатувати, що національна без-
пека держави, як об’єкт адміністративно-
правової охорони та захисту, представляє 
собою особливу сферу суспільних відносин, 
які виникають з приводу створення без-
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печних умов для розвитку та становлення 
суспільства, та метою функціонування яких 
є своєчасне виявлення та попередження ви-
никнення реальних та потенційних загроз 
національним інтересам. Пріоритетами ад-
міністративно-правової охорони та захисту 
забезпечення національної безпеки в укра-
їнській державі є: по-перше, консолідація 
суспільства і забезпечення національної єд-
ності, що на сьогодні є найбільш важливим 
завданням і потребує формування суспіль-
но-політичних механізмів щодо улагоджен-
ня дій усіх гілок державної влади, політич-
них та громадських сил; по-друге, удоско-
налення системи державного управління, 
що потребує об’єднання зусиль органів 
державної влади у формуванні та реалізації 
внутрішньої та зовнішньої політики держа-
ви, стратегічного планування, створення 
дієвих механізмів постійного моніторингу 
за тенденціями стану та розвитку внутріш-
нього та міжнародного безпекового серед-
овища з метою своєчасного корегування 
пріоритетів безпекової політики; по-третє, 
забезпечення безпечних умов та високих со-
ціальних стандартів рівня життя громадян і, 
у зв’язку з цим, покращення демографічної 
ситуації в державі; по-четверте, формуван-
ня сприятливого середовища для сталого 
економічного розвитку та формування кон-
курентноспроможної економіки що, у свою 
чергу, є запорукою у вирішенні нагальних 
суспільно-економічних, екологічних та всіх 
інших питань. Одним із найактуальніших із 
цих питань є питання забезпечення енерге-
тичної безпеки України; по-п’яте, реформу-
вання правоохоронної, судової та безпеко-
вої систем, правової бази їх функціонування 
в інтересах ефективної протидії існуючим та 
ймовірним викликам і загрозам; по-шосте, 
формування навколо України міжнародно-
го безпекового середовища через активну 
участь України у підтриманні міжнародного 
миру та безпеки, розвиток взаємовигідних 
двох- та багатосторонніх відносин, страте-
гічного партнерства на основі прагматизму 
та відкритості, що, у свою чергу, не виклю-
чає можливості європейської та євроатлан-
тичної інтеграції України [14, с.72].

Висновок

Як бачимо, на сьогодні національна без-
пека є однією із ключових проблем, яку 
необхідно вирішити вітчизняному законо-
давцю на шляху становлення України як са-
мостійної, демократичної, економічно та по-
літично незалежної європейської країни, на 
яку буде зважати світова спільнота. А відтак, 
значення адміністративно-правової охоро-
ни та захисту національної безпеки полягає 
у тому, що:

- забезпечує стабільний розвиток сус-
пільства, а також надає можливість кожному 
окремому громадянину вільно розвиватись 
та реалізовувати гарантовані їм конститу-
ційні права, свободи та інтереси;

- сприяє активному та ефективному 
економічному та політичному розвитку дер-
жави та суспільства;

- підвищує внутрішню та зовнішню 
конкурентоспроможність держави, а також 
її імідж на міжнародній арені;

- прямо впливає на рівень довіри на-
селення до держави взагалі, а також її орга-
нів зокрема.
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SUMMARY 
It is noted that national security is a state in 

which: fi rst, the country will be free of real and 
potential internal and external threats to society, 
economy, etc.; secondly, the citizens of the country 
will be able to fully realize their potential, as well as 
the constitutional rights and freedoms guaranteed 
to them; third, the existing state guarantees will 
fully ensure the stable development of society and 
the key interests of the Ukrainian nation.

It is proved that administrative and legal pro-
tection and protection are the activities of autho-
rized entities carried out in the manner prescribed 
by law, which is aimed at: a) creating an appro-
priate legal basis for protection and protection of 
legal rights, freedoms and interests of citizens; b) to 
ensure the practical implementation of legal norms 
in all spheres of public life; c) implement measures 
aimed at ensuring law and order, as well as the ap-
plication of measures to infl uence offenders.

It is argued that the national security of the 
state, as an object of administrative and legal pro-
tection, is a special area of public relations that 
arise to create safe conditions for development and 
development of society, and the purpose of which is 
timely detection and prevention of real and poten-
tial threats to national interests.

It is noted that today national security is one 
of the key issues that must be solved by the domestic 
legislator on the way to Ukraine as an independent, 
democratic, economically and politically indepen-
dent European country, which will be considered 
by the world community. Thus, the importance of 
administrative and legal protection and protection 
of national security is that it: ensures the stable de-
velopment of society, as well as enables each indi-
vidual citizen to develop freely and exercise their 
constitutional rights, freedoms and interests; pro-
motes active and effective economic and political 
development of the state and society; increases the 
internal and external competitiveness of the state, 
as well as its image in the international arena; di-
rectly affects the level of public confi dence in the 
state in general, as well as its bodies in particular.

Key words: protection, protection, administra-
tive and legal protection and protection, provision, 
national security.
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÎÇÎÂ²Â Â ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌÓ 
ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂ² ßÊ ÄÈÑÊÐÅÖ²ÉÍÅ ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ ÑÓÄ²Â

Метою статті є визначення особливос-
тей вжиття заходів із забезпечення позо-
ву як дискреційного повноваження адміні-
стративного суду.
Визначено поняття дискреційних по-

вноважень адміністративних судів, які яв-
ляють собою складову їх компетенції, що 
втілюється у формі законодавчо визначе-
ного права діяти за певних умов на власний 
розсуд задля досягнення визначеної у про-
цесуальному законодавстві цілі. Обґрунто-
вано, що віднесення заходів із забезпечення 
позову до дискреційних повноважень адміні-
стративних судів обумовлено: прагненням 
адміністративного судочинства до найпо-
внішої реалізації принципу верховенства 
права, а також важливістю задоволення 
позовних вимог у справі для ефективного 
захисту або поновлення прав, свобод та ін-
тересів учасників суспільних відносин. Ак-
центовано увагу на тому, що, оскільки на-
явність дискреційних повноважень може 
сприяти виникненню корупційних ризиків, 
законодавець алгоритмізує порядок їх реа-
лізації, що досягається завдяки особливому 
порядку розгляду заяви про забезпечення 
позову, а також процедури скасування за-
ходів забезпечення позову. 
Ключові слова: дискреційне повнова-

ження, компетенція, адміністративне су-
дочинство, адміністративний суд, забезпе-
чення позову, задоволення позовних вимог. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді та зв’язок із найважливішими 
науковими чи практичними завданнями
Ефективне здійснення правосуддя в 

Україні вимагає наявності досконалого 
нормативно-правового забезпечення, яке 
давало б змогу у повній мірі реалізовувати 
принцип верховенства права у всіх сферах 
суспільних відносин. Разом з тим з моменту 
набуття нашою державою незалежності досі 
не вдалося вирішити проблему виконання 
судових рішень. Як наголошується у рішен-
ні Конституційного Суду України (Другий 
сенат) у справі за конституційною скаргою 
Хліпальської Віри Василівни щодо відповід-
ності Конституції України (конституційнос-
ті) положень частини другої статті 26 Зако-
ну України «Про виконавче провадження» 
(щодо забезпечення державою виконання 
судового рішення) від 15 травня 2019 року 
№ 2-р(II)/2019, обов’язкове виконання су-
дового рішення є необхідною умовою ре-
алізації конституційного права кожного 
на судовий захист, тому держава не може 
ухилятися від виконання свого позитивно-
го обов’язку щодо забезпечення виконання 
судового рішення задля реального захис-
ту та відновлення захищених судом прав і 
свобод, законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб, суспільства, держави. Позитив-
ний обов’язок держави щодо забезпечення 
виконання судового рішення передбачає 
створення належних національних орга-
нізаційно-правових механізмів реалізації 
права на виконання судового рішення, здат-
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них гарантувати здійснення цього права та 
обов’язковість судових рішень, які набрали 
законної сили, що неможливо без їх повного 
та своєчасного виконання [1]. Вказане обу-
мовлює необхідність вжиття судом заходів 
із забезпечення позову, що дає можливість 
створити надійну систему гарантій виконан-
ня судових рішень. 
Разом з тим, з огляду на дискреційний 

характер повноважень суду щодо забезпе-
чення позову, серед теоретиків та практиків 
не вщухають дискусії щодо правової приро-
ди, меж та особливостей досліджуваного фе-
номену. Вказане обумовлює актуальність та 
важливість теоретичного дослідження про-
блематики вжиття заходів із забезпечення 
позову як дискреційне повноваження адмі-
ністративного суду.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання 

поданої проблеми
Діяльність адміністративних судів та 

здійснення адміністративного судочинства 
досліджувалася у роботах багатьох науков-
ців, які створили надійне теоретико-мето-
дологічне підґрунтя цієї проблематики. Те-
оретичні підвалини вивчення особливостей 
адміністративного судочинства заклали такі 
вчені, як В. Авер’янов, В. Бевзенко, Ю. Би-
тяк, І. Голосніченко, О. Джафарова, Є. До-
дін, А. Комзюк, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 
О. Кузьменко, Р. Мельник, Т. Мінка, О. Ряб-
ченко, М. Тищенко та інші вчені. 
Протягом останніх років до проблема-

тики адміністративного судочинства звер-
талася О. Капинос, яка обґрунтувала пози-
цію щодо того, що ключовою особливістю 
адміністративного судочинства як право-
вого інституту є сутність адміністративної 
справи, що полягає в конкретному адміні-
стративно-правовому конфлікті, юридично 
структурованому, який отримує оформлен-
ня в офіційних правових документах і ви-
ступає в якості об’єкта процесуальних від-
носин, що пов’язують осіб, які мають юри-
дичну зацікавленість і беруть участь в його 
вирішенні в процесі застосування відпо-
відного закону до конкретної конфліктної 
ситуації [2, с. 61-62]. В. Малихіна обстою-
вала позицію, що законодавство України 

повинно наблизитися до стандартів Євро-
пейського Союзу шляхом унесення змін до 
нормативно-правових актів з урахуванням 
досвіду європейських країн та проведенням 
запланованих процесів модифікації профе-
сійних якостей суддівського корпусу; орга-
ни суддівського самоврядування повинні 
брати участь в узгодженні та затвердженні 
державного бюджету щодо фінансування 
суддівського корпусу; організація суду має 
вдосконалюватися зовнішньо та внутріш-
ньо, процес здійснення адміністративного 
провадження, його порядок, у тому числі 
документообіг повинен бути автоматизо-
ваним; адміністративне судочинство має 
бути доступним, своєчасним, виправданим, 
а його рішення щодо тих чи інших про-
ваджень – відкритими й висвітлюватися в 
засобах масової інформації; на конституцій-
ному [3, с. 175]. О. Бойко аргументував тезу 
щодо того, що варто остаточно відмовитися 
на сучасному етапі державотворчих проце-
сів та розвитку доктрини адміністративно-
го права від уявлення про адміністратив-
ний процес як врегульованої адміністра-
тивно-процесуальними нормами діяльнос-
ті публічної адміністрації, спрямованої на 
реалізацію норм відповідних матеріальних 
галузей права в ході розгляду і вирішення 
індивідуально-конкретних справ. На дум-
ку автора, такий погляд на адміністратив-
ний процес не тільки не відповідає засадам 
адаптації вітчизняного адміністративного 
законодавства до європейських стандартів, 
гальмує вітчизняну адміністративно-право-
ву доктрину на шляху її осучаснення, але 
й суттєво заплутує уявлення про сутність 
та призначення адміністративного права 
й адміністративного судочинства як меха-
нізмів реалізації та захисту прав особи у пу-
блічній сфері [4, с.136]. Слід також згадати 
роботи таких авторів, як М. Кузьмічова [5], 
В. Олашин [6] та інших. 
Проблематика сутності та особливостей 

дискреційних повноважень розкрита у пра-
цях таких науковців, як Л. Аллахвердова, 
Ю. Барабаш, А. Грінь, О. Крижова, М. Лог-
виненко, Л. Ніколенко, О. Панасюк, С. Ре-
занов, Т. Фуфалько та інших. Разом з тим 
питання забезпечення позовів в адміністра-
тивному судочинстві як дискреційне повно-
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важення адміністративних судів ще недо-
статньо висвітлено у правовій літературі.

Метою статті є визначення особливос-
тей вжиття заходів із забезпечення позову 
як дискреційного повноваження адміністра-
тивного суду.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Повноваження адміністративних судів 
уявляють собою один із видів повноважень 
органів публічної влади. Правова природа 
таких повноважень пов’язана із необхід-
ністю держави виконувати свої функції, до 
яких у тому числі належить і правоохорон-
на. Не вдаючись до наукової дискусії, пред-
метом якої є розмежування між судовою 
та правоохоронною функціями держави, 
зауважимо, що, на нашу думку, якщо за 
критерії розмежування означених функцій 
узяти вид публічної влади, то, безумовно, 
судова функція може бути виокремлена ра-
зом із законодавчою та виконавчою. Разом 
з тим за критерієм виду суспільних відно-
син, на які здійснюється вплив, правоохо-
рона функція, на нашу думку, має право на 
виділення та дослідження з-поміж інших 
функцій держави.
Ми повністю погоджуємося з О. Кобза-

рем, який вважає, що правоохоронна функ-
ція держави – це нормативно врегульований 
пріоритетний напрям державної політики, 
що ґрунтується на загальних принципах 
права, реалізується за допомогою держав-
но-владних методів переконання та при-
мусу вповноваженими органами державної 
влади, забезпечує охорону конституційних 
прав і свобод людини і громадянина та пра-
вопорядку в цілому. На думку автора, пра-
воохоронна функція держави – це складне 
та багатогранне правове явище, зміст якого 
є зрозумілим, однак, на сьогоднішній день 
уніфіковане його розуміння в доктрині за-
гальної теорії права відсутнє. Узагальнюючи 
позиції науковців до змісту правоохоронної 
функції держави, автор називає такі осно-
вні підходи: по-перше вона розуміється, 
як напрям державної діяльності; по-друге, 
як напрям державної політики; по-третє, 
до правоохоронної функції зазвичай відно-

сять охорону або захист конституційного 
ладу, законності, правопорядку, прав, сво-
бод і законних інтересів людини і громадя-
нина, а також інших об’єктів; по-четверте, 
правоохоронна функція держави виступає 
гарантією встановленого правопорядку у 
суспільстві. Такий плюралізм у розумінні 
досліджуваного поняття, на думку О. Коб-
заря, насамперед, зумовлений відсутністю 
законодавчого визначення правоохоронної 
функції держави [7, с.12.]. Додамо, що вка-
зані особливості виконання правоохоронної 
функції держави, власне, й обумовлюють на-
ділення правоохоронних та судових органів 
особливими повноваженнями. 
Щодо сутності категорії «повноваження» 

хотілося б сказати, що, не зважаючи на пері-
одично виникаючі у правовій науці дискусії, 
позиції науковців з цього приводу є досить 
близькими. Так, на думку О. Винника, за 
своєю сутністю повноваження – це юридич-
но можливі та необхідні варіанти поведінки 
їх носія, тобто, повноваження – це сукуп-
ність прав і обов’язків. Автор зазначає, що 
повноваження як публічно-правова кате-
горія, являючись єдністю прав і обов’язків 
владних суб’єктів, втім має певну специфіку 
порівняно із сукупністю прав та обов’язків 
приватних суб’єктів [8, с.40]. 
С. Халюк зауважує, що поняття «повно-

важення» і «компетенція» не мають чіткого 
розмежування не тільки в чинному законо-
давстві, а й у наукових напрацюваннях вче-
них-правників. Нормотворча практика про-
тягом усього періоду незалежності України 
прийняла за основу і довільно застосовує 
не тільки терміни «компетенція» і «повно-
важення», а й «завдання», «функції» і «пред-
мети відання», що негативно відбивається 
на практиці правозастосування. З огляду на 
це під повноваженнями Вищої ради право-
суддя автор пропонує розуміти сукупність 
визначених прав та обов’язків конституцій-
ного органу, які законодавчо закріплені і 
спрямовані на здійснення визначених функ-
цій з метою забезпечення реалізації потреб 
та інтересів людини і громадянина [9, с.20]. 
А. Солонар вважає, що поняття завдань, 

функцій, повноважень і компетенції перебу-
вають між собою у взаємозв’язку. Автор по-
яснює це тим, що усі державні чи недержавні 
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органи створено з певною метою діяльності. 
Саме в завданнях останніх і відображається 
ця мета. Проте без функцій, завдяки яким 
реалізуються поставлені перед органом за-
вдання, мета залишається лише на папері. 
Тому для виконання функцій кожний орган 
наділяється тими правами та обов’язками, 
які можна окреслити поняттям повнова-
ження. У свою чергу сукупність перерахо-
ваних структурних елементів складає собою 
поняття компетенції [10, с.254.]. Аналіз зга-
даних вище, а також інших позицій вчених 
свідчить, що повноваження переважно ро-
зуміються як сукупність прав та обов’язків, 
при цьому різниця у розумінні досліджува-
ної категорії переважно пов’язана із масш-
табом розгляду авторами системи компетен-
ції – від вузького сприйняття останньої як 
сукупності прав та обов’язків до широкого 
розуміння як єдності місії, візії, мети, за-
вдань, функцій, прав та обов’язків та юри-
дичної відповідальності за їх невиконання. 
Думки науковців щодо сутності повно-

важень адміністративних судів мають зна-
чні відмінності. Так, на думку О. Міхно, 
повноваження адміністративних судів – це 
розгляд адміністративних справ, порядок 
здійснення адміністративного судочинства 
[11, с.43]. На нашу думку, така позиція є не 
зовсім точною, оскільки безпосередньо роз-
гляд адміністративних справ є, на нашу дум-
ку, процесом або результатом реалізації по-
вноважень, а не самими повноваженнями. 
М. Савенко вважає, що повноваження адмі-
ністративних судів – розглядати адміністра-
тивні справи, пов’язані з правовідносинами 
у сфері державного управління та місцевого 
самоврядування [12, с.32]. Така дефініція 
уявляється нам дещо неповною, оскільки не 
відображає усієї специфіки правовідносин, 
що виникають під час здійснення адміні-
стративного судочинства.
Найбільш близьким нашій позиції є під-

хід, який поділяють М. Вільгушинський, 
І. Діткевич, С. Которбай, А. Неугодніков, 
М. Смокович та інші автори, які виходять 
з того, що повноваження становлять зміст 
компетенції, яка в свою чергу є складо-
вою правового статусу суду, і поділяються 
на предметні (визначають межі юрисдик-
ції) і функціональні (визначають права і 

обов’язки в конкретному адміністративно-
му провадженні), при цьому предметни-
ми повноваження адміністративного суду 
касаційної інстанції є ті повноваження, які 
пов’язані з його компетенцією та об’єктом 
перегляду, а функціональними – прова-
дження в суді першої інстанції; та перегляд 
судових рішень [13-17]. 
Повноваження адміністративного суду 

щодо забезпечення позовів визначені у Гла-
ві 10 Кодексу адміністративного судочинства 
України. В аспекті розглядуваної нами про-
блематики уявляє інтерес положення ч.1, 2 
ст.150 означеного Кодексу, в яких визначе-
но, що суд за заявою учасника справи або з 
власної ініціативи має право вжити визна-
чені цією статтею заходи забезпечення по-
зову. Забезпечення позову допускається як 
до пред’явлення позову, так і на будь-якій 
стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття 
таких заходів може істотно ускладнити чи 
унеможливити виконання рішення суду або 
ефективний захист або поновлення поруше-
них чи оспорюваних прав або інтересів по-
зивача, за захистом яких він звернувся або 
має намір звернутися до суду; або 2) очевид-
ними є ознаки протиправності рішення, дії 
чи бездіяльності суб’єкта владних повнова-
жень, та порушення прав, свобод або інте-
ресів особи, яка звернулася до суду, таким 
рішенням, дією або бездіяльністю [18]. Ана-
ліз цієї правової норми свідчить, що повно-
важення адміністративного суду щодо за-
безпечення позову за своєю сутністю є функ-
ціональним, оскільки містить певні права і 
обов’язки суду у конкретному проваджен-
ні. Крім того, згадування законодавця про 
можливість суду здійснювати заходи із за-
безпечення позову з власної ініціативи (що 
передбачає також відмову від їх здійснення, 
якщо така ініціатива відсутня) ставить пи-
тання про існування вільного розсуду суду 
у вказаній сфері. Свобода розсуду у даному 
контексті в англомовній правовій літературі 
позначається терміном discretion, який, з ура-
хуванням особливостей української право-
вої реальності, у вітчизняних правових дже-
релах здобув назву «дискреція». 
Як слушно стверджує Л. Аллахвердова, 

не всі правовідносини можна врегулюва-
ти законодавчо, і практика це неодноразо-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

38ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

во підтверджувала. Можливий негативний 
вплив повноважень у рамках закону в силу 
того, що в нормативно-правових актах важ-
ко змоделювати всі ситуації, що можуть ви-
никнути в реальному житті. Тому досить 
часто законодавець наділяє посадових осіб 
або державний орган певними дискрецій-
ними повноваженнями. У такому разі по-
садова особа або державний орган мають 
можливість вибору на власний розсуд виду 
і змісту управлінського рішення, яке при-
ймається, або вибору, знов-таки на власний 
розсуд, одного з декількох передбачених 
законодавством варіантів управлінського 
рішення [19, с.35]. Вказане слугує пояснен-
ням та причиною існування у діяльності 
органів публічної влади дискреційних по-
вноважень, які розуміються як встановлена 
компетенційними нормативно-правовими 
актами сукупність прав і обов’язків, які по-
тенційно визначають ступінь самостійності 
їх реалізації в межах закону і з урахуванням 
принципу верховенства права, та полягають 
у застосуванні ними адміністративного роз-
суду при вчиненні дій і прийнятті рішень 
у сфері державного управління [20, с.106], 
як можливість обирати варіанти поведінки, 
але в межах, передбачених процесуальним 
законом [21, с.64], як повноваження, якими 
наділені органи державної влади та місце-
вого самоврядування, їхні посадові особи 
у процесі здійснення управлінських функ-
цій. Такі повноваження дають певну міру 
свободи відповідним суб’єктам, що полягає 
у виборі декількох (мінімум двох) варіан-
тів поведінки у кожному окремому випад-
ку, кожен з яких дозволений законом [22, 
с.108]. Хотілося б також відмітити, що ви-
значення досліджуваного поняття міститься 
у п.1.6 Методології проведення антикоруп-
ційної експертизи, затвердженої наказом 
Міністерства юстиції України від 24.04.2017 
№ 1395/5, і розуміється як сукупність прав та 
обов’язків органів державної влади та місце-
вого самоврядування, осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування, що надають можливість 
на власний розсуд визначити повністю або 
частково вид і зміст управлінського рішен-
ня, яке приймається, або можливість ви-
бору на власний розсуд одного з декількох 

варіантів управлінських рішень, передбаче-
них нормативно-правовим актом, проектом 
нормативно-правового акта [23]. 
Як справедливо стверджує З. Яремак, 

найбільш визначальними при цьому є дис-
креційні повноваження адміністративного 
суду при вирішенні справи по суті та при об-
ранні способу захисту порушено права. По-
вноваження адміністративного суду при ви-
рішенні справи по суті в Україні закріплені 
в ст. 162 КАС України. У частині другій цієї 
статті передбачено, що він може прийняти 
постанову про: 1) визнання протиправними 
рішення суб’єкта владних повноважень чи 
окремих його положень, дій чи бездіяльнос-
ті і про скасування або визнання нечинним 
рішення чи окремих його положень, про 
поворот їх виконання із зазначенням спо-
собу здійснення цього; 2) зобов’язання від-
повідача вчинити певні дії; 3) зобов’язання 
відповідача утриматися від учинення пев-
них дій; 4) стягнення з відповідача коштів; 
5) тимчасову заборону (зупинення) окремих 
видів або всієї діяльності об’єднання гро-
мадян; 6) примусовий розпуск (ліквідацію) 
об’єднання громадян; 7) примусове видво-
рення іноземця чи особи без громадянства 
за межі України; 8) визнання наявності 
чи відсутності компетенції (повноважень) 
суб’єкта владних повноважень. Крім того, 
при цьому законодавець уповноважив адмі-
ністративний суд застосовувати й інші засо-
би правового захисту, приймати інші поста-
нови, коли це необхідно для гарантування 
дотримання і захисту прав, свобод, інтересів 
громадянина, юридичних осіб у сфері пу-
блічно правових відносин від їх порушень 
з боку суб’єктів владних повноважень (абз. 
10 ч. 2 ст. 162 КАС України). Таким чином, 
цією статтею законодавець визначив можли-
ві варіанти судової дискреції при прийнятті 
рішень адміністративними судами та визна-
чив межі таких дискреційних повноважень 
суду – дотримання принципу верховенства 
права, відповідно до якого зокрема людина, 
її права та свободи визнаються найвищими 
цінностями та визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави (ст. 8 КАС Украї-
ни) [24, с.213]. Вказані положення, на нашу 
думку, повною мірою розповсюджуються і 
на вжиття заходів із забезпечення позову як 
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дискреційне повноваження адміністратив-
ного суду. 

Висновки із зазначених проблем і 
перспективи подальших досліджень у 

поданому напряму
На підставі викладеного вище можна 

сформулювати поняття дискреційних по-
вноважень адміністративних судів. На нашу 
думку, дискреційні повноваження адміні-
стративних судів уявляють собою складову 
їх компетенції, яка втілюється у формі зако-
нодавчо визначеного права діяти за певних 
умов на власний розсуд задля досягнення 
визначеної у процесуальному законодавстві 
цілі. Віднесення заходів із забезпечення по-
зову до дискреційних повноважень адміні-
стративних судів обумовлено: прагненням 
адміністративного судочинства до найпов-
нішої реалізації принципу верховенства 
права, а також важливістю задоволення по-
зовних вимог у справі для ефективного за-
хисту або поновлення прав, свобод та інте-
ресів учасників суспільних відносин. 
Оскільки наявність дискреційних по-

вноважень може сприяти виникненню ко-
рупційних ризиків, законодавець алгорит-
мізує порядок їх реалізації, що досягається 
завдяки особливому порядку розгляду за-
яви про забезпечення позову, а також про-
цедури скасування заходів забезпечення 
позову. 
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SECURING CLAIMS IN 
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

AS A DISCRETIONARY POWER OF 
ADMINISTRATIVE COURTS

The purpose of the article is to determine 
the features of taking measures to secure a 
claim as a discretionary power of the adminis-
trative court.

The article establishes that the powers of 
administrative courts are one of the types of 
powers of public authorities. Arguments are 
given that the legal nature of such powers is 
related to the need for the state to perform its 
functions.

The features are investigated for the per-
formance of the law enforcement function of 
the state and it is proved that they determine 
the vesting of law enforcement and judicial 
bodies with special powers.

Based on the analysis of the positions of sci-
entists, it has been established that powers are 
mainly understood as a set of rights and obli-
gations. The difference in the understanding 
of the category under study is mainly related 
to the scale of the authors’ consideration of the 
competence system - from a narrow percep-
tion of the latter as a set of rights and duties to 
a broad understanding as a unity of mission, 
vision, purpose, tasks, functions, rights and 
duties and responsibilities. for their failure to 
comply.

The concept is defi ned by the discretionary 
powers of the administrative courts. The ratio-
nale is given that the discretionary powers of 
administrative courts are a component of their 
competence, which is embodied in the form of 
a legislatively defi ned right to act under certain 
conditions at discretion in order to achieve a 
goal defi ned in the procedural legislation. The 
attribution of measures to secure a claim to the 
discretionary powers of administrative courts 
is due to: the desire of administrative proceed-
ings to most fully implement the principle of 
the rule of law, as well as the importance of sat-
isfying claims in a case for the effective protec-
tion or restoration of the rights, freedoms and 
interests of participants in public relations.

The article concludes that the presence 
of discretionary powers can contribute to the 
emergence of corruption risks. Therefore, the 
legislator applies a special algorithm for their 
implementation, which is achieved due to the 
special procedure for considering an applica-
tion for securing a claim, as well as the proce-
dure for canceling measures to secure a claim.

Key words: discretionary power, compe-
tence, administrative proceedings, adminis-
trative court, securing a claim, satisfaction of 
claims.
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ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÖ²ß ÇÀÑÀÄÈ ÏÐÅÇÓÌÏÖ²¯ 
ÍÅÂÈÍÓÂÀÒÎÑÒ² ÒÀ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÄÎÂÅÄÅÍÎÑÒ² 

ÂÈÍÈ: ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂ²ÑÒÑÜÊÈÉ ÍÀÐÈÑ

Зроблено спробу проведення фрагментар-
ного аналізу дієвості та ефективності кон-
ституційної засади презумпції невинуватості 
під час провадження, порівняння її правової 
регламентації та забезпечення доведеності 
вини у національному процесуальному законо-
давстві та окремих іноземних держав (на при-
кладі США, Великої Британії, Королівства 
Іспанія).
Сучасні держави мають свою власну сис-

тему розслідування кримінальних право-
порушень, особливу систему правосуддя. Не-
зважаючи на те, що питання презумпції є 
актуальним у кримінальному процесі, досить 
мало уваги серед дослідників приділялось саме 
аналізу презумпції невинуватості у законодав-
стві провідних держав світу. 
Для аналізу було обрано відповідне законо-

давство Сполучених Штатів Америки, Спо-
лученого Королівства Великої Британії, Коро-
лівства Іспанія. Вивчення досвіду цих держав 
може стати позитивним прикладом для 
вдосконалення вітчизняного законодавства у 
сфері здійснення кримінального судочинства 
й дотримання, при цьому, презумпції неви-
нуватості та забезпечення доведеності вини.
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би під час досудового розслідування й судо-
вого розгляду. Слушно навести п. 1 ст. 11 
Загальної декларації прав людини: «Кожна 
людина, обвинувачена у вчиненні злочину, 
має право вважатися невинною доти, поки 
її винність не буде встановлена в законному 
порядку шляхом прилюдного судового роз-
гляду, при якому їй забезпечують усі можли-
вості для захисту», п. 2 ст. 14 Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права: 
«Кожен обвинувачений в кримінальному 
злочині має право вважатися невинним, 
поки винність його не буде доведена згідно 
з законом», п.2 ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод: 
«Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кри-
мінального правопорушення, вважається 
невинним доти, доки його вину не буде до-
ведено в законному порядку» [1].
Проблематика процесуального правово-

го наповнення та механізмів реалізації заса-
ди презумпції невинуватості є достатньо до-
слідженою у вітчизняній науці, одночасно, 
серед науковців доволі фрагментарно уваги 
виокремлюється саме порівняльному аспек-
ту, моніторингу презумпції невинуватості у 
законодавстві окремих іноземних держав.
Доцільно провести згаданий процесу-

альний правовий порівняльний моніторинг 
стосовно змістовних питань, проблематики 
дотримання, реалізації згаданої конститу-
ційної засади в Україні та окремих інозем-
них державах, що надасть можливості більш 
детально дослідити цінність презумпції не-

Постановка проблеми
Закріплення засади презумпції неви-

нуватості у фундаментальних міжнарод-
но-правових актах маркерує її вагомість не 
лише для відправлення справедливого пра-
восуддя, забезпеченості доведеності вини, а 
й цілісного дотримання прав та свобод осо-
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винуватості у вітчизняному процесуальному 
та матеріальному праві.

Стан дослідження
Комплексні або окремі питання пре-

зумпції невинуватості у кримінальному про-
вадженні були предметом обстеження таких 
учених, як: М. Бажанов, Г. Барчук, Ю. Бау-
лін, А. Бойко, А. Войнарович, Т. Варфоло-
меєва, В. Галаган, В. Гончаренко, І. Гри-
цюк, Ю. Грошевий, В. Камінська, А. Кислий, 
Г. Кожевніков, В. Крижанівський, М. Кор-
нєєва, В. Лисенко, В. Луцик, В. Любавіна 
(Бобік), Р. Ляшенко, Мамка, В. Маляренко, 
І. Марочкін, Т. Мірошниченко, О. Михай-
ленко, М. Михеєнко, В. Молдован, В. Нор, 
О. Осауленко, В. Попелюшко, П. Пушкар, 
П. Рабінович, Р. Рахунов, В. Савицький,-
В. Самарін, В. Савченко, Н. Сибільова,-
З. Смітієнко, Ю. Стеценко, М. Строгович, 
О. Татаров, В. Тертишник, В. Топчій, В. Фа-
ринник, Ф. Фаткуллін, В. Шибіко, М. Шуми-
ло, Г. Юдківська, В. Юрчишин, С. Яценко та 
інші.
У працях науковців розглядалися питан-

ня генезису, сутності та значення презумпції 
невинуватості у кримінальному провадженні. 
Питання, що стосуються комплексного 

моніторингу цієї засади в порівняльно-пра-
вовому аспекті, зважаючи на сучасні тен-
денції євроінтеграційного процесу та рати-
фіковані міжнародно-правові акти, а також 
відповідне законодавство іноземних держав 
- досліджені фрагментарно.

Метою статті є проведення аналізу ді-
євості та ефективності конституційної заса-
ди під час провадження (досудового розслі-
дування та судового розгляду), порівняння 
правової регламентації презумпції невину-
ватості та забезпечення доведеності вини у 
національному процесуальному законодав-
стві та окремих іноземних держав (на при-
кладі США, Великої Британії, Королівства 
Іспанія).

Виклад основного матеріалу-
дослідження

У національному законодавстві, прин-
цип презумпції невинуватості знай-
шов своє відображення в таких нома-

тивно-правових актах, як Конституція 
України, Кримінальний кодекс України 
та Кримінальний процесуальний кодекс 
України. 
Відповідно до статті 62 Основного За-

кону України, особа вважається невину-
ватою у вчиненні злочину і не може бути 
піддана кримінальному покаранню, доки її 
вину не буде доведено в законному поряд-
ку і встановлено обвинувальним вироком 
суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою 
невинуватість у вчиненні злочину [2]. 
Частина 2 статті 2 Кримінального ко-

дексу України зазначає, що особа вважаєть-
ся невинуватою у вчиненні кримінального 
правопорушення і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному порядку і вста-
новлено обвинувальним вироком суду [3].
Стаття 17 КПК України чітко регламен-

тує, що особа вважається невинуватою у 
вчиненні кримінального правопорушення і 
не може бути піддана кримінальному пока-
ранню, доки її вину не буде доведено у по-
рядку, передбаченому Кодексом, і встанов-
лено обвинувальним вироком суду, що на-
брав законної сили. Ніхто не зобов’язаний 
доводити свою невинуватість у вчиненні 
кримінального правопорушення і має бути 
виправданим, якщо сторона обвинувачення 
не доведе винуватість особи поза розумним 
сумнівом. Підозра, обвинувачення не мо-
жуть ґрунтуватися на доказах, отриманих 
незаконним шляхом. Усі сумніви щодо до-
веденості вини особи тлумачаться на ко-
ристь такої особи. Поводження з особою, 
вина якої у вчиненні кримінального право-
порушення не встановлена обвинувальним 
вироком суду, що набрав законної сили, 
має відповідати поводженню з невинуватою 
особою [4].
Дійсно, презумпція невинуватості особи, 

яка підозрюється у вчинені кримінального 
правопорушення, є чи не основною засадою 
у здійсненні кримінального провадження 
не лише в Україні, а й у інших державах. 
Сучасні держави мають свою власну сис-

тему розслідування кримінальних право-
порушень, особливу систему правосуддя. 
Незважаючи на те, що питання презумпції 
є актуальним у кримінальному процесі, до-
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сить мало уваги серед дослідників приділя-
лось саме аналізу презумпції невинуватості у 
законодавстві провідних держав світу. 
Для аналізу було обрано законодавство 

відповідне Сполучених Штатів Америки, 
Сполученого Королівства Великої Британії і 
Північної Ірландії, Королівства Іспанія. Ви-
вчення досвіду цих держав може стати пози-
тивним прикладом для удосконалення зако-
нодавства вітчизняного у сфері здійснення 
кримінального судочинства й дотримання 
при цьому презумпції невинуватості та за-
безпечення доведеності вини [5, с. 142].
Незважаючи на досконале нормативне 

закріплення засади презумпції невинува-
тості в національному законодавстві, усе ж 
таки є недоліки в дотриманні цієї засади.-
В Україні презумпцію невинуватості найчас-
тіше порушують у таких випадках: при ви-
голошенні публічних заяв політиками і про-
курорами про чиюсь винуватість задовго до 
закінчення судового процесу, коли судове 
рішення, що не є обвинувальним вироком, 
відображає думку про винуватість особи, та 
під час затримання осіб, підозрюваних та/або 
обвинувачуваних у вчиненні злочину, і об-
ранні щодо них запобіжного заходу [6, с. 47].
Правова презумпція, як правове явище, 

у правових системах США та Великобрита-
нії, займає провідне місце. Окрім презумпції 
невинуватості, на сьогодні не відбулося нор-
мативного закріплення жодної іншої право-
вої презумпції. Основні положення цього 
явища існують у виді рекомендацій. 
Особливістю законодавства Великобри-

танії є відсутність свого кримінально-про-
цесуального кодексу, і, як результат, діють 
правові інститути, що виникли ще декілька 
століть тому, а саме: судочинство ґрунту-
ється на більше ніж 300 законодавчих ак-
тах і численних судових прецедентах, які 
часто характеризуються архаїчністю. На-
приклад, у сучасному процесі часто юрис-
ти Англії використовують «Велику хартію 
вільностей» 1215 року для обґрунтування 
права кожної людини бути судимою собі 
рівними [7].
Специфіка британського кримінально-

процесуального права традиційно поляга-
ла, з одного боку, в тому, що його доктрина 
і практика давно вже виходять з наявності 

презумпції невинуватості як загального 
принципа кримінального судочинства, а 
з іншого - у тому, що цей принцип ніколи 
не закріплювався на рівні правової норми. 
Пояснити це можна, по-перше, відсутністю 
у Великобританії «писаної» Конституції 
(у більшості держав саме в Конституціях 
формулюється ця засада, так як в Україні), 
а по-друге, некодифікованістю норм про-
цесуального права, яка, в кінцевому 
результаті, призвела до того, що більшість 
його загальних положень, в тому числі про 
презумпцію невинуватості, не мають чітких 
окреслень. Про зміст, який вкладається в 
цей принцип британською кримінально-
процесуальною доктриною і практикою, 
можна судити лише за прийнятими в різний 
час і у зв’язку з вкрай неоднаковими кон-
кретними справами, рішеннями авторитет-
них судових інстанцій, в першу чергу, суду 
Палати лордів і Відділення у кримінальних 
справах Апеляційного суду. Але рішення 
ці характерні не тільки тим, що в них 
визнається загальне положення про те, що 
кожен обвинувачений у злочині вважається 
невинуватим доти, поки у встановленому 
законом порядку він не буде визнаний та-
ким, але і тим, що вони наочно свідчать про 
тенденції знаходити винятки з цього загаль-
ного положення.
Така тенденція проявилася і в тому, що 

випливаючі із презумпції невинуватості, 
положення про «тягар» доведення в 
кримінальному процесі Великобританії 
набуло своєрідного значення. Цей посту-
лат лише в загальних рисах визнає, що в 
кримінальних справах обов’язок («тягар») 
доведення обвинувачення покладено на 
сторону обвинувачення, але воно допускає 
і суттєві винятки.
По-перше, сторона обвинувачення 

зобов’язана довести вину обвинуваченого 
лише тоді, коли останній її заперечує. Якщо 
обвинувачений вину визнає, то це звільняє 
сторону обвинувачення від обов’язку до-
ведення вини, що може служити процесу-
альною передумовою для призначення по-
карання без аналізу зібраних доказів, а так 
само для укладення між сторонами різних 
передбачених угод.
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По-друге, стороні обвинувачення до-
статньо довести лише наявність самого 
факту злочину (actus reus) і вини обвинува-
ченого в його вчиненні. Причому останнє, 
тобто той факт, що сторона обвинувачен-
ня має доводити наявність вини, а не за-
хист - її відсутність, протягом тривало-
го часу було предметом суперечностей у 
судовій практиці. Лише у 1935 році у своєму 
рішенні Палата лордів сформулювала так 
зване «Правило Вулмінгтона», згідно з 
яким «тяг ар» доведення вини покладається 
на сторону обвинувачення. У той же час, 
якщо в ході розгляду кримінальної спра-
ви, за якою подія злочину і вчинення його 
підсудним встановлені і не оскаржують-
ся, сторона захисту посилається на обста-
вини, що звільняють обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності, наприклад, 
на його неосудність, то «тягар» доведення 
обгрунтованості цього посилан ня перехо-
дить на сторону захисту. 
По-третє, існують окремі категорії 

кримінальних справ, коли стороні об-
винувачення, незважаючи на «Правило 
Вулмінгтона», достатньо дов ести лише факт 
вчинення певних дій. «Тягар» ж доведення 
відсутності вини стосується сторони захисту. 
Так, за Законом про запобігання корупції 
1916 рок у, посадова особа, яка отримала 
від кого-небудь подарунок, зобов’язана до-
вести, що її дії не пов’язані з корупцією. 
Аналогічно вирішується питання і в Законі 
про попередження злочинів 1953 року: 
«особа, у якого виявлено зброю, зобов’язана 
довести наявність у неї права на його 
зберігання і носіння» [8, с. 100-101].
Сказане свідчить про те, що визнане без-

застережно в кримінальному судочинстві ба-
гатьох держав положення про презумпцію 
невинуватості у Великій Британії, зокрема, 
все ще не є безумовним.
Що стосується презумпції невинуватості 

в американському праві, то потрібно зазна-
чити, що у спеціальній літературі США, зо-
крема 6-му виданні Юридичного словника 
Блека (Black’s Law Dictionary), презумпція 
визнається як «правило, встановлене зако-
ном або судом, відповідно до якого наяв-
ність основного факту дає початок існуван-
ню презюмованого факту, поки презумпція 

не буде спростована» [9]. Тобто презумпція 
розглядається як «штучне» правило, створе-
не або ж судовим органом або визначене в 
законодавстві. 
Найбільший внесок у дослідження пи-

тання презумпцій у правовій системі США 
зробили дослідники доказового права-
М. Морган та У. Тейер. Морган підкрес-
лював, що презумпції часто відображають 
звичний досвід про ймовірність зв’язку між 
основним і презюмованим фактом. Тому, 
якщо сторона надала доказ, достатній для 
підтримки висновку про правдивість осно-
вного факту, тягар переконання має покла-
датись на противника презумпції. Позиція 
У. Тейера отримала назву теорії «бульбаш-
ки, що лускає»: коли противник презумпції 
надає доказ, що суперечить існуванню пре-
зюмованого факту, «бульбашка» презумпції 
«лускає» і презумпція зникає. Згідно з цією 
теорією, презумпції підтримують лише пе-
редачу тягаря надання доказів [10, c. 611]. 
Зазначені твердження є свого роду трак-

туванням презумпції невинуватості за зако-
нодавством України, за яким сторона обви-
нувачення має довести у законному порядку 
винуватість особи. У випадку недоведення 
особа вважатиметься такою, яка не вчиняла 
каране діяння. 
Найбільш чітко, на нашу думку, засада 

презумпції невинуватості закріплена у Кри-
мінальному кодексі штату Каліфорнія (Penal 
Code). У § 1096 цього нормативного акта 
закріплено: «Обвинувачений у будь-якій 
кримінальній справі презюмується невину-
ватим доти, поки не буде доведено інше, і в 
разі розумного сумніву щодо того, що його 
вина переконливо підтверджена, він має 
право на виправдання, хоча мета цієї пре-
зумпції полягає тільки в покладанні на штат 
тягаря доведення поза всяким розумним 
сумнівом (beyond a reasonable doubt) його 
винуватості...». Далі в цьому параграфі по-
дається тлумачення того, що потрібно ро-
зуміти під «розумним сумнівом»: «Важливо 
розуміти - він не буде просто можливим сум-
нівом, оскільки все, що відноситься до справ 
людських (human affairs), відкрито для яко-
гось можливого або уявного сумніву. Варто 
зауважити, що він [розумний сумнів] являє 
собою такий стан справи, при якому після 
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повного співставлення і розгляду всіх до-
казів, свідомість присяжних залишається в 
такому стані, коли вони не можуть сказати, 
що відчувають тверде переконання в реаль-
ності обвинувачення (an abiding conviction of 
the truth of the charge)» [11]. 
Порівнюючи законодавство США та 

України, щодо закріплення та регламента-
ції принципу презумпції невинуватості, мо-
жемо проаналізув ати відносно недавні події, 
щодо визнання такою, що не відповідає Кон-
ституції України (є неконституційною) стат-
ті 368-2 Кримінального кодексу «Незаконне 
збагачення»: «Набуття особою, уповноваже-
ною на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, у власність активів 
у значному розмірі, законність підстав на-
буття яких не підтверджено доказами, а так 
само передача нею таких активів будь-якій 
іншій особі» [3]. Тим самим, згадана норма 
зобов’язувала самого підозрюваного дока-
зувати законність, легітимність походжен-
ня його статків. У лютому 2019 року Кон-
ституційний суд України визнав цю норму 
неконституційною: «За приписами статей 
62, 63 Конституції України законодавчим 
формулюванням складу такого злочину, як 
незаконне збагачення, не можна: покладати 
на особу обов’язок підтверджувати доказами 
законність підстав набуття нею у власність 
активів, тобто доводити свою невинуватість; 
надавати стороні обвинувачення право ви-
магати від особи підтвердження доказами 
законності підстав набуття нею у власність 
активів; уможливлювати притягнення осо-
би до кримінальної відповідальності лише 
на підставі відсутності підтвердження дока-
зами законності підстав набуття нею у влас-
ність активів» [12].
Що стосується ситуації з закріпленням 

незаконного збагачення в американському 
законодавстві, то США, які зробили дуже 
багато у сфері протидії корупції, вагалися 
криміналізувати незаконне збагачення та 
ратифікувати статтю 20 Конвенції Органі-
зації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 
року, саме через суперечність вказаної нор-
ми презумпції невинуватості, закріпленої у 
Конституції США [13].
Правосуддя США переслідує корупціо-

нерів за кримінальними законами, у яких 

відсутні неконституційні конструкції і ві-
тчизняний законодавець повинен врахува-
ти наведені аргументи та приділити увагу 
якості законів й відповідності їх Конституції.
Конституційний Суд не підлаштовується 

під політичну кон’юнктуру, не виконує за-
мовлень, а здійснює свою надважливу кон-
ституційну функцію збереження та захисту 
конституційного порядку в країні [14].
Отже, ми можемо дійти висновку, що 

регламентація і законодавче закріплення 
презумпції невинуватості що стосується не-
законного збагачення, як і в Україні так і в 
США станом на сьогодні врегульовано від-
носно однотипно.
Презумпція невинуватості прямо заде-

кларована в Конституції Королівства Іспа-
нія, у п. 2 статті 24, яка захищає обвинува-
ченого від незаконного засудження: «Так 
само кожен може бути судимий лише судом, 
визначеним законом, мати захист і право ко-
ристуватися адвокатською допомогою, пра-
во знати про обвинувачення, мати право на 
відкритий судовий розгляд, який здійсню-
ється у встановлені строки з дотриманням 
усіх гарантій, право користуватися всіма за-
собами при своєму захисті, право не свідчи-
ти проти себе самого, не визнавати себе ви-
нним, право на презумпцію невинуватості» 
[15]. 
За теорією, цю презумпцію називають 

штучною, тобто такою, яка формулюється 
законодавчим органом. Презумпція невину-
ватості діє поза сферою процесу доказуван-
ня, у тих випадках, коли явно обмежуються 
права людей. Вона сприймається як тим-
часова правда і діє, поки не буде доведено 
протилежне. Для того, щоб вона була дове-
дена, потрібно, щоб не залишилося жодних 
сумнівів, що особа, яку обвинувачують, є ви-
нною [16, с. 148]. 

Висновки
Проаналізувавши законодавство США, 

Великої Британії, Королівства Іспанія, спо-
стерігаємо певну схожість у регламентації 
засади презумпції невинуватості. Презумп-
ція невинуватості, закріплена в правовій 
системі США, за більшістю основних поло-
жень тотожна з презумпцією невинуватості 
у законодавстві Великобританії, а конститу-
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ційні засади правосуддя Королівства Іспа-
нія, схожі із вітчизняними. 
Особливістю кримінального процесу та 

судочинства англо-американської правової 
системи є визнання обвинуваченим своєї 
вини у вчиненні злочину, що має вирішаль-
не значення. У випадку його зізнання під 
час судового розгляду, справа, фактично, не 
розглядається по суті, за «спрощеною» про-
цедурою. Аналіз принципу презумпції неви-
нуватості в правових системах США та Вели-
кобританії ускладнений відсутністю законо-
давчого врегулювання і тісно пов’язаний з 
ученням про обов’язок доказування. 
Норми права встановлюють загальні 

правила поведінки на підставі законодавчо 
задекларованих засад і правових доктрин. 
Це відрізняє континентальну (романо-гер-
манську) систему права від англо-американ-
ської, де норми права «створюються», пере-
важно, судами під час розгляду конкретних 
кримінальних справ.
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SUMMARY 
An attempt was made to conduct a fragmentary 

analysis of the effectiveness and effi ciency of the 
constitutional principle of presumption of innocence 
during the proceedings, comparing its legal 
regulations and ensuring proof of guilt in national 
procedural law and individual foreign states (for 
example, USA, UK, Kingdom of Spain).

The presumption of innocence of a person 
suspected of committing a criminal offense is perhaps 
the main basis for criminal proceedings not only in 
Ukraine but also in other countries.

Modern states have their own system of criminal 
investigation, a special system of justice. Despite 
the fact that the issue of presumption is relevant 
in criminal proceedings, very little attention 
among researchers was paid to the analysis of the 
presumption of innocence in the legislation of the 
world’s leading countries.

Relevant legislation of the United States of 
America, the United Kingdom of Great Britain, and 
the Kingdom of Spain was selected for analysis. The 
study of the experience of these states can be a positive 
example for the improvement of domestic legislation 
in the fi eld of criminal justice and compliance with 
the presumption of innocence and ensuring proof of 
guilt.
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ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÎÃÎ 
ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÒÀ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ 

ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ ÏÐÀÂÍÈ×Î¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ Ó 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

В статье рассмотрены генезис, законо-
дательное закрепление, основные тенденции 
научных исследований и практику правопри-
менительной деятельности относительно 
проблемных вопросов действующего конститу-
ционного, уголовногого процессуального, уголов-
ного и другого законодательства, и междуна-
родно-правовых актов, в частности практику 
Европейского суда по правам человека в от-
ношении обеспечения и реализации профес-
сиональной правовой помощи в уголовном 
производстве. Установлены определенные не-
соответствия и пробелы между отдельными 
нормами Конституции Украины и действу-
ющим КПК Украины, а также Законом «Об 
адвоувтуре и адвокатской деятельности», 
Законом Украины «О бесплатной правовой 
помощи» и другими правовыми актами, из-
учены научные позиции отдельных ученых и 
представителей научных школ, на основании 
чего авторами наработаны и высказаны на-
учные позиции и пути их разрешения в дис-
куссионном направлении, в частности от-
носительно обеспечения и реализации таких 
прав всем сторонам и участникам уголовного 
производства. Предложено на законодатель-
ном уровне привести в соответствие нацио-
нальное действующее уголовное процессуальное 
законодательство и нормы Основного закона 
Украины в связи с введением нового словосо-
четания – предоставление «профессиональ-
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ной правовой помощи», не смотря на то, что 
такая новелла несет в большинстве своем 
этимологическое значение особенностей укра-
инского языка, в связи с чем имеет место на-
учная дискуссия.
Ключевые слова: проблемные вопросы, 

право, обеспечение, реализация, усовершен-
ствование, законодательство, задачи, профес-
сиональная правовая помощь, правовая по-
мощь, пробелы, несогласованности, участник, 
защитник, представитель, механізм, защита.

Постановка проблеми
Україна продовжує відбудовувати соці-

альну, правову, демократичну державу, де 
найвищою соціальною цінністю визначено 
людину, а утвердження її прав і свобод ви-
значає спрямовану діяльність нашої держа-
ви [1]. На державному рівні постійно відбу-
ваються організаційні та законодавчі захо-
ди, спрямовані на вдосконалення діяльності 
держави щодо утвердження та забезпечен-
ня прав, свобод і законних інтересів люди-
ни, створення дієвих механізмів їх забез-
печення, реалізації та захисту, розв’язання 
і удосконалення системних проблем у за-
значеній сфері [2]. У Національній страте-
гії у сфері захисту прав людини зазначено, 
що, удосконалення системи забезпечення 
та захисту прав і свобод людини здійснюва-
тиметься з урахуванням як національного 
досвіду, так і напрацьованих та апробова-
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них міжнародною спільнотою принципів і 
підходів. З метою удосконалення піднятих 
у статті проблемних питань слід взяти до 
уваги та активно використовувати досвід 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, діяльності Європейсько-
го Союзу, Організації Об’єднаних Націй, 
Ради Європи, Організації з безпеки і спів-
робітництва в Європі, інших міжнародних 
організацій, практику Європейського суду з 
прав людини, досвід правозахисних органі-
зацій України» [2]. 
Вказаний підхід у повній мірі може та 

повинен бути застосований і до процесу 
вдосконалення забезпечення і реалізації 
професійної правничої допомоги в Україні 
на законодавчому рівні. Адже запроваджен-
ня міжнародних і європейських правових 
стандартів та удосконалення чинного зако-
нодавства, усунення неузгодженостей між 
окремими законами України з вказаних пи-
тань сприятиме швидкому, повному та не-
упередженому досудовому розслідуванню, 
що є одним із завдань кримінального про-
вадження (ст. 2 КПК України) [3, с. 85-93].
Для того, щоб механізм забезпечення 

права на професійну правничу допомогу 
був ефективним і дієвим, він повинен бути 
закріплений у положеннях відповідних за-
конодавчих і нормативно-правових актів. 
При цьому важливо, щоб така регламентація 
була чіткою й однозначною, не допускаю-
чи будь-яких різнотлумачень, колізій та ін. 
Загальновідомо, що від якісного норматив-
но-правового регулювання певного явища, 
процесу тощо залежить ефективність його 
забезпечення в правозастосовній практиці. 
Тому повністю підтримуючи О.В. Салмано-
ва з приводу того, що наявність протиріч 
або прогалин у будь-якому законодавстві, а 
в кримінальному процесуальному -це осо-
бливо, не може позитивно відображатися на 
правозастосовній діяльності. У нашому ви-
падку мова йде про те, що «недосконалість» 
кримінального процесуального законо-
давства ускладнює, а в окремих випадках 
й унеможливлює вирішення визначених у 
ст. 2 КПК України завдань кримінального 
провадження [4, с. 161]. Про вказане свід-
чить й наявність змін у Конституції України 
від 2016 року, де словосполучення надан-

ня «правової допомоги» перейменовано на 
«професійну правничу допомогу». Однак, 
за дослідженням у КПК України, у Законі 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та Законі України «Про безо-
платну правову допомогу» вказані зміни не 
внесено, що потребує свого окремого дослі-
дження та напрацювання певних пропози-
цій і рекомендацій відносно удосконалення 
чинного законодавства в цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Науково-теоретичне підґрунтя з цьо-
го напряму складається з досліджен-
ня наступних праць учених, зокрема:-
С . Є . А б л а м с ь к о г о , В .П . Б о ж ’ є г о , 
В .В .Бори с о в а ,Т .В .Варфо лом е є в о ї , 
Б.Л. Ващука, В.І. Галагана, 
І.М.Гальпаеріна, Л.А. Гарбовського,-
Л.В. Головка, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Гро-
шевого, М.І. Гошовського, Є.В. Діденка,-
В.О. Дубрівного, М.В. Духовського,-
Р.О. Ємельянова, Я.П. Зейкана, О.А. Кал-
ганова, О.В. Капліної, Г.К. Кожевнікова,-
А.Ф. Коні, В.В. Лисенка, Л.Д. Кокорева,-
Н.І. Клименка, О.П. Кучинської, О.О. Ко-
чури, В.З. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, 
М.М. Михеєнка, Т.В. Омельченка,-
В.Т. Нора, О.В. Панчука, Т.І. Присяжнюка, 
О.В. Салманова, В.М. Савицького, М.В. Сена-
торова, М.С. Строговича, В.М. Тертишника,-
Л.Д. Удалової, І.Я. Фойницького, Т.Г. Фо-
міної, П.В. Цимбала, В.П. Шибіки,-
О.Г. Шило, М.Є. Шумили, В.Є. Юрченка, 
О.О. Юхна, М.О. Юхна, Ю.П. Яновича та 
інших. Слід зазначити, що одним із пер-
ших монографічних досліджень у незалеж-
ній Україні, присвячених питанням «забез-
печення» прав громадян у кримінальному 
процесі, проведено О.Р. Михайленком. 
Після набрання чинності КПК України у 
2012 році питання захисту прав окремих 
учасників кримінального провадження на 
рівні монографічних праць розглядались 
А.А. Аухундовим («Захист прав підозрюва-
ного у кримінальному провадженні» у 2013 
році), М.Г. Моторингіною («Сторона захис-
ту у судовому провадженні у першій інстан-
ції» у 2015 році), О.В. Маслюком («Процесу-
альна діяльність захисника зі спростування 
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підозри (обвинувачення)» у 2017 році),-
І.В. Дубівки («Діяльність адвоката в стадії 
досудового розслідування» у 2017 році) та 
в останні роки й іншими науковцями. Не-
зважаючи на значний обсяг зазначених та 
інших досліджень з проблем захисту учас-
ників кримінального провадження, біль-
шість питань, зокрема й порушених у цій 
статті, залишаються не вирішеними та є 
предметом гострих наукових дискусій. Кон-
цептуально не проводились дослідження 
питань щодо забезпечення конституційних 
гарантій на професійну правничу допомогу, 
захисту прав учасників кримінального про-
вадження, зокрема цивільного позивача, 
цивільного відповідача, перекладача, а сто-
совно потерпілого, свідка, а також питання 
забезпечення і реалізації професіональної 
правничої допомоги, дослідження по яких 
проводились фрагментарно, і при цьому не 
враховано понад 600 змін і доповнень до 
чинного КПК України, внесених станом на 
початок 2022 року.

Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є генезис, законо-

давче закріплення, основні тенеденції на-
укових досліджень і стан правозастосовної 
діяльності з наявних проблем криміналь-
ного процесу та інших галузей права щодо 
забезпечення і реалізації професійної прав-
ничої допомоги у кримінальному процесі. 
Завданнями є дослідження чинного націо-
нального законодавства, міжнародно-пра-
вових актів, рішень Європейського суду з 
прав людини, стан наукового дослідження, 
наукові позиції вчених і результати науко-
вої дискусії в дослідженому напрямі. За їх 
результатами напрацювати пропозиції з те-
оретичних, правозастосовних питань щодо 
удосконалення чинного законодавства та 
теорії кримінального процесу.

Наукова новизна дослідження
Наукове дослідження виконано на ак-

туальну тему з метою вирішення таких за-
вдань: уперше на ретроспективному рівні 
здійснено дослідження з питань генезису 
та аналізу Конституції України, національ-
ного законодавства, міжнародних правових 
актів, рішень Європейського суду з прав 

людини щодо теоретичного, правозастосов-
ного забезпечення і реалізації новели щодо 
«професійної правничої допомоги». У ході 
цього встановлено деякі термінологічні та 
сутнісні неузгодженості норм Основного за-
кону і КПК України та інших законів щодо 
запровадження вказаної новели у чинне за-
конодавство та відомчі нормативно-правові 
акти. З цього питання досліджено наукові 
позиції вчених та результати наявної дис-
кусії, висловлено авторські позиції в цьому 
напрямі. Удосконалено пропозиції вчених, 
практиків щодо приведення до узгоджен-
ності норм Конституції України з чинним 
законодавстом, міжнародними і європей-
ськими правовими стандартами щодо пи-
тань вдосконалення із забезпечення і реа-
лізації професійної правничої допомоги у 
кримінальному процесі.

Виклад основного матеріалу
Право на професійну правничу допо-

могу є конституційно гарантованим пра-
вом, яке водночас є гарантією дотримання 
інших прав людини. Якщо ж ще врахува-
ти специфіку кримінальної процесуальної 
діяльності, то, безсумнівно, можна ствер-
джувати, що ступінь важливості забезпечен-
ня права на професійну правничу допомогу 
в кримінальному провадженні є особливо 
важливим та високим. Проте, незважаю-
чи на доцільність необхідності належно-
го врегулювання питання забезпечення 
та реалізації права на професійну прав-
ничу допомогу, зокрема в кримінальному 
провадженні на законодавчому рівні, до-
водиться констатувати, що стан норматив-
но-правового врегулювання такого пра-
ва, на превеликий жаль, є незадовільним. 
Це, у свою чергу, не може негативно не 
відобразитися у правозастосовній діяль-
ності. У зв’язку з вищезазначеним слід по-
ставити за мету перспективні напрями 
вдосконалення нормативно-правового ре-
гулювання забезпечення права на профе-
сійну правничу допомогу. Адже положен-
ня кримінального процесу знаходять своє 
зовнішнє вираження у відповідних статтях 
КПК України. Він і є формою вираження 
кримінального процесуального права, що 
наочно відображає взаємодію законодав-
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ства з правом за принципом єдності фор-
ми та змісту. Законодавство є зовнішньою 
формою вираження права, а право впливає 
на характер і зміст законодавства, зокрема, 
кримінального процесуального [5, с. 40], що 
ми підтримуємо.
Право на професійну правничу є важ-

ливим інструментом також й захисту 
прав, свобод і законних інтересів особи в 
різних сферах суспільного життя. Зокре-
ма, якщо вести мову про сферу процесу-
альних правовідносин, то слід відзначити, 
що така допомога забезпечується як в 
адміністративному, так і в господарському, 
цивільному та кримінальному процесах. 
При цьому існують як загальні засади забез-
печення права на професійну правничу до-
помогу, так і специфічні, зумовлені особли-
востями конкретної сфери процесуальної 
діяльності. Тому цілком логічним є те, що 
регулювання забезпечення і реалізації 
права на професійну правничу допомо-
гу повинно здійснюватися як нормами за-
гального, так і спеціального законодавства. 
Дослідивши законодавство України, яке 
регулює суспільні відносини, пов’язані із 
забезпеченгням і реалізацією, охороною та 
захистом права на професійну правничу до-
помогу, можна константувати, що в нашій 
державі відсутній єдиний нормативно-пра-
вовий акт, який би визначав поняття, сут-
ність і зміст професійної правничої допомо-
ги, засади надання та реалізації, форми на-
дання та її види, суб’єктів надання, підстави 
та порядок здійснення, забезпечення і реа-
лізації права на професійну правничу допо-
могу, її правові наслідки та особливості між-
народного співробітництва у цій сфері. На 
сьогодні на законодавчому рівні визначені 
тільки організаційно-правові засади надан-
ня безоплатної правової допомоги. Така 
ситуація не є задовільною і констатує, що 
цю прогалину слід усунути, оскільки чимало 
важливих аспектів забезпечення і реалізації 
такої допомоги залишилося або не врегу-
льованими взагалі, або врегульованими по-
верхнево, не враховуючи термінологічну і 
сутнісну новелу «професійна правнича до-
помога». Тому з урахуванням вищезазначе-
ного вважаємо, що доцільною є необхідність 
розроблення та прийняття закону України 

«Про професійну правничу допомогу», 
який би об’єднав принципи, які розпоро-
шені в інших законах. Зокрема, такий недо-
лік прослідковується в КПК України, законі 
«Про адвокатуру та адвокатську дяльність», 
законі «Про безоплатну правову допомогу», 
у яких використовуються різні понятійно-
категоріальні терміни, але не вживається 
словосполучення «професійна правнича до-
помога». Такі приклади є й в інших зако-
нах, причому часто зустрічаються випадки, 
коли термін для позначення певного яви-
ща, процесу та ін. використовується, а його 
тлумачення не наводиться, що ускладнює 
правозастосування, а інколи призводить й 
до судових помилок. Утакій ситуації в тео-
рії, відомчих нормативно-правових актах,-
у навчальному процесі, у загальноосвітньо-
му правовому вихованні та в профілактичній 
роботі з населенням тощо є незрозумілим, 
який термін потрібно використовувати, 
що він у себе включає, а значить, і відпо-
відно виникають організаційні, теоретичні 
та інші труднощі при застосуванні. Якщо 
вести мову про вказані проблемні питання 
в контексті предмета нашого дослідження, 
то, передусім, необхідно зазначити, що в 
змінах до Конституції України з 2016 року 
закріплено право на професійну правничу 
допомогу. Проте в КПК України вказаний 
термін не використовується, як і в багатьох 
вищезазначених та інших законодавчих і 
нормативно-правових актах, зокрема відо-
мчих. У зв’язку з вказаним виникає питан-
ня, чи є «правова допомога» та «професійна 
правнича допомога» тотожним визна-
ченням. Зокрема, слід констатувати, що 
в законі України «Про безоплатну право-
ву допомогу» законодавець використовує 
термін правові послуги, а в законі 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» – адвокатські послуги. Таким 
чином, проаналізувавши зміст цих термі-
нів та понять, можна зробити попередній 
висновок, що значення в них ідентичне, 
але останнє є більш розширеним. У тако-
му разі незрозумілою є позиція законодав-
ція щодо використання в наближених до 
цього питання законодавчих актах різної 
термінології для позначення однієї й тієї ж 
категорії, про що висловились за останній 
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час й інші вчені, що ми підтримуємо. Тому 
ще одним із кроків на шляху вдосконалення 
законодавчого врегулювання забезпечення 
та реалізації права на професійну правничу 
допомогу взагалі та в кримінальному про-
цесі зокрема є приведення у відповідність 
термінології в усіх нормативно-правових 
актах, які регулюють у тій чи іншій мірі 
окремі аспекти забезпечення і реалізацію 
професійної правничої допомоги. 
На підтриму нашої наукової пози-

ції слід навести позиції й інших учених. 
Так, за визначенням Салманова О.В., 
КПК України є складовим елементом си-
стеми кримінального процесуального за-
конодавства, яким регулюється порядок 
кримінального провадження. Від його 
«якості» напряму залежить ефективність 
кримінального провадження, а також до-
тримання міжнародно-правових стандартів 
у кримінальному процесі. Більше того, 
оцінка стану врегульованості окремих пи-
тань кримінального провадження в поло-
женнях КПК України потрібно здійснювати 
різнобічно, адже не можна зазначити, що 
чинний КПК України є взагалі «поганим». 
Слід наголосити, що мають місце недостат-
ньо врегульовані чи взагалі неврегульовані 
окремі питання кримінального проваджен-
ня, але не в цілому порядок кримінального 
провадження [4, с. 160]. Проте чимало й 
інших аспектів забезпечення професій-
ної правничої допомоги в кримінальному 
провадженні не знайшли свого належного 
і достатнього законодавчого врегулювання 
та наукового дослідження. Зокрема, серед 
загальних засад кримінального провад-
ження в ст. 20 КПК України виокремлено 
«забезпечення права на захист». Зі змісту 
вказаної норми права зрозуміло, що зако-
нодавець основну увагу приділив саме тако-
му виду правової допомоги як захисту прав, 
свобод і законних інтересів підозрюваного, 
обвинуваченого, виправданого, засудже-
ного. На нашу думку, вказане положення 
цієї статті слід перейменувати як «Забез-
печення права на «професійну правничу 
допомогу» та закріпити в ній поняття та 
її види – професійної правничої допомо-
ги в кримінальному провадженні. Також 
ми підтримуємо, на нашу думку, вдалу по-

зицію Національної асоціації адвокатів 
України, яка пропонує виокремити такого 
учасника кримінального провадження як 
«адвоката, який надає професійну прав-
ничу допомогу учаснику кримінального 
провадження» [6], що доцільно закріпити 
й у законі «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». У зв’язку з вказаним слід під-
тримати наукову позицію Р.О. Ємельянова, 
який досліджуючи правове регулювання 
участі адвоката-представника потерпілого в 
кримінальному провадженні, у частинах 1, 
2 ст. 58, ч. 1 ст. 63, ч. 4 ст. 642 КПК України 
представника потерпілого, цивільного по-
зивача, цивільного відповідача, третьої осо-
би, щодо майна якої вирішується питання 
про арешт, визначено як особу, яка у кри-
мінальному провадженні має право бути 
захисником, що призводить до змішуван-
ня видів адвокатської діяльності та понять 
«захисник» та «представник» [7, с. 128]. На 
наш погляд, потрібно главу 3 КПК України 
доповнити статтею, у якій було б визначе-
но підстави та порядок залучення адвоката, 
який надає професійну правничу допомогу 
у кримінальному провадженні, а також за-
значено, що процесуальний статус такого 
адвоката напряму залежить від процесуаль-
ного статусу особи, якій надається така до-
помога. Окрім того, потрібно серед інших 
учасників кримінального провадження в 
окремій нормі виокремити права адвоката, 
який надає професійну правничу допомо-
гу свідку, визначити його правовий статус, 
його права, обов’язки та відповідальність. 
З’ясовано, що, незважаючи на певну 

кількість новел, що запроваджені у КПК 
України 2012 року, зокрема й щодо удоско-
налення захисту прав учасників криміналь-
ного провадження і прийняттям до нього 
певної кількості доповнень, змін, уточнень, 
залишаються невирішеними окремі як те-
оретичні, так і прикладні питання з цього 
напряму. Зокрема, встановлені протиріччя 
та неузгодженність між положеннями КПК 
України і законом України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність». У КПК України 
має місце неузгодженність та двозначність 
такого термінологічного апарату, як «захис-
ник, він же адвокат», а кількість законодавчо 
закріплених прав щодо захисту підозрюва-
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ного, обвинуваченого значно перевищує їх 
наявність з питань захисту потерпілої особи. 
За дослідженням з’ясовано процесуальні та 
правові гарантії базових прав потерпілого 
на стадії досудового розслідування і зокре-
ма, те, що вони визначені Конституцією 
України, міжнародно-правовими актами 
у вказаній сфері, що ратифіковані Вер-
ховною Радою України, а також Європей-
ським судом з прав людини, чинним КПК 
України, положеннями ст. 384 і ст. 387 КК 
України та іншими нормативно-правови-
ми актами. Однак, вважаємо, уточнити в 
законі положення, що не може бути пред-
ставником потерпілої юридичної особи у 
кримінальному провадженні, її керівник 
самостійно, або з іншою особою, яка упов-
новажена законом або установчими до-
кументами, якщо вони не є адвокатами. У 
зв’язку з цим пропонуємо доповнити ст. 58 
КПК України частиною 5, де передбачити 
законне представництво юридичної особи 
у разі обмеження її дієздатності чинним 
законодавством (наприклад, банкрутства, 
ліквідації підприємства тощо). Крім того, 
з’ясовано, що повноваження захисника 
щодо надання професійної правничої допо-
моги іншим учасникам кримінального про-
вадження чинним КПК України визначено 
більш чітко та окремо, ніж у попередньому 
КПК України 1960 року [8, с. 123-133].
Зазначаючи про вдосконалення забезпе-

чення та реалізації професійної правничої 
допомоги в Україні на законодавчому рівні 
слід вести мову також й про використання 
сучасних досягнень та новітніх інформацій-
них технологій під час розроблення ново-
го чи вдосконалення сучасного механізму 
забезпечення і реалізації права на профе-
сійну правничу допомогу. До того ж вказа-
ний механізм потрібно не тільки чітко, до 
найдрібніших нюансів вивірити, а й заре-
гламентувати його на законодавчому рівні. 
За результатами дослідження, 

здійсненого в рамках ініціативи «Цифрові 
рішення для покращення доступу до пра-
восуддя в Україні», що є компонентом 
проєкту Програми розвитку ООН в Україні 
«Права людини для України» за фінансової 
підтримки Глобальної Програми посилення 
верховенства права та прав людини задля 

сталого миру та сприяння розвитку (Global 
Programme on Strengthening the Rule of 
Law and Human Rights for Sustaining Peace 
and Fostering Development) та експертного 
внеску Координаційного центру з надання 
правової допомоги в Україні, було встанов-
лено, що цифрова трансформація процесів 
надання публічних послуг передбачає за-
безпечення доступу громадян і бізнесу до 
якісних та зручних послуг без корупційних 
ризиків, оптимізацію процедур з надан-
ня цих послуг, розвиток публічних елек-
тронних реєстрів, а також забезпечення 
інтероперабельності. Ця мета виражена в 
концепті «Держава в смартфоні», що став ос-
новоположним для цифрової транcформації 
процесів надання публічних послуг в 
Україні [9, с. 26]. Разом із тим, хоча переве-
дення правових послуг в електронну форму 
видається надто складним завданням через 
їх варіативність та індивідуальний підхід 
до кожного окремого випадку, але їх засто-
сування отримує все більшого поширення 
практика звернення клієнтів за професій-
ною правничою допомогою через «гарячі 
лінії», Єдиний контакт-центр тощо [9, 
с. 26]. У цьому контексті вкрай актуаль-
ним і нагальним є вироблення механізму 
цифровізації надання професійної правни-
чої допомоги взагалі та в кримінальному 
процесі зокрема, а також його визначення 
та закріплення на нормативно-правовому 
рівні. Адже визначення серед способів от-
римання права на професійну правничу 
допомогу за допомогою «електронних звер-
нень, вебплатформ, мобільних додатків, 
чат-ботів, електронних реєстрів та довідок, 
електронних судових заяв тощо» [9, с. 26-39] 
дозволить зекономити процесуальні строки 
та витрати, а значить, оптимізувати про-
цедуру і механізм звернення за професій-
ною правничою допомогою і її отримання. 
Більше того, таке нововведення зменшить 
кількість порушень, пов’язаних із забезпе-
ченням і реалізацією своєчасного доступу 
до професійної правничої допомоги, та під-
вищить довіру до суб’єктів її надання.

Висновки
Основними завданнями вдосконален-

ня забезпечення та реалізації професійної 
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правничої допомоги на законодавчому рів-
ні є: розробленя й прийняття закону Укра-
їни «Про професійну правничу допомогу»; 
усунення наявних у законодавстві України 
прогалин у частині неузгодженності тер-
мінологічного апарату між Конституцією 
України та КПК України, законом «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», за-
коном України «Про безоплатну правову 
допомогу», відомчими нормативно-право-
вими актами та ін.; законодавчо визначи-
тись з правовим статусом й обсягом щодо 
процесуальних прав і обов’язків захисника-
адвоката, який надає професійну правни-
чу допомогу свідку; врегулювати підстави 
і порядок надання професійної правничої 
допомоги на окремих стадіях кримінально-
го провадження; визначити механізм циф-
ровізації надання професійної правничої 
допомоги; запровадити ще не використані 
міжнародні і європейські правові стандарти 
та рішення Європейського суду з прав люи-
ни з досліджених та інших питань.

 З метою більш чіткого визначення 
механізму реалізації професійної правни-
чої допомоги на окремих стадіях і етапах 
кримінального провадження, доцільно до-
повнити окремими положеннями наступні 
глави КПК України: 1) Главу 10 статтею 
132-1 «Підстави та порядок надання профе-
сійної правничої допомоги під час застосу-
вання заходів забезпечення кримінального 
провадження»; 2) Главу 20 статтею 223-1 

«Підстави та порядок надання професійної 
правничої допомоги під час проведення 
слідчих (розшукових) дій»; 3) Главу 27 стат-
тею 314-2 «Реалізація професійної правни-
чої допомоги в підготовчому провадженні»; 
4) Главу 28 статтею 318-1 «Надання про-
фесійної правничої допомоги під час судо-
вого розгляду»; 5) главу 31 статтею 393-1 

«Надання професійної правничої допомо-
ги під час провадження в суді апеляційної 
інстанції»; 6) Главу 32 статтею 425-1 «Надан-
ня професійної правничої допомоги під час 
провадження в суді касаційної інстанції»; 
7) Главу 42 статтею 542-1 «Реалізація пра-
ва  на професійну правничу допомогу при 
міжнародному співробітництві під час 
кримінального провадження ».

Втім, підняті проблемні питання не є 
остаточними і підлягають окремому та до-
датковому дослідженню або науковому ви-
вченню.
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PROBLEMATIC ISSUES OF 

LEGISLATIVE IMPROVEMENT OF 
PROVISION AND IMPLEMENTATION 

OF PROFESSIONAL LEGAL AID IN 
CRIMINAL PROCEEDINGS

The authors of the article examined the gen-
esis, legislative consolidation, main trends in re-
search and law enforcement practice on existing 
issues of current constitutional, criminal proce-
dure, criminal and other national legislation and 
international legal acts, including the decisions 
of the European Court of Human Rights on 
implementation of professional legal assistance 
in criminal proceedings. The authors stated that 
despite the signifi cant number of novelties in 
the current criminal procedure legislation, cer-
tain inconsistencies and gaps between some pro-
visions of the Constitution of Ukraine and the 
current Criminal Procedure Code of Ukraine, 
the Law of Ukraine “On Advocacy and Advo-
cacy Activities”, the Law Of Ukraine “On Free 
Legal Aid” and other legal acts. In the course 
of the study the scientifi c positions of some sci-
entists and representatives of scientifi c schools 
were studied, on the basis of which the authors 
developed and expressed their own scientifi c 
positions in the discussed area, including issues 
related to improving current legislation to en-
sure and implement the right to professional 
legal assistance in criminal proceedings. Based 
on the results of the study, proposals, recom-
mendations and ways to improve national legis-
lation in this area have been developed and such 
a concept as “protection” has been enshrined 
in law. In particular, it is proposed to bring the 
current national criminal procedure legislation 
in line with the norms of the Constitution of 
Ukraine in connection with the introduction of 
a new phrase - providing “professional legal as-
sistance”, which is not consistent with all other 
current legislation of Ukraine, but needs its im-
mediate legal solution, although such a novel is 

mostly etymological, in particular to determine 
the features of the Ukrainian language in the 
national legislative activity, in connection with 
which there is a scientifi c discussion.

Key words: problematic issues, law, pro-
vision, implementation, improvement, legis-
lation, tasks, professional legal aid, legal aid, 
gaps, inconsistencies, participant, defender, 
representative, mechanism.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто генезис, законодавче 

закріплення, основні тенденції наукових до-
сліджень і практику правозастосовної діяль-
ності з наявних проблемних питань чинного 
конституційного, кримінального процесуаль-
ного, кримінального та іншого національного 
законодавства і міжнародно-правових актів, 
зокрема практику Європейського Суду з прав 
людини щодо забезпечення і реалізації профе-
сійної правничої допомоги у кримінальному 
провадженні. Встановлено певні неузгодже-
ності та прогалини між окремими нормами 
Конституції України і чинним КПК України, 
а також і Законом України про «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність», Законом 
України «Про безоплатну правову допомогу» 
та іншими правовими актами, вивчено на-
укові позиції окремих учених та представни-
ків наукових шкіл, на підставі чого авторами 
напрацьовано та висловлено власні наукові 
позиції та шляхи їх вирішення в дискусійному 
напрямі, зокрема щодо забезпечення та реалі-
зації таких прав усім сторонам та учасникам 
кримінального провадження. Запропоновано 
на законодавчому рівні привести у відповід-
ність національне чинне кримінальне про-
цесуальне законодавство до норм Основного 
закону України у зв’язку з введенням до нього 
нового словосполучення - надання «професій-
ної правничої допомоги», хоча й така новела 
несе в більшості своїй етимологічне значення 
особливостей української мови, у зв’язку з чим 
має місце наукова дискусія.
Ключові слова: проблемні питання, право, 

забезпечення, реалізація, вдосконалення, зако-
нодавство, завдання, професійна правнича до-
помога, правова допомога, прогалини, неузго-
дженності, учасник, захисник, представник, 
механізм, захист. 
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Автор статьи излагает возможные 
причины преступности, коррелируя их с созна-
нием как одного человека, так и общим сознани-
ем общества, народности, народа. Очерчивает 
и отмечает собственное видение правового пути 
преодоления позорной черты общества - пре-
ступности, приводит свое видение развития уго-
ловного права и криминологии в свете правовой 
реформы в Украине. Автор уделяет особое внима-
ние методологическим основам криминогенных 
детерминант, исходя из философских концеп-
ций причинности и противоречий. В статье 
анализируются основные виды причин, порож-
дающих такое наиболее социально-отрицатель-
ное явление, как преступность, а также разные 
условия, способствующие преступности. Рассма-
триваются дискуссионные вопросы социально-
биологических детерминантов антиобществен-
ного поведения. Также в статье определены 
причины и условия преступности в обществе. 
На рассмотрение и обсуждение предоставляется 
авторское (собственное) определение форм (ви-
дов) общественного сознания. Обосновывается 
необходимость эффективного сотрудничества 
теоретиков и практиков в области уголовного 
права и криминологии с целью качественного 
и объективного выполнения задачи Уголовного 
кодекса Украины и улучшения инновационной 
политики Украины в целом. Раскрывается 
значение и место криминогенных детерминан-
тов в системе права и криминологии в целом. 
Сделаны выводы и даны рекомендации по согла-
сованному применению норм действующего за-
конодательства в практической деятельности 
следователя, детектива и судьи. Обращено вни-
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мание на необходимость дальнейшего научного 
сотрудничества ученых, специалистов в облас-
ти материального и процессуального права.
Ключевые слова: вина, детерминация, 

сыщик, преступность, уголовное право, крими-
нология, мотив, правоохранительные органы, 
причина, сознание, следователь, суд, традиции.

Постановка проблеми
Проблема причин злочинності – цен-

тральна і най складніша з усіх кримінологіч-
них проблем. У ній, як у фокусі фотокамери, 
поєднуються елементи економіки та соціаль-
ної психології, юриспруденції та політики, 
наукової теорії та соціальної практики. Зна-
чення її визначається тим, що розкриваючи 
причини злочинності в сучасному суспіль-
стві, суспільстві «нашого часу», ми маємо 
можливість на науковій основі розробляти 
і здійснювати ефективні заходи боротьби з 
цим негативним явищем [1].
Проте, незважаючи на постійне та все 

більш поглиблене вивчення причин злочин-
ності, зазначена тема продовжує залишатись 
найбільш складною, дискусійною та актуаль-
ною. 
Це визначається і змістом самої «при-

чинні проблематики», незалежно від галузі 
знань, та спірним характером концепцій, які 
розробляються, соціальною детермінацією у 
філософії, соціології та соціальній психології, 
та їх недостатнім, на наш погляд, методоло-
гічним оснащенням.
Усе це визначає доцільність комплексно-

го вивчення проблем боротьби зі злочинніс-
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тю у наш час, комплексного – у соціальному, 
кримінологічному та юридичному плані – 
вивчення як окремих кримінально-правових 
норм, так і цілих інститутів кримінального 
права. У цьому і полягає актуальність про-
блеми.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проведений аналіз [1–9] показав, що вче-
ні та практики неодноразово досліджували 
питання злочинності, її причин та наслідків 
у цілому та їх окремі аспекти зокрема. Про-
те розгляд криміногенної детермінації крізь 
призму свідомості, з філософських концепцій 
причинності та протиріч, вимагає свого де-
тального дослідження та аналізу.
Мета статті – на підставі проведеного те-

оретичного аналізу та власного практичного 
досвіду розглянути криміногенну детерміна-
цію крізь призму свідомості, з філософських 
концепцій причинності та протиріч, а також 
обґрунтувати необхідність ефективної спів-
праці слідчих (детективів) та суду для якісно-
го та об’єктивного виконання завдання Кри-
мінального кодексу України; вдосконалити 
процесуально-правову діяльність судових та 
правоохоронних органів України в частині 
запобігання кримінальним правопорушен-
ням шляхом часткової ліквідації причин та 
умов, які сприяють вчиненню останніх, як 
наслідок - покращити інноваційно-правову 
політику України взагалі.

Виклад основного матеріалу
Процес спричинення, обумовлення чи 

реалізації іншого зв’язку певного явища, 
процесу чи їх сукупності із появою, відтво-
ренням, зміною злочинності або окремим 
злочином визначається як криміногенна де-
термінація, яка, у свою чергу, визначає за-
лежність злочинності від визначених явищ, 
процесів [2].
У свою чергу, соціальний детермінізм 

(від лат. determinare — визначати) є одним 
з основних імперативів соціології, у якому 
представлено загальний взаємозв’язок та 
причинно-наслідкові відносини різних соці-
альних явищ [3].
Так, серцевину розуміння соціального 

детермінізму становить основне питання фі-

лософії – про первинність буття та вторин-
ність свідомості, про відображувальну сут-
ність останнього. Стосовно до криміногенної 
свідомості це означає, що для пізнання вито-
ків його формування необхідно встановити 
ті реальні умови соціального буття, які по-
значилися на свідомості правопорушників. 
Формування та об’єктивація криміногенної 
свідомості розглядаються у цій статті з ура-
хуванням соціально-економічних, управлін-
ських, культурно-виховних та ідеологічних 
умов.
Вторинність та похідність від буття – ви-

значальна, але не єдина специфіка соціаль-
ного детермінізму. Інша полягає в активно-
му, творчому характері відображення. Воно 
проявляється, по-перше, у взаємодії буття та 
свідомості вже у процесі відображення, по-
друге, у зворотному впливі (за допомогою 
діяльності) свідомості на буття, коли при-
чиною змін буття вже стає свідомість. Ми 
підтримуємо думку, що свідомість людини 
не лише відображає світ, а й творить його. 
Оскільки в процесі відображення дозволя-
ється суперечність між об’єктом – зовнішнім 
середовищем та суб’єктом – його внутрішнім 
світом, внаслідок чого створюється чуттєво-
знакове утворення – гносеологічний образ, 
або суб’єктивний образ об’єктивного світу.
Свідомість, відповідно, має не тільки один 

канал взаємозв’язку з буттям – вплив лише 
довкілля, від об’єкта до суб’єкта, а два кана-
ли – зовнішній і внутрішній, об’єктивний та 
суб’єктивний, прямий та зворотний. Детер-
мінація діяльності системою потреб інтересів 
та мотивації на рівні суспільства, соціальних 
груп та особистості не є дискусійною у філо-
софії сучасності. Так, специфічною особливіс-
тю факторів соціальної детермінації є вклю-
чення до детермінаційного ланцюга поряд з 
матеріальними ще й ідеальні компоненти.

 У наш час філософи та соціологи не 
ототожнюють свідомість та пізнання (зна-
ння). Вони розрізняють у ньому гносеоло-
гічну сторону та ціннісну, яка містить став-
лення суб’єкта до пізнаної інформації. Відо-
бражене знання переробляється відповідно 
до потреб, інтересів та мотивації соціальних 
спільнот та особистості і стає регулятором ді-
яльності людини. При цьому у таких формах 
свідомості, як: політична, правова, моральна 
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- оцінка та ставлення є домінуючими у свідо-
мості. У злочинній діяльності це ставлення 
у вигляді вини та криміногенної мотивації 
породжує суспільно небезпечну поведінку. 
Отже, свідомість, щоб стати регулятором, 
причиною діяльності, проходить три стадії 
– відображення дійсності, конструктивної ді-
яльності свідомості та регуляції практичної 
діяльності людей.

 Суспільне буття безпосередньо (нероз-
дільно) впливало на суспільну свідомість, на 
нашу думку, лише у первісному суспільстві. 
Коли ж формується держава та виникає пра-
вова система регулювання соціальних відно-
син, зв’язок суспільного буття та свідомості 
суспільства здійснюється через складну сис-
тему політичних, правових, моральних від-
носин. 
Найважливіша детермінуюча роль свідо-

мості не викликає сумніву у сучасних психо-
логів, а також у психофізіологів.
Найбільша зацікавленість людини, її упе-

редженість проявляється, коли йдеться про 
соціальні явища, до яких належить й таке не-
гативне явище, як злочинність. У їхній оцін-
ці проявляються діаметрально протилежні 
соціальні позиції злочинця та потерпілого, 
різних за соціальної активності громадян та 
держави загалом.
Так, якщо ми визнаємо, що вся поведін-

ка людини повністю зумовлена   впливом на-
вколишнього середовища, ми цим самим по-
винні зняти з людини відповідальність за її 
вчинки. У вітчизняній кримінології та кримі-
нальному праві ідеальна мотиваційно-цільо-
ва причинність пов’язана з принципом вини 
як суб’єктивної підстави для суто індивіду-
альної кримінальної відповідальності. 
Відповідно до визначення законодавця 

України, вина – це психічне ставлення особи 
до вчинюваної дії чи бездіяльності, передба-
ченої Кримінальним кодексом України, та її 
наслідків, виражене у формі умислу або нео-
бережності [4]. 
Частина вчених відкидає метафізичне 

наукове положення про людські вчинки та 
особу як «продукт обставин», які формуються 
стихійно під впливом низки факторів: еконо-
мічних, антропологічних тощо.
Необхідно вказати, що свідомість сус-

пільства у вигляді науково-теоретичної та 

повсякденної свідомості, зафіксованої у ду-
ховній культурі суспільства та спільностей, 
їх традиціях, звичаях, норові, соціальних 
нормах та інших соціально-психологічних 
утвореннях, також є цілком певною життє-
вою реальністю. Вона відображає зовнішній 
світ не дзеркально, а відповідно до життєвих 
потреб, інтересів, а також соціальних норм. 
Суспільна психологія не існує поза індиві-
дами, поза їхньою свідомістю. Але по відно-
шенню до кожної окремої «свідомості» вона 
постає як певна реальність, що виходить за 
межі свідомості окремого індивіда та впливає 
на нього разом з іншими об’єктивними умо-
вами життя.
Свідомість має низку функцій, зокрема піз-

навальну (когнітивну) та регулятивну (поведін-
кову). Знання нерозривно пов’язане з регуля-
тивною функцією, тому що воно не є самоціл-
лю пізнання, а є засобом регуляції діяльності.
На нашу думку, основними детермінан-

тами людської діяльності, її причинами є по-
треби та інтереси, які визначають мотивацію 
особистості. Кримінологію ж цікавлять на-
самперед потреби негативного характеру.
Відповідно до визначення вітчизняних 

науковців, мотив кримінального правопору-
шення (злочину) – це внутрішнє спонукання 
до вчинення злочину, це рушійна сила вчин-
ку людини, що визначає його зміст і допома-
гає більш глибоко розкрити психічне став-
лення до вчиненого діяння [5, С.81].
Або ж під «мотивом злочину» слід розумі-

ти інтегральне психічне утворення, що спо-
нукає особу до вчинення суспільно небезпеч-
ного діяння та є його підставою [6, С.15].
Проте, діяльність індивіда спонукається, 

зазвичай, не лише одним мотивом, а систе-
мою мотивів – мотивацією. Мотивація, як і 
будь-яка система, містить ієрархічну сукуп-
ність мотивів, де є мотиви домінуючі, сенсо-
утворюючі, мотиви, які відбивають сутність 
особистості, та мотиви стимули.
У мотивації як системі мотивів нерідко 

поєднуються позитивні та негативні мотиви, 
мотиви та антимотиви діяльності. На нашу 
думку, ця галузь психологічного вчення про 
мотивацію особливо важлива для криміноло-
гії, де боротьба криміногенних та антикримі-
ногенних мотивів у злочинців відбувається 
не так уже й рідко. 
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У роботах сучасних психологів та соціоло-
гів розвиваються положення про мотивацію 
як джерело, причину людської активності та 
одночасно як про ядро особистості.
Так, мотивацію визначили як — психофі-

зіологічний процес, який під дією зовнішніх 
або внутрішніх факторів стимулює у людей 
бажання займатися тією чи іншою діяльніс-
тю [7].
А також мотивація — це певна сила, що 

змушує людей діяти і досягати поставлених 
цілей. Це стимул, що формує аспекти люд-
ської поведінки, які відповідають за здій-
снення тих чи інших вчинків [7].
Або ж мотивація – це сукупність рушій-

них сил, що стимулюють людину до вико-
нання певних дій; залежно від поведінки 
людини — це процес свідомого вибору нею 
того чи іншого типу дій, що визначаються 
комплексним впливом зовнішніх і внутріш-
ніх чинників [8].
На особистісну та групову мотивацію 

завжди опосередковано чи безпосередньо 
впливає соціальна психологія суспільства, 
особливо інтереси певних груп населення: 
національні, етнічні, політичні тощо.
Регуляторами діяльності спільнот висту-

пають групові потреби, колективні інтереси 
та мотивація, а також групові норми поведін-
ки – формальні та неформальні, предметні та 
норми спілкування. У великих спільнотах – 
народ, нація, класи – основними регулятора-
ми є такі соціальні норми, як традиції, звичаї, 
норов, звички, навчання, програми.
На наш погляд, групові потреби, інтереси 

та мотивація спільно з груповими соціальними 
нормами спрямовані на реалізацію двох осно-
вних форм групової діяльності: предметної на 
кшталт «суб’єкт-об’єкт» та спілкування за вза-
ємним типом. Вони, при цьому, не втрачають 
змісту детермінант колективної діяльності. 
Специфіка їх полягає у регуляції внутріш-
ньо групового спілкування, міжособистісних 
суб’єкт-суб’єктивних відносин. Ми вважаємо, 
що поглиблене вивчення цих детермінант 
становить особливий інтерес у кримінології та 
кримінальному праві з метою пізнання при-
чин групової злочинної діяльності, а також для 
характеристики причин злочинності.
Традиції, звичаї, звички – це такі регуля-

тори, детермінанти соціальної діяльності, які 

виникають із суспільних потреб та інтересів, 
що повторюються століттями, водночас вони 
наділені та характеризуються великою стій-
кістю, оскільки передають соціальний досвід 
від покоління до покоління.
Традиції можуть втілюватися у всіх фор-

мах та видах свідомості суспільства, звичаї 
ж найчастіше відображаються у моральній, 
правовій, релігійній формах суспільної свідо-
мості.
Традиції – це досвід, звичаї, погляд, сма-

ки, норми поведінки і таке інше, що склалися 
історично й передаються з покоління в поко-
ління [9].
Таким чином, у вченні про регулятивну 

функцію свідомості суспільства та спільностей 
ми виділяємо такі основні та значущі детер-
мінанти суспільних відносин та діяльності, 
як: потреби, інтереси, мотивація та соціальні 
норми. Останні на рівні звичайної свідомості 
найчастіше функціонують як неписані норми 
(у вигляді традицій, звичаїв, норову, звичок). 
Потреби, інтереси, мотивації та традиції ви-
ступають безпосередніми причинами зло-
чинності та кримінальних правопорушень.
Причини соціальної детермінації, на 

наш погляд, завжди суб’єктивні, стосують-
ся до сфери свідомості та соціальної психо-
логії. На відміну від умов, вони безпосеред-
ньо пов’язані з наслідками. Звідси вживані 
іноді вирази: «внутрішня», «психологічна», 
«суб’єктивна» причина та причина «зовніш-
ня», «об’єктивна», на нашу думку, не відпо-
відають науковій класифікації детермінант 
(причини, умови, корелянти та ін.) та специ-
фіці соціальної детермінації, у якій причина-
ми поведінки виступають потреби, інтереси, 
мотивація, а також соціальні норми. 
На наш погляд, залежно від глибини відо-

браження об’єктивного світу свідомість дифе-
ренціюється на два рівні: вищий та нижчий.
Вищий рівень – це наукова, систематизо-

вана свідомість (ідеологія). 
Нижчий рівень – звичайна свідомість, по-

бутова, емпірично-житейська, повсякденна. 
Вона безпосередньо діє у трудовій, громад-
ській, побутовій сферах. У ній нерідко супе-
речливо поєднуються розум та забобони, 
дійсні знання та хибні уявлення. Повсякден-
на свідомість функціонує не тільки у вигляді 
практичних суджень, а й у вигляді традицій, 
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звичаїв, чуток, настроїв, моди, пережитків. 
Найбільш антисоціальні форми буденної сві-
домості входять у систему чинників злочин-
ності.
Відповідно до вчення про форми (види) 

суспільної свідомості в соціології та кримі-
нології у системі причин злочинності виді-
ляються підсистеми. Такими є економічна 
свідомість, політична, правова, моральна, ре-
лігійна, філософська, естетична. Негативні, 
антисоціальні елементи цих форм свідомості 
нашого суспільства та спільностей входять у 
систему причин злочинності.
Ми пропонуємо авторське (власне) визна-

чення форм (видів) суспільної свідомості.
Так, політична свідомість – це система 

знань, відносин та регуляції поведінки у сфе-
рі політичного устрою держави, її внутріш-
ньої та зовнішньої політики, конституційних 
прав та обов’язків громадян тощо.
Економічна свідомість – сукупність еко-

номічних цілей, знань, поглядів, суджень 
народу, народності, етнічної групи та інших 
соціальних спільностей, які безпосередньо 
відображають економічну дійсність та вира-
жають своє ставлення до різних явищ еко-
номічного життя суспільства в конкретний 
історичний момент часу.
Моральна свідомість є системою знань, 

відносин та регуляції поведінки людей у різ-
них сферах життєдіяльності. Серед них слід 
виділити моральну свідомість у сфері: сімей-
но-побутових відносин, дозвілля, у міжосо-
бистісних відносинах спілкування та у сфері 
самосвідомості і самооцінки.
Правова свідомість – це знання, ставлен-

ня та регулювання поведінки у сфері право-
вих явищ: законотворчості, право виконав-
чої діяльності, поваги до права та інш. Де-
формована правосвідомість є поряд із анти-
соціальною мотивацією причиною багатьох 
кримінальних правопорушень.

Як висновок до статті зазначимо, що су-
часні положення та вчення про соціальну 
детермінацію, про суспільну та індивідуаль-
ну свідомість, про роль потреб, інтересів, 
мотивації та групових норм (традицій, вдач, 
звичаїв) як причин людської діяльності, про 
свободу волі та вину складають методологіч-
ну основу дослідження причин злочинності.

Вказане вимагає від теоретиків та прак-
тиків сьогодення, судових та правоохорон-
них органів України постійного вивчення 
причин та умов злочинності, вдосконален-
ня сучасних та розроблення нових методів 
боротьби із кримінальними правопорушен-
нями, розроблення нових алгоритмів та по-
етапності виявлення та правової оцінки со-
ціально-негативних явищ, з метою якісного 
та ефективного виконання завдання Кримі-
нального кодексу України.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері соціально-правової та кримінологічної 
діяльності, вважаємо за актуальні подаль-
ші дослідження відповідної спрямованості, 
адже останні створюватимуть перспективи 
теоретичних та практичних напрацювань та 
сприятимуть розв’язанню проблемних пи-
тань на цьому напрямку.
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АНОТАЦІЯ 
Автор статті викладає можливі причини 

злочинності, корелюючи їх із свідомістю як од-
нієї людини, так і загальною свідомістю спіль-
ноти, спільності, народу. Окреслює та зазна-
чає власне бачення щодо правового шляху подо-
лання ганебної риси суспільства - злочинності, 
наводить своє бачення розвитку криміналь-
ного права та кримінології у світлі правової 
реформи в України. Автор приділяє особливу 
увагу методологічним основам криміногенних 
детермінант, виходячи з філософських кон-
цепцій причинності та протиріч. У статті 
аналізуються основні види причин, які поро-
джують таке найбільш соціально-негативне 
явище, як злочинність, а також різні умови, 
що сприяють злочинності. Розглядаються 
дискусійні питання щодо соціально-біологічних 
детермінантів антигромадської поведінки. 
Також у статті визначені причини та умови 
злочинності у суспільстві. На розгляд та об-
говорення загалу надається авторське (власне) 
визначення форм (видів) суспільної свідомос-
ті. Обґрунтовується необхідність ефективної 
співпраці теоретиків та практиків у галузі 
кримінального права та кримінології з метою 
якісного та об’єктивного виконання завдання 
Кримінального кодексу України та покращен-
ня інноваційної політики України загалом. 
Розкривається значення та місце криміноген-
них детермінант у системі права та кримі-
нології у цілому. Зроблені висновки та надані 
рекомендації щодо узгодженого застосування 
норм чинного законодавства у практичній ді-
яльності слідчого, детектива та судді. Привер-
нуто увагу на необхідність подальшої наукової 
співпраці вчених, спеціалістів у галузі матері-
ального та процесуального права.
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I.Y. Gayur 
CRIMINOGENIC DETERMINATION 

AND CONSCIOUSNESS FROM THE 
STANDPOINT OF PHILOSOPHICAL 

CONCEPTS OF CAUSALITY AND 
CONTRADICTIONS

The author of the article outlines the possible 
causes of crime, correlating them with the conscious-
ness of one person and the general consciousness of 
the community of people and the people. He outlines 
and notes his own vision of the legal way to overcome 
the shameful feature of society - crime, as well as pres-
ents his vision of the development of criminal law and 
criminology in the light of legal reform in Ukraine. 
The author pays special attention to the methodologi-
cal foundations of criminogenic determinants, based 
on philosophical concepts of causality and contradic-
tions. The article analyzes the main types of causes of 
the most socially negative phenomenon, such as crime, 
as well as various conditions that contribute to crime. 
Discussion issues on socio-biological determinants of 
anti-social behavior are considered. Also, the article 
identifi es the causes and conditions of crime in society. 
The author’s (own) defi nition of forms (types) of public 
consciousness is given for consideration and discussion 
in general. The author of the article substantiates the 
need for effective cooperation of theorists and practi-
tioners in the fi eld of criminal law and criminology in 
order to qualitatively and objectively fulfi ll the task of 
the Criminal Code of Ukraine and improve the inno-
vation policy of Ukraine in general. The article reveals 
the importance and place of criminogenic determinants 
in the system of law and criminology in general. The 
author draws conclusions and provides recommenda-
tions for the coordinated application of current legis-
lation in the practice of investigators, detectives and 
judges. He also drew attention to the need for further 
scientifi c cooperation of scientists, specialists in the fi eld 
of substantive and procedural law.

Keywords: guilt, determination, detective, crime, 
criminal law, criminology, motive, law enforcement, 
cause, consciousness, investigator, court, traditions.
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Стаття присвячена проблемам правово-
го імунітету, а разом з тим і виявленню осо-
бливостей притягнення до кримінальної від-
повідальності осіб, які мають дипломатичні 
привілеї та імунітет від кримінального пере-
слідування. Саме тому виникає необхідність 
ретельного аналізу процедури притягнення 
до кримінальної відповідальності вище зазна-
чених осіб. 
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матичні привілеї та імунітет, дипломатичні 
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Постановка проблеми
Із прийняттям у 2012 році нового КПК 

України, питання кримінально-процесуаль-
них імунітетів зазнало змін, у зв’язку з чим 
потребує наукового дослідження і є актуаль-
ним як для науки кримінального процесу, так 
і для практики його застосовування. Новий 
КПК не вирішив однозначно і ефективно всі 
питання, які стосуються кримінально-проце-
суальних імунітетів. Як наслідок – численні 
порушення прав та свобод осіб, які наділені 
таким статусом і залучаються до участі у кри-
мінальному провадженні У структурі право-
вого статусу дипломатичних представників і 
представництв іноземних держав в Україні 
чільне місце посідають їх привілеї та імуні-
тети, які є необхідною умовою незалежності 
іноземних дипломатів від держави їх перебу-
вання при здійсненні ними своїх службових 
функцій.

Аналіз останніх досліджень
Особливостям притягнення до кримі-

нальної відповідальності окремих категорій 
осіб, які мають дипломатичні привілеї та іму-
нітет, присвячені праці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, серед яких важли-
ве місце займають роботи Л. Виноградової, 
О. В. Гончаренка, І. І. Лукашука, В. Т. Маля-
ренка, В.М. Репецького та ін.

Виклад основних положень
Чинне законодавство України передба-

чає особливий порядок кримінальних прова-
джень щодо окремих категорій осіб, які за сво-
їм правовим статусом наділені конституцій-
ними гарантіями недоторканості — у цьому 
випадку ми будемо говорити про працівників 
дипломатичних представництв та консульств.
У ч.4 ст.6 КК України вказано, що питан-

ня про кримінальну відповідальність дипло-
матичних представників іноземних держав 
та інших громадян, які за законами Укра-
їни і міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, не є підсудні в кримінальних справах 
судам України, у разі вчинення ними кримі-
нального правопорушення на території Укра-
їни вирішується дипломатичним шляхом [1]. 
У «Положенні про дипломатичні пред-

ставництва та консульські установи іноземних 
держав в Україні» та в інших нормативно-
правових актах України, з метою забезпечен-
ня належних умов для здійснення диплома-
тичними представництвами та консульськи-
ми установами іноземних держав в Україні 
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їх функцій зазначено, що надається диплома-
тичний імунітет, який виключає їх від кримі-
нальної юрисдикції України. Дипломатичні 
представники іноземних держав і певне коло 
інших іноземців або частково, на засадах вза-
ємності, обмежують кримінальну юрисдикцію 
щодо консульських працівників та інших осіб 
[2].  
Особистою недоторканністю та повним 

дипломатичним імунітетом від кримінальної 
відповідальності користуються: глава дипло-
матичного представництва в Україні (посол, 
посланник, повірений у справах), члени ди-
пломатичного персоналу дипломатичного 
представництва, які мають дипломатичний 
ранг – радник, торгові представники та їх за-
ступники; військові, військово-польові і вій-
ськово-повітряні аташе та їх помічники; пер-
ший, другий і третій секретар, аташе та секре-
тар-архіваріус, а також члени їх сімей, які не 
є громадянами України і спільно проживають 
разом з ними [3, с. 44]. 
Обмеженим імунітетом від кримінальної 

відповідальності користуються: консульські 
посадові особи, співробітники адміністратив-
но-технічного і обслуговуючого персоналу 
дипломатичних представництв, а також пред-
ставники та посадові особи міжнародних ор-
ганізацій, члени парламентських та урядових 
делегацій. Їх права недоторканності поширю-
ється на службові та житлові приміщення, на 
засоби пересування дипломатичних представ-
ників. Використовувати дипломатичну недо-
торканність у цілях, несумісних з функціями 
дипломатичного представництва, забороне-
но законом. Особи, які злочинно зловжива-
ють правом дипломатичної недоторканності, 
оголошуються персонами non grata і повинні 
покинути територію України. Наданих осіб 
кримінальна юрисдикція України відповідно 
до абз. 3 ст. 13 Положення про дипломатичні 
представництва та консульські установи іно-
земних держав в Україні поширюється лише 
у разі згоди на це держави, яка акредитує, 
що виражається в позбавленні певної особи 
дипломатичного імунітету від кримінальної 
юрисдикції держави перебування [2]. 
Поняття дипломатичних представників 

та перелік іноземних громадян, які корис-
туються цими привілеями та імунітетами в 
Україні, а також пов’язані з ними правила у 

кримінально-процесуальному законодавстві 
не розкриваються. Їх можна знайти в наступ-
них міжнародно-правових актах: 1) Віден-
ській конвенції про дипломатичні зносини 
1961 року (іноді її називають «кодексом по-
сольського права») [4]; 2) Конвенції про запо-
бігання та покарання злочинів проти осіб, які 
користуються міжнародним захистом, у тому 
числі дипломатичних агентів, від 14 грудня 
1973 року [5]. 
Що саме розуміється під дипломатичним 

імунітетом? Це є принцип вилучення ди-
пломатичних представників за кордоном від 
примусового впливу з боку суду, фінансового 
апарату і служби безпеки країни перебуван-
ня, принцип вилучення, зокрема, від позовів, 
арештів, обшуків, допитів, ембарго, реквізи-
цій та ін. Привілеї розглядаються як особливі 
правові переваги глав держав та їх представ-
ників. Найбільш істотними з цих переваг є 
право на посилений захист від посягань та об-
раз, право користуватися в певних випадках 
спеціальними знаками та емблемами, право 
на власні спеціальні засоби зв’язку з закордо-
ном (кур’єри, шифровані повідомлення тощо).
Щодо кращого розуміння особливостей 

притягнення до кримінальної відповідаль-
ності осіб, які користуються дипломатичним 
імунітетом, необхідно виокремити з Віден-
ської конвенції 1961 року [4] деякі криміналь-
ні процесуальні дипломатичні привілеї та іму-
нітети, а саме :

 Недоторканність приміщень і тери-
торії дипломатичного представництва, що 
передбачене статтею 22. Зміст цього імуні-
тету, який займає особливе місце, полягає у 
тому, що всі приміщення представництва (бу-
дівля або її частина), земельні ділянки, на якій 
вони розташовані, незалежно від того, кому 
належить право власності на них, предмети 
їхньої обстановки та майно, що знаходиться 
у приміщеннях, а також засоби пересування 
представництва «користуються імунітетом від 
обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій». 
Навіть під час пожеж або стихійних лих, при-
міщення дипломатичного представництва 
мають залишатись недоторканими. Задля 
забезпечення цього, держава перебування 
зобов’язана «вживати всі належні заходи для 
захисту приміщень представництва від усіля-
кого вторгнення чи нанесення збитку та для 
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запобігання будь-якого порушення спокою 
представництва чи приниження його честі та 
гідності».
Разом з тим, представництво не повинно 

зловживати цими імунітетами у будь-якій 
формі, а саме використовувати свої приміщен-
ня та засоби пересування не за призначенням, 
як-от: насильно утримувати людей, вести під-
ривні агітації проти іноземної держави, пере-
ховувати у приміщеннях представництва осіб, 
що обвинувачуються у скоєнні злочину тощо.

 Особиста недоторканність, що перед-
бачена статтею 29. Зміст цього імунітету поля-
гає в тому, що відповідні особи не підлягають 
арешту або затриманню у будь-якій формі. Іс-
торія міжнародного розвитку посольського та 
дипломатичного права показує, що особиста 
недоторканність є одним із фундаментальних 
елементів права зовнішніх зносин.
Варто зауважити, що така особиста недо-

торканність не є абсолютною, оскільки мають 
враховуватись інтереси держави перебуван-
ня. Тобто не винятком є можливість потен-
ційних зловживань дипломатичним агентом 
наданими йому привілеями та імунітетами у 
вигляді порушення законодавства держави 
перебування, і, як наслідок, за виняткових об-
ставин, застосування заходів попередження 
та самооборони з боку останнього.

 Недоторканність помешкання, тран-
спорту, кореспонденції, що передбачене 
статтею 30. Зміст цього положення полягає у 
тому, що приватна резиденція, засоби пере-
сування та кореспонденція дипломатичного 
агента «користується такою ж недоторкан-
ністю і захистом, що й приміщення представ-
ництва», а саме користується імунітетом від 
обшуку, арешту та інших дій. Під терміном 
«приватна резиденція» варто розуміти місце 
проживання, перебування в незалежності від 
статусу такого місця, - це може бути як місце 
постійного проживання, а також місце тим-
часового перебування (наприклад, готельний 
номер).
Тобто за своїм змістом ці імунітети є тотож-

ними, проте є різною природа цих імунітетів, 
бо недоторканність помешкання дипломата 
випливає з його особистої недоторканності, а 
недоторканність приміщень представництва 
є атрибутом акредитуючої держави, а не зу-

мовлена недоторканністю глави такого пред-
ставництва [6]. 

• Імунітет від юрисдикції, що перед-
бачений статтею 31. Під цим розуміється на-
дання імунітету від: а) кримінальної; б) адміні-
стративної; с) цивільної юрисдикцій держави 
перебування.
Користуючись імунітетом від криміналь-

ної юрисдикції, дипломатичний агент наділе-
ний правом взагалі не брати участь у кримі-
нально-процесуальних діях у будь-якій якості. 
Вказаний імунітет є абсолютним.
Під імунітетом від адміністративної юрис-

дикції розуміється те, що дипломатичні пред-
ставники не можуть бути піддані штрафам чи 
іншим адміністративним стягненням. Так чи-
ном, існує потенційна можливість зловживати 
такими гарантіями при скоєнні дорожньо-
транспортних пригод, порушення правил 
паркування тощо.
Також дипломатичний агент користуєть-

ся імунітетом від цивільної юрисдикції держа-
ви перебування. Імунітети від цивільної та ад-
міністративної не є абсолютними, на відміну 
від імунітету від притягнення до криміналь-
ної відповідальності. У випадку імунітету від 
цивільної відповідальності, дипломатичний 
агент не захищений ними щодо: «а) речових 
позовів, що відносяться до приватного неру-
хомого майна, яке знаходиться на території 
держави перебування; б) позовів, що стосу-
ються спадкоємства, відносно яких диплома-
тичний агент виступає як приватна особа;-
в) позовів, що відносяться до будь-якої про-
фесійної або комерційної діяльності, яка здій-
снюється дипломатичним агентом у прийма-
ючій державі поза межами своїх офіційних 
функцій». Необхідно відзначити, що останній 
пункт, який стосується здійснення професій-
ної чи комерційної діяльності, є таким, що 
протирічить положенню статті 42, яким забо-
роняється ведення вказаної діяльності дипло-
матичним агентом в особистих цілях.
Дипломатичний агент не зобов’язаний 

давати свідчення у будь-якому провадженні. 
Така ж норма передбачена в статті 21 Гаван-
ської конвенції про дипломатичних агентів 
1928 року, де вказано, що особи, які користу-
ються імунітетами від юрисдикції, мають пра-
во відмовлятись від явки в суд як свідка. Про-
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те, за особистою згодою, така особа може бути 
допитана [7]. 
Тобто під імунітетом від юрисдикції маєть-

ся на увазі вилучення особи з- під юридичної 
відповідальності держави перебування. Нато-
мість не відміняється застосування юрисдикції 
акредитуючої держави до правопорушників. 
Існування таких інструментів захисту може 
сприяти зловживанню дипломатичними при-
вілеями та імунітетами у вигляді порушення 
законодавства держави перебування та ухи-
лення від відповідальності на її території. Не 
виключається, що такі зловживання можуть 
бути ініційовані акредитуючою державою. 
Проблема зловживання наданими правами 
та, поміж інших, імунітетом від кримінальної 
юрисдикції є предметом дослідження.
Якщо вести мову про нормативне закрі-

плення розглядуваних привілеїв та імуніте-
тів, необхідно зазначити, що ч. 2 ст. 6 КПК 
України передбачає, що кримінальне прова-
дження щодо особи, яка користується дипло-
матичним імунітетом, може здійснюватися за 
правилами КПК лише за згодою такої особи 
або за згодою компетентного орану держави 
(міжнародної організації), яку представляє 
така особа, у порядку, передбаченому законо-
давством України та міжнародними договора-
ми України [8].
Вважаємо, що недоторканність диплома-

тичних представників виключає можливість 
не тільки їх затримання та арешту, а й обме-
ження (а тим більше порушення) їх законних 
прав та інтересів при провадженні й інших 
слідчих та процесуальних дій – обшуку, огляд, 
тимчасового доступу до речей і документів, 
приводу тощо. До цього слід додати, що зга-
даним імунітетом у кримінальному судочин-
стві користуються також члени сімей дипло-
матичних представників. Однак передбачено 
низку умов, за дотримання яких зазначені 
особи користуються імунітетом.
Наявність в іноземця певних прав і 

обов’язків зобов’язує слідчого, прокурора за-
стосовувати передбачені законодавством за-
ходи до їх забезпечення, здійснювати кримі-
нальне провадження за їх обов’язкового вра-
хування.
Так, згідно з ч.2 ст. 6 КПК України, кри-

мінальне провадження щодо особи, яка ко-
ристується дипломатичним імунітетом, може 

здійснюватися за правилами цього Кодек-
су лише за згодою такої особи або за згодою 
компетентного органу держави (міжнародної 
організації), яку представляє така особа, у по-
рядку, передбаченому законодавством Украї-
ни та міжнародними договорами України [8].
Згідно з ч. 4 ст. 65 КПК України, не мо-

жуть без згоди представника дипломатичної 
чи консульської установи своєї держави, бути 
допитані як свідки особи, які мають право ди-
пломатичної недоторканності, а також пра-
цівники дипломатичних представництв – без 
згоди представника дипломатичної установи 
[8].
На жаль, судовій практиці відомі випадки, 

коли імунітети використовуються для особис-
тої вигоди і безпеки тих дипломатів, які за-
ймаються злочинною діяльністю на території 
держави, не виконують свої обов’язки «пова-
жати закони та постанови держави перебу-
вання».

Висновки
На основі проведеного аналізу особли-

востей притягнення до кримінальної відпо-
відальності осіб, які користуються диплома-
тичним імунітетом, слід зробити висновок, що 
адекватне відображення в кримінально-про-
цесуальному законодавстві норм міжнарод-
них договорів нашої держави про імунітети 
потребує насамперед точного визначення 
кола суб’єктів таких імунітетів і з’ясування 
їх обсягу. Необхідною є деталізація змісту їх 
норм стосовно сучасних стадій кримінально-
го провадження, системи процесуальних дій 
і правового статусу суб’єктів кримінального 
процесу.
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SPECIFICS CRIMINAL PROSECUTION 

OF PERSONS ENJOYING DIPLOMATIC 
IMMUNITY

The article is devoted to the problems of legal 
immunity, and at the same time is characterized 
by the peculiarities of criminal prosecution of 
persons with diplomatic privileges and immunity 
from prosecution. That is why bringing a 
thorough analysis of the procedures to criminal 
responsibility of the above persons.

Key words: legal immunity, diplomatic 
privileges and immunity, diplomatic and consular 
missions, criminal prosecution.

Formulation of the problem. With the 
adoption of the new CPC of Ukraine in 2012, 
the issue of criminal procedural immunities 
has changed, and therefore requires research 
and is relevant both for the science of criminal 
procedure and for the practice of its application. 
The new CPС has not resolved unambiguously 
and effectively all issues related to criminal 
procedural immunities. As a result, numerous 
violations of the rights and freedoms of persons 
endowed with such status and involved in 
criminal proceedings. In the structure of the legal 
status of diplomatic representatives and missions 
of foreign countries in Ukraine their stay in the 
exercise of their offi cial functions.

Presentation of the main provisions. The 
current legislation of Ukraine provides for a 
special procedure for criminal proceedings 
against certain categories of persons who by 
their legal status are endowed with constitutional 
guarantees of inviolability - in this case we will 
talk about employees of diplomatic missions and 
consulates.

The Regulations on Diplomatic Missions and 
Consular Offi ces of Foreign States in Ukraine 
and other legal acts of Ukraine, in order to 
ensure appropriate conditions for the exercise 
of diplomatic missions and consular posts of 
foreign states in Ukraine in their functions, state 
that diplomatic immunity is granted. them from 
the criminal jurisdiction of Ukraine. Diplomatic 
representatives of foreign states and a certain 
circle of other foreigners or partially, on the basis 
of reciprocity, limit the criminal jurisdiction over 
consular offi cers and other persons.

Conclusions. On the basis of the analysis 
of the peculiarities of criminal prosecution of 
persons enjoying diplomatic immunity, it should 
be concluded that adequate refl ection in the 
criminal procedure legislation of international 
treaties of our state on immunities requires fi rst 
and foremost a precise defi nition of the subjects 
of such immunities and clarify them volume. It 
is necessary to detail the content of their norms 
in relation to the existing stages of criminal 
proceedings, the system of procedural actions 
and the legal status of the subjects of criminal 
proceedings.
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Запропонована стаття присвячена ви-
вченню питання кваліфікації заздалегідь не 
обіцяного потурання як форми причетності. 
Встановлено, що в чинному Кримінальному 
кодексі України потурання кримінальному 
правопорушенню обмежується рамками, го-
ловним чином, потуранням по службі, тоб-
то спеціальним суб’єктом вчинення такого 
кримінального правопорушення – спеціально 
зобов’язаним суб’єктом.
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Серед український науковців у своїх 
роботах це питання досліджували Р. Ве-
реша, П. Фріс, В. Сташис, М. Бажанов, 
В. Навроцький, С. Хилюк, І. Митрофанов, 
А. Притула, А. Беніцький та інші. 

Метою цієї статті є вивчення питання 
кваліфікації заздалегідь не обіцяного по-
турання як форми причетності.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Моральний обов’язок будь-якого гро-
мадянина – це не лише вживання заходів, 
які допомагають викрити злочинця, за-
побігти вчиненню кримінального право-
порушення, але й здійснення дій, спря-
мованих на безпосереднє припинення 
кримінальних правопорушень. Незацікав-
леність сторонніх осіб допомагає значній 
кількості злочинців. У першу чергу, це 
стосується кримінальних правопорушень 
п роти особи, хуліганів, грабіжників, роз-
бійників, протиправні діяння яких зазви-
чай мають місце у відкритій формі.
Моральним обов’язком щодо при-

пинення саме і тыльки власними силами 
кримінальних правопорушень для певних 
суб’єктів стає правовим. 
З потуранням, як формою причетнос-

ті, пов’язані факти, спрямовані на неви-
конання суб’єктом накладених на нього 
юридичних обов’язків. 
Поряд з потуранням характерно по-

являється бездіяльність, невиконання 

Постановка проблеми
Історія показує, що в тому чи іншому 

виді норми про причетності до криміналь-
ного правопорушення з’являються вже 
на ранніх етапах розвитку кримінального 
законодавства, що з очевидністю показує 
важливість цього кримінально-правового 
явища. З розвитком і зміною суспільно-
економічних формацій видозмінювалася 
злочинність, що вимагало реакції держави 
на неї у виді заходів кримінально-право-
вого характеру, спрямованих на проти-
дію суспільно небезпечним діянням. При 
цьому нові кримінальні прояви спонукали 
суспільство до вдосконалення криміналь-
но-правових інститутів, одним з яких по-
ступово ставав інститут причетності до 
кримінального правопорушення.

Стан дослідження
Питання про сутність і правову харак-

теристику причетності до кримінального 
правопорушення неодноразово досліджу-
вали вітчизняні і зарубіжні вчені - юристи.
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юридичних обов’язків вчинити активне 
діяння. За потурання суб’єкт несе відпо-
відальність за ухилення від персонального 
втручання з ціллю запобігти чи зупинити 
злочинне посягання, тому що він не здій-
снює діянь, спрямованих на безпосереднє 
припинення кримінального правопору-
шення. 
З потуранням кримінальному правопо-

рушенню традиційно пов’язується тільки 
стадія незакінченого кримінального пра-
вопорушення. Це пояснюється тим, що 
зазвичай попередження кримінального 
правопорушення можливе до його закін-
чення, після останнього можна вести мову 
лише і лише про інші форми причетності 
(приховування). 
Згідно із словником української мови 

потурати означає не перешкоджати кому-
небудь робити щось недозволене, варте 
осуду; виконувати чиїсь бажання, примхи; 
не протидіяти чому-небудь.
А. Кістяковський визначав потурання 

як невживання відомих засобів для пе-
решкоджання підготовлюваного або вже 
вчиненого кримінального правопорушен-
ня. Отже, неперешкоджання визначається 
не в позитивній дії, а в негативній, або в 
бездіяльності [1, c. 215].
О. Лемешко пропонує розрізняти ши-

роке та вузьке тлумачення терміна «поту-
рання кримінальному правопорушенню». 
Зокрема, у широкому (кримінологічному) 
розумінні потуранням визнається безді-
яльність будь-якої особи, яка не припи-
няє правопорушення, створює умови для 
їх вчинення. Потурання у вузькому зна-
ченні означає тільки бездіяльність спеці-
ально зобов’язаної особи, яка полягає у 
невиконанні обов’язку щодо припинення 
кримінального правопорушення. За сло-
вами автора потурання кримінальному 
правопорушенню – це самостійний різно-
вид причетності до кримінального пра-
вопорушення, що вчиняється спеціально 
зобов’язаним суб’єктом, який не виконав 
правовий обов’язок припинення попере-
днього кримінального правопорушення, 
що вчиняється. 
У своєму дослідженні О. Лемешко 

приходить до висновку, що аналіз спеці-

альних ознак потурання кримінальному 
правопорушенню як різновиду причет-
ності та водночас як виду наступного (по-
хідного) кримінального правопорушення, 
дозволив визначити його як умисну без-
діяльність спеціально зобов’язаної особи 
(похідне кримінальне правопорушення), 
яка не припиняє вчинення кримінального 
правопорушення (попереднє кримінальне 
правопорушення) іншою особою (особа-
ми) [2, c. 6].
Серед правників традиційним є підхід, 

згідно з яким під потуранням криміналь-
ному правопорушенню вважається непе-
решкоджання вчиненню кримінального 
правопорушення, якщо була така можли-
вість [3, c. 280].
Таке визначення потребує деякого 

уточнення, так, за  П. Матишевським, по-
турання – це неперешкоджання вчиненню 
кримінального правопорушення особою, 
яка зобов’язана і мала можливість відвер-
нути кримінальне правопорушення [4, c. 
158].
М. Коржанський вважає, що злочинне 

потурання – особливий випадок халатнос-
ті (ст. 367 КК) [5, c. 70].
Обов’язковою ознакою потурання в 

науці кримінального права визнаються 
бездіяльність і невиконання обов’язків з 
повідомленням або запобігання та при-
пинення кримінального правопорушення, 
покладених на винного.
П. Панченко звертається до матеріаль-

ного характеру потурання кримінальному 
правопорушенню. На його думку, наслі-
док останнього – це сприятлива обстанов-
ка вчинення кримінального правопору-
шення [6, c. 63].
С. Дрьомов наводить такі ознаки поту-

рання кримінальному правопорушенню:
− суб’єкт потурання – це лише певна 

посадова особа, на яку державою накладе-
но обов’язок з попередження криміналь-
них правопорушень, а також зупинення 
останніх;
− потурання кримінальному право-

порушенню має місце тоді, коли у зазна-
ченої особи була можливість запобігти 
кримінальному правопорушенню або при-
пинити його вчинення [7, c. 97].
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Хоча такі ознаки і характеризують по-
турання, та не повністю описують усі його 
властивості. 
Так, цікавим є той факт, що предикат-

не або попереднє кримінальне правопору-
шення при потуранні завжди мусить бути 
ще продовжуваним, тобто в момент вчи-
нення наступного кримінального право-
порушення – перше ще не закінчене. 
Така особливість пов’язана з тим, що 

однією з ознак потурання є вчинення та-
ких дій у формі бездіяльності, а отже, така 
бездіяльність мусить «прикривати» якусь 
дію – активну та тривалу в цей момент.
Центральним результатом потурання 

кримінальному правопорушенню можна 
вважати вчинення основного криміналь-
ного правопорушення. Важливо, що не 
має значення, чи було його доведено до 
кінця чи перервано з незалежних від волі 
особи причин.
У межах норм, що встановлюють від-

повідальність за потурання кримінально-
му правопорушенню, вчинення основного 
кримінального правопорушення має ви-
знаватися тяжким наслідком.
Не передбачення у кримінальному за-

коні дефініції «потурання кримінальному 
правопорушенню» не є підставою вести 
мову про відсутність кари в такому випад-
ку. Ми можемо і повинні в такому випадку 
звертатись до ст. 364 КК України.
Обов’язковими умовами притягнення 

до кримінальної відповідальності за без-
діяльність, поєднану з потуранням кримі-
нальному правопорушенню, як стверджує 
В. Лосєв, є: 

1) встановлений законодавчими та ін-
шими актами обов’язок посадової особи; 

2) наявність у неї реальної можливос-
ті не допустити кримінальне правопору-
шення або його припинити. При цьому 
слід враховувати, що перешкоджання 
здійсненню кримінальних правопорушень 
входить в обов’язки далеко не всіх посадо-
вих осіб [8, c. 209].
З урахуванням того, що підготовлю-

ване чи вчинюване кримінальне право-
порушення здатне завдати істотної шко-
ди охоронюваним кримінальним законом 
суспільним відносинам, посадова особа, 

яка йому потурає, зазіхає на два об’єкти 
– інтереси служби (у силу умисного не-
виконання покладеного на неї обов’язку) 
і об’єкт основного кримінального пра-
вопорушення (так як має реальну мож-
ливість не допустити заподіяння йому 
шкоди).
Як правильно зазначає І. Митрофанов, 

до прикладів службового потурання мож-
на віднести ситуацію, за якої, зважаючи на 
факт побиття одного із затриманих своїм 
колегою-поліцейським, співробітник полі-
ції не вживає жодних заходів для зупинен-
ня згаданого кримінального правопору-
шення. У цій ситуації посадова особа хоча 
й розуміє, що має місце злочинне діяння, 
проте не бере в ньому участі, у зв’язку з 
чим співучасті немає і має місце потурання 
[9, c. 161].
Деякі науковці [9, c. 162] обґрунтову-

ють позицію про те, що потуранням мож-
на вважати і кримінальне правопорушен-
ня, передбачене ст. 135 КК України, тобто 
завідоме залишення без допомоги особи, 
яка перебуває в небезпечному для життя 
стані і позбавлена можливості вжити захо-
дів до самозбереження через малолітство, 
старість, хворобу або внаслідок іншого 
безпорадного стану, якщо той, хто зали-
шив без допомоги, зобов’язаний був пі-
клуватися про цю особу і мав змогу надати 
їй допомогу, а також у разі, коли він сам 
поставив потерпілого в небезпечний для 
життя стан.
Обґрунтовується згадана позиція тим, 

що в згаданій статті не уточнені напрямки 
небезпеки (а відтак, ними є й злочинні по-
сягання).
Відтак, потуранням може бути лише 

умисне неперешкоджання злочинній ді-
яльності інших осіб, причому така безді-
яльність має виконуватися особою, яка 
була зобов’язана перешкодити такій зло-
чинній діяльності. 
Мотиви такої бездіяльності можуть 

бути різними, зокрема, це може бути страх 
за своє життя чи життя близьких, просте 
небажання або послуга правопорушнику. 
Цей вид причетності, завдяки відсутності 
ознак спільності діяння не утворює співу-
часті, а тому така особа не може бути при-
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тягнута до відповідальності як співучас-
ник. 
Оскільки сутністю потурання є надан-

ня пасивної допомоги особі, яка вчинила 
основне кримінальне правопорушення, то 
основним об’єктом таких кримінальних 
правопорушень будуть суспільні відноси-
ни у сфері правосуддя.
Цікавою можна вважати думку П. Пан-

ченка, який визнавав, що потурання кри-
мінальним правопорушенням, крім без-
посереднього об’єкта («охоронювані кри-
мінальним законом суспільні відносини, 
що забезпечують своєчасне попередження 
кримінальних правопорушень, їх запобі-
гання, припинення і викриття»), направ-
лено і на об’єкти іншого роду – «суспіль-
ні відносини з групи тих, на які посягає 
основне кримінальне правопорушення». 
Цей об’єкт він умовно називає «похідним» 
від безпосереднього об’єкта потурання, 
особливо обумовлюючи, що це не означає 
другорядної ролі такого об’єкта стосов-
но безпосереднього об’єкта потурання , в 
окремих випадках він «може мати не менш 
важливе значення» [6, c. 30].
Об’єктивна сторона потурання полягає 

в бездіяльності, а наслідком такого кри-
мінального правопорушення є вчинення 
основного кримінального правопорушен-
ня.
Суб’єктом таких кримінальних право-

порушень мож е бути тільки спеціально 
зобов’язана особа, яка мала обов’язок та 
можливість припинити злочинне діяння. 
Суб’єктивна сторона кримінальних 

правопорушень, що мають ознаки поту-
рання, може реалізовуватись тільки у фор-
мі прямого умислу, адже ставлення до на-
слідків завжди має бути умисним, інакше 
– особа не може притягуватись до відпо-
відальності, бо вона не усвідомлювала, що 
вчиняється кримінальне правопорушен-
ня, а отже, і свого обов’язку перешкоджа-
ти йому.
Правова оцінка потурання залежить 

від того, чи було воно заздалегідь обіцяне. 
Коли потурання було заздалегідь обіцяне, 
то воно утворює співучасть у кримінально-
му правопорушенні.

Якщо потурання не було заздалегідь 
обіцяним, воно може бути визнано відпо-
відним службовим зловживанням (ст.ст. 
364, 423 КК України).

Висновки
Отже, на основі вивчення та аналізу 

нормативних актів і правових позицій, 
ми дійшли висновку про те, що в чинно-
му Кримінальному кодексі України поту-
рання кримінальному правопорушенню 
обмежується рамками, головним чином, 
потуранням по службі, тобто спеціаль-
ним суб’єктом вчинення такого кримі-
нального правопорушення – спеціально 
зобов’язаним суб’єктом.
Тому потуранням може бути визнане 

лише умисне неперешкоджання проти-
правній діяльності інших осіб, причому 
така бездіяльність має виконуватися осо-
бою, яка була зобов’язана перешкодити 
такій протиправній діяльності.
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SUMMARY 
The proposed article is devoted to the study of 

the qualifi cation of unpromised indulgence as a 
form of involvement.

It is established that in the current Criminal 
Code of Ukraine indulgence in a criminal offense 
is limited to the framework, mainly indulgence in 
service, ie a special subject of such a criminal of-
fense - a specially obliged subject.

Therefore, only intentional non-interference 
with the illegal activities of others can be considered 
indulgence, and such inaction must be performed 
by a person who was obliged to prevent such illegal 
activities.

The objective side of indulgence is inaction, 
and the consequence of such a criminal offense is 
the commission of a major criminal offense.

The subject of such criminal offenses can only 
be a specially obliged person who had the duty and 
ability to stop the crime.

The subjective side of criminal offenses with 
signs of indulgence can be realized only in the form 
of direct intent, because the attitude to the conse-
quences must always be intentional, otherwise - the 
person can not be prosecuted because he did not 
realize that the crime is committed, and therefore 
and his duty to hinder him.

The legal assessment of indulgence depends on 
whether it was promised in advance. When indul-
gence is promised in advance, it constitutes com-
plicity in a criminal offense.

If the concession was not promised in advance, 
it may be recognized as a relevant offi cial abuse (Ar-
ticles 364, 423 of the Criminal Code of Ukraine).
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Â²ÉÑÜÊÎÂÅ ÑÅÊÑÓÀËÜÍÅ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÎ Â ÓÌÎÂÀÕ 
ÂÎªÍÍÈÕ Ä²É ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті було з’ясовано проблеми право-
вого регулювання щодо вчинення сексуального 
насильства в умовах воєнних дій на терито-
рії України. Проаналізовано ст.ст. 433, 438 
Кримінального кодексу України, що дало змогу 
зробити висновок про необхідність конкрети-
зації складу злочину військового сексуального 
насильства, вчиненого в умовах воєнних дій 
(за допомогою окремих статей та внесення 
змін до сучасних). Також зазначено, що ці 
статті є занадто широкими за змістом та 
не враховують ступінь тяжкості злочину, 
не відповідають принципам кваліфікації та 
принципам права загалом, а його правотвор-
ча конструкція не відповідає основним прави-
лам юридичної техніки. Проаналізовано ст. 
442 Кримінального кодексу України, що дозво-
лило виявити невідповідність її міжнародним 
нормам, зокрема в частині використання 
поняття «тяжкі тілесні ушкодження», що 
є значно вужчим за своїм змістом, аніж по-
няття «серйозні тілесні ушкодження», що ви-
користовується у міжнародному праві.
З’ясовано, що до основних недоліків юри-

дичної техніки закону про кримінальну від-
повідальність належать порушення логіки 
викладення правових норм у законі та дефек-
ти, пов’язані з термінологією закону про кри-
мінальну відповідальність. Аналізуються 
такі поняття, як «сексуальне насильство», 
«зґвалтування», «ґендерне насильство», вста-
новлюється їх зміст. Зроблено висновок, що 
поняття «гендерно-зумовлене насильство» 
(«гендерне насильство»), «сексуальне насиль-
ство» та «зґвалтування» (зокрема, й понят-
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тя «військового гендерно-зумовленого насиль-
ства», «військового сексуального насильства» 
та «військового зґвалтування», що вчинені 
в умовах воєнний дій на території України) 
співвідноситься як загальне і спеціальне, ціле 
і частина.
Проаналізовано законопроєкт «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації норм міжнарод-
ного кримінального та гуманітарного права» 
№ 2689, з’ясовано його недоліки. Наголошено 
на необхідності формулювання поняття «сек-
суальне насильство». 
У статті зазначено, що потрібно підвищи-

ти рівень інформування громадян, особливо 
жертв сексуальних злочинів, щодо особливос-
тей фіксування доказів та загалом необхідних 
правових кроків у разі вчинення злочину щодо 
них військовими. Зауважено, що варто мак-
симально зменшити необхідну доказову базу 
щодо вчиненого сексуального насильства, об-
межившись свідками та фото, відеофіксаці-
єю; ці положення необхідно чітко визначити і 
зафіксувати у правовому акті. Наголошено на 
важливості проведення системного навчання 
для уповноважених органів щодо правил вті-
лення у життя норм, що стосуються військо-
вих злочинів та злочинів проти людства, у 
тому числі й норм, що стосуються вчинення 
військового сексуального насильства в умовах 
воєнних дій на території України.
Ключові слова: ґендерне насильство, сек-

суальне насильство, зґвалтування, воєнні зло-
чини, злочини проти людства, злочини гено-
циду.
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Постановка проблеми
Воєнні злочини на території України 

набули небачених масштабів, зокрема вбив-
ства, катування, зґвалтування цивільного 
населення тощо. Немає ніякого оправдан-
ня таким діянням російських загарбників, 
водночас, постає й необхідність у юридиза-
ції цього питання, з’ясуванні найнагальні-
ших питань.
Застосування сексуального насильства 

в умовах воєнних дій переслідується у су-
довому порядку як одне з найсерйозніших 
порушень міжнародного права, за скоєння 
якого немає амністії. На жаль, вітчизняне 
законодавство щодо вчинення цих злочи-
нів не врегульовано в достатній мірі. Це є 
серйозним недоопрацюванням правотвор-
ця, тим більше, зважаючи на його актуаль-
ність у зв’язку з воєнним конфліктом із ро-
сією, що тримає з 2014 року. 
Нагальність розгляду цього питання 

зумовлена й повномасштабною російсько-
українською війною, що розпочалася 24 
лютого 2022 року, що, зокрема, призвела 
до великої кількості сексуального насиль-
ства, що вчиняються російськими військо-
вими. Так, днями Офіс генерального про-
курора України повідомив про висунення 
першої підозри у порушенні законів та зви-
чаїв війни російському військовослужбов-
цю через зґвалтування жінки на Київщині. 
Про випадки зґвалтувань з боку російських 
військових на території України говорять і 
правозахисники [21], їх є чимало.
Проблемою є не лише дефективне 

правове регулювання, але й відсутність 
розуміння ключових понять – «гендер-
но обумовлене насильство» («гендерне 
насильство»), «сексуальне насильство», 
«зґвалтування» та їх розмежування між со-
бою. Більше того, до прикладу, поняття 
сексуального насильства (як і зґвалтування, 
гендерно обумовленого насильства тощо), 
пов’язаного з конфліктом, набагато шир-
ше, ніж поняття сексуального насильства, 
взагалі, що, відповідно, вимагає різної кри-
мінальної кваліфікації та, зокрема, юридич-
ної відповідальності.
Дискусійним є й питання доказової бази 

щодо сексуального насильства в умовах во-
єнних дій, адже на окупованих територіях 

зібрати всі необхідні докази щодо вчинен-
ня таких злочинів є дуже складно, подеку-
ди – майже неможливо.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Війна росії та України не є новою те-
мою для обговорення, зокрема щодо вчи-
нення військового сексуального насильства 
в умовах воєнних дій на території Украї-
ни. До науковців, які здійснювали вивчен-
ня цієї тематики, належать: Т. Азаренко, 
А. Альохін, Л. Божко, О. Власюк, В. Горбу-
ліна, І. Грицай, К. Данченко, М. Желтуха, 
С. Кириченко, А. Кориневич, К. Левченко, 
Е. Лібанова, О. Ляшенко, Л. Наливайко, 
О. Суслова, Г. Шаульська, М. Шаульський, 
О. Юшкевич, Н. Яковлєва, Т. Ярмощук та 
ін. Водночас, залишається низка невиріше-
них питань, що стосуються досліджуваної 
тематики. 

Метою дослідження є з’ясування пра-
вових особливостей військового сексу-
ального насильства в умовах воєнних дій 
на території України, зокрема в частині 
особливостей та недоліків правового регу-
лювання, формулювання шляхів усунення 
цих недоліків.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Основою ефективного правового ре-
гулювання є система впорядкованих та 
взаємоузгоджених нормативно-правових 
приписів, які можна застосувати на прак-
тиці, при цьому вони повинні бути одно-
значними та не суперечити міжнародним 
нормам (які держава імплементувала) та 
принципам права. До такого нормативно-
правового комплексу, який у тій чи іншій 
мірі врегульовує питання військового сек-
суального насильства в умовах воєнних дій 
на території України належать: Криміналь-
ний кодекс України, Кримінальний про-
цесуальний кодекс України та Цивільний 
процесуальний кодекс України, закони 
України (Закон України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», За-
кон України «Про забезпечення прав і сво-
бод громадян та правовий режим на тим-
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часово окупованій території України», За-
кон України «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб», Закон 
України «Про особливості державної полі-
тики із забезпечення державного суверені-
тету України на тимчасово окупованих те-
риторіях у Донецькій та Луганській облас-
тях» та ін.), підзаконні нормативно-правові 
акти України (Розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження Націо-
нального плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, 
безпека» на період до 2025 року, Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насиль-
ству за ознакою статі», Указ Президента 
«Про невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, насиль-
ству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 
постраждали від такого насильства» та ін.) 
та міжнародні акти.
Україна підписала низку міжнародних 

документів, що стосуються питання вій-
ськового сексуального насильства в умо-
вах воєнних дій, зокрема: Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні права-
(ст.ст. 7, 9, 10), Конвенція про права ди-
тини, Конвенція Ради Європи про захист 
прав та основоположних свобод людини 
(1950 р.), Конвенція Ради Європи про про-
тидію торгівлі людьми (CET197), Конвен-
ція Ради Європи про захист дітей від сексу-
альної експлуатації та сексуального насиль-
ства (CET201) [26] та ін. 
Водночас, у такому вигляді як ці право-

ві акти існують в Україні сьогодні, є недо-
статнім для утвердження принципів права, 
зокрема принципу справедливості та ефек-
тивності. Як обґрунтовано зазначають-
Г. Шаульська та М. Шаульський, – «почи-
наючи з 2014 року (з початком збройного 
конфлікту на Сході країни), Україна зіткну-
лась з новими соціальними явищами, які 
суттєво ускладнили та поглибили означену 
проблематику» [20, c. 324] .
Адже жоден з вищезазначених право-

вих актів, зокрема й імплементованих між-
народних документів, не складає, навіть у 
своїй сукупності, повної та такої необхідної 

основи для ефективного регулювання пи-
тання військового насильства в умовах во-
єнних дій на території України1. Пісня вне-
сення змін та доповнень до Кримінального 
кодексу України, зокрема, за допомогою 
ратифікації Римського статуту, такі дефекти 
правового регулювання можуть бути лікві-
довані. 
Отже, необхідно детальніше розгляну-

ти питання недоліків правового регулю-
вання. По-перше, підписавши Римський 
статут два десятки років тому, Україна, ста-
ном на 2022 рік, не ратифікувала його, ке-
руючись висновком Конституційного Суду 
України, прийнятим 11 липня 2001 року, 
про те, що Римський статут може бути ра-
тифікований лише після внесення змін до 
Конституції України [1, с. 16]. У цьому до-
кументі сексуальне насильство, пов’язане 
із конфліктом, становить одну із складових 
таких міжнародних злочинів, як воєнні 
злочини, злочини проти людяності або зло-
чин геноциду, чого немає у Кримінальному 
кодексі України. Натомість наш правозас-
тосувач переважно керується нормами ст. 
433 Кримінального кодексу України («На-
сильство над населенням у районі воєнних 
дій») або ст. 438 Кримінального кодексу 
України («Порушення законів та звичаїв ві-
йни») [12]. 
Проаналізувавши ці статті, можна дійти 

висновку, що вітчизняне законодавство по-
требує конкретизації складу злочину вій-
ськового сексуального насильства, вчине-
ного в умовах воєнних дій (за допомогою 
окремих статей та внесення змін до сучас-
них). Перш за все, ці статті є занадто ши-
рокими за змістом та не враховують ступінь 

1 Так, у Стратегії запобігання та протидії сексу-
альному насильству розробленою за підтримки 
cтруктури Організації Об’єднаних націй з питань 
ґендерної рівності та розширення прав і можливос-
тей жінок (ООН Жінки) в Україні та Моніторин-
гової місії ООН з прав людини в Україні за пого-
дженням з Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції, Мі-
ністерством закордонних справ та Міністерством 
юстиції України зазначається, що національне за-
конодавство та юридична практика стосовно кримі-
нального переслідування сексуального насильства 
обмежені та неповністю узгоджені з міжнародними 
стандартами та практикою.
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тяжкості злочину. Окрім того, кваліфікація 
за ст. 433 або ст. 438 Кримінального кодек-
су України у випадку вчинення військового 
сексуального насильства в умовах воєнних 
дій як мінімум не відповідає принципам 
кваліфікації, більше того не узгоджується з 
принципами права, зокрема з принципом 
справедливості покарання, а його право-
творча конструкція не відповідає основним 
правилам юридичної техніки. 
Зокрема, санкції аналізованих статей 

Кримінального кодексу України не відпові-
дають принципу справедливого покарання, 
оскільки покарання за його вчинення, вста-
новлене у ст.ст. 433, 438 Кримінального ко-
дексу України, є зам’яким. Щодо принципів 
кваліфікації, то у нашому випадку порушу-
ються принципи об’єктивності, точності, ін-
дивідуальності та повноти, тобто більшість 
із принципів, що не може не викликати пи-
тання їх легітимного характеру.
Щодо родового об’єкта, то як уже зазна-

чалося, сексуальне насильство може вчиня-
тися як метод геноциду, може бути злочи-
ном проти людяності та воєнним злочином, 
отож, й намір суб’єкта злочину різниться, 
як і тяжкість правопорушення та наслідки 
злочину. Відповідно – склад злочину і санк-
ція статті мають відрізнятися. 
У статті 442 Кримінального кодексу 

України встановлюється відповідальність 
і за злочин геноциду. Він визначається як 
«діяння, умисно вчинене з метою повного 
або часткового знищення будь-якої націо-
нальної, етнічної, расової чи релігійної гру-
пи шляхом позбавлення життя членів такої 
групи чи заподіяння їм тяжких тілесних 
ушкоджень, створення для групи життєвих 
умов, розрахованих на повне чи часткове її 
фізичне знищення, скорочення дітонаро-
дження чи запобігання йому в такій групі 
або шляхом насильницької передачі дітей 
з однієї групи в іншу» [12]. Варто погоди-
тися із М. Желтухою, що в цьому випадку 
положення статті значною мірою звужують 
зміст діянь, за які встановлюється відпові-
дальність у міжнародному кримінальному 
праві. Більше того, поняття національного 
кримінального права «тяжкі тілесні ушко-
дження» є значно вужчим за своїм змістом, 
аніж поняття «серйозні тілесні ушкоджен-

ня», що використовується у міжнародному 
праві. Останнє, зокрема, включає форми 
сексуального насильства, які досягають 
мінімального порогу серйозності, щоб ста-
новити порушення положень Женевських 
конвенцій 1949 року та Додаткового про-
токолу І. Відповідно, стаття 442 не включає 
всіх форм сексуального насильства, що мо-
жуть бути проявами геноциду [9].
Стосовно юридичної техніки як ще од-

ного недоліку правового регулювання пи-
тання військового сексуального насильства, 
то здебільшого йдеться про порушення ло-
гіки викладення правових норм у законі та 
дефекти, пов’язані з термінологією закону 
про кримінальну відповідальність. Так, 
значення юридичних термінів відіграє важ-
ливу роль в ефективному правозастосуван-
ні – правотворець вкладає в певне поняття 
зміст явища, що допомагає правозастосува-
чу втілити цю норму у життя, інакше, якщо 
цей припис буде суперечливим, то його бу-
дуть тлумачити неправильно, неправильно 
застосовувати або ж взагалі не застосовува-
тимуть. Якщо, до прикладу, у кримінально-
му законодавстві використовується термін 
«сексуальне насильство», «зґвалтування» та 
ін., вони повинні й законодавчо тлумачити-
ся. Це допоможе у їх розумінні та розмеж-
уванні із суміжними поняттями (до прикла-
ду, з насильством, гендерно-зумовленим 
насильством (ґендерне насильство)). 
Основним родовим поняттям в аналі-

зованому ланцюгу є поняття «насильство». 
Як зазначає К. Данченко, насильство – це 
будь-які умисні дії однієї людини по від-
ношенню до іншої, якщо ці дії порушують 
права й свободи людини, наносять їй фізич-
ну, моральну чи психічну шкоду [5, с. 292].
У програмах розвитку, зокрема Фонду 

народонаселення Організації Об’єднаних 
Націй (далі – ООН), використовується на-
ступне визначення, яке може бути засто-
соване в українських умовах: ґендерне на-
сильство – це насильство, яке стосується чо-
ловіків і жінок і жертвами якого переважно 
є жінки. Однак помилково застосовувати 
термін «ґендерне насильство» тільки як на-
сильство щодо жінок, хоча потрібно врахо-
вувати, що переважна більшість випадків 
насильства вчиняється саме по відношен-
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ню до них [22, с. 199]. Ґендерно зумовлене 
насильство базується на соціально припи-
саних (тобто ґендерних) відмінностях між 
чоловіками та жінками» [11]. Воно стосу-
ється (але не вичерпується) фізичної, сек-
суальної і психологічної шкоди, включно 
із залякуванням, стражданнями, примусом 
та/чи позбавленням свободи в сім’ї чи в сус-
пільстві взагалі [10, с. 18]. 
Отож, одним із видів ґендерного на-

сильства є сексуальне насильство, що є 
вужчим поняттям. Сексуальне насильство 
називають «найбільш прямим та небезпеч-
ним типом ґендерно-зумовленого насиль-
ства, що здійснюється в надзвичайних си-
туаціях» [15].
Розуміння ж сексуального насильства в 

міжнародному праві захисту прав людини 
є широким і передбачає різні його фор-
ми та прояви. Загалом їх можна звести до 
кількох: сексуальне насильство – статеві дії, 
спроба вступити в статевий акт, небажані 
коментарі сексуального характеру, сексу-
альні домагання або інші дії проти сексу-
альності особи з використанням примусу 
будь-якою особою, незалежно від її став-
лення до жертви, у будь-яких умовах, але 
не обмежуючись домом та роботою (Всес-
вітня організація охорони здоров’я) [25]; 
до сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом, відносить інциденти або мо-
делі сексуального насильства, які мають 
прямий чи непрямий зв’язок із конфлік-
том (часовий, географічний та/або причин-
но-наслідковий). Серед них: зґвалтування, 
сексуальне рабство, примусова проститу-
ція, примусова вагітність, примусова сте-
рилізація або будь-яка інша форма сексу-
ального насильства подібної тяжкості щодо 
жінок, чоловіків, дівчат або хлопців, яке 
містить у собі тактику війни або інструмен-
ти політичного залякування (Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини) 
[18]. Цей перелік не є вичерпним і тому від-
критий для інтерпретації2. До інших форм 
сексуального насильства порівняної тяж-
кості відносять також примусове оголення 

2 Більш детально форми сексуального насильства 
описані у Додатку 1, переліку складових злочину 
сексуального насильства, наведених у Римському 
статуті Міжнародного кримінального суду.

та мастурбацію [27]; зловживання неспро-
можністю жертви дати справжню згоду 
– наприклад, якщо жертвою є дитина або 
особа, яка фізично або психічно не здат-
на погодитися – також є формою примусу 
[15, с. 18]; військове сексуальне насильство, 
вчинене в умовах воєнних дій, може бути 
використане як тактика війни: залякати, 
підкорити, принизити, насильно пересе-
лити членів громади чи етнічних груп. До 
цього злочину часто вдаються сторони кон-
флікту, можуть здійснювати офіційні вій-
ськові формування, добробати, партизани, 
бойовики, миротворчі місії [17].
Відповідно до статті 153 Кримінального 

кодексу України сексуальне насильство – 
це «кримінальне правопорушення, яке по-
лягає у вчиненні будь-яких насильницьких 
дій сексуального характеру, не пов’язаних 
із проникненням в тіло іншої особи, без до-
бровільної згоди потерпілої особи, таким 
чином основним безпосереднім об’єктом 
цього кримінального правопорушення 
буде виступати статева свобода чи статева 
недоторканість особи» [12]. Отож, зако-
нодавець суттєво звузив це поняття, воно 
також не узгоджується із розумінням його 
у міжнародних документах. Водночас, як 
уже зазначалося, військове сексуальне на-
сильство в умовах воєнних дій в Україні 
кваліфікується за ст.ст. 433, 438 або 442 
Кримінального кодексу України, тому до-
цільно ввести поняття, яке буде приведене 
у відповідність з міжнародними стандарта-
ми, саме в контексті вчинення військового 
сексуального насильства.
Однією з найпоширеніших форм сексу-

ального насильства є зґвалтування.
Нещодавно законодавче визначення 

поняття «зґвалтування» було уніфіковано 
з міжнародними стандартами. Це сталось 
після того, як Комітет ООН з ліквідації дис-
кримінації щодо жінок зробив Україні за-
уваження щодо недоліків відповідної статті 
Кримінального кодексу України і рекомен-
дував розширити визначення зґвалтування 
[3, с. 33]. Отож, відповідно до ст. 152 Кри-
мінального кодексу України, зґвалтування 
– це «вчинення дій сексуального характеру, 
пов’язаних із вагінальним, анальним або 
оральним проникненням в тіло іншої особи 
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з використанням геніталій або будь-якого 
іншого предмета, без добровільної згоди 
потерпілої особи» [12].
Таким чином, визначення поняття 

«зґвалтування» – це єдина вітчизняна дефі-
ніція із аналізованих, що відповідає вимогам 
міжнародного права, є комплексною та відо-
бражає всі аспекти сутності цього явища.
Загалом можна дійти висновку, що по-

няття «гендерно-зумовлене насильство» 
(«гендерне насильство»), «сексуальне на-
сильство» та «зґвалтування» (зокрема, й по-
няття «військового гендерно-зумовленого 
насильства», «військового сексуального на-
сильства» та «військового зґвалтування», 
що вчинені в умовах воєнних дій на тери-
торії України) співвідноситься як загальне і 
спеціальне, ціле і частина.
Варто також зазначити, що для приве-

дення національного законодавства у від-
повідність до міжнародного права було по-
дано законопроєкт «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
імплементації норм міжнародного кримі-
нального та гуманітарного права» № 2689, 
проте й досі він не підписаний. Багато на-
уковців схвально відгукнулися про нього, 
стверджуючи, що він є панацеєю, проте не 
можна повністю погодитися із такою дум-
кою. Дійсно, багато змін та доповнень до 
нормативно-правових приписів у законо-
проекті №2689 є необхідними та вирішу-
ють низку проблемних питань, проте є й 
незначні недоліки. До прикладу, у запро-
понованій ч. 2 ст. 438 Кримінального ко-
дексу України формою вчинення воєнних 
злочинів проти особи є «зґвалтування, сек-
суальної експлуатації, примушування до за-
йняття проституцією, примусової вагітнос-
ті, примусової стерилізації або будь-яких 
інших форм сексуального насильства», цей 
перелік є надто вузьким, а формулювання 
«будь-яких інших форм сексуального на-
сильства» – не полегшує його розуміння, а 
навпаки – ускладнює. Варто все ж сформу-
лювати дефініцію «сексуальне насильство», 
щоб правотлумачеві та правозастосувачу 
було зрозуміло його природу. 
Ще одне актуальне питання, пов’язане 

із військовим сексуальним насильством в 
умовах воєнних дій на території України 

– це збір доказової бази, що свідчить про 
вчинення злочину. Як відомо, постражда-
лі можуть поскаржитися на нього й через 
п’ять, і через десять років. І приклади вій-
ськових трибуналів, на яких засуджувалися 
насильники, показують, що вони відбули-
ся за багато років після скоєння злочинів. 
Наприклад, 21 березня 2016 Жана-П’єра 
Бемба Гомбо було визнано винним у двох 
злочинах проти людяності (вбивство та 
зґвалтування) та трьох військових злочи-
нах (вбивство, зґвалтування та пограбуван-
ня), які були скоєні в Центральній Афри-
канській Республіці в жовтні 2002 та берез-
ні 2003 військовим контингентом Руху за 
звільнення Конго. Його було засуджено до 
18 років ув’язнення [13].
Офіс генерального прокуратура Укра-

їни дає можливість повідомити про факти 
зґвалтування. Для цього вони відкрили 
електронний канал комунікації з людь-
ми, які перебувають на непідконтрольній 
Україні території. Крім того, на сайті Між-
народного кримінального суду у Гаазі мож-
на знайти контакти, за якими будь-якою 
зручною для постраждалої особи мовою 
можна повідомити про факт злочину [21]. 
Загалом є певний алгоритм дій, який 

реалізувати на території України буде не-
просто, проте можливо. Інша справа – коли 
особа перебуває на тимчасово окупованій 
території та ще й без засобів зв’язку. На 
сьогодні є непоодинокими факти, коли на 
таких територіях примусово забирають мо-
більні картки, натомість видають картки 
російських мобільних операторів, що бло-
кує можливість доступу до Інтернету, та й 
узагалі до зв’язку із рідними та родичами.
По-друге, хоча судово-медична експер-

тиза за таких умов не є обов’язковою, проте 
потрібно звернутися до лікаря, щоб зафік-
сувати дії сексуального насильства. Знову 
ж, це важко зробити на окупованих терито-
рія, тим більше у сільських місцевостях, де 
часто немає навіть фельдшерів.
Л. Божко у своїй публікації наводить 

певний алгоритм дій, зокрема щодо зби-
рання доказів вчинення таких злочинів за 
умови перебування на окупованих тери-
торіях [2], що може частково допомогти в 
майбутньому у доведенні фактів військово-
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го сексуального насильства в умовах воєн-
них дій на території України. Видається, 
що потрібно максимально зменшити необ-
хідну доказову базу щодо вчиненого сексу-
ального насильства, обмежившись свідка-
ми та фото: відеофіксацією. Ці положення 
необхідно чітко визначити і зафіксувати в 
правовому акті.
Органам державної влади та місцевого 

самоврядування необхідно заздалегідь по-
відомляти населення про необхідні кроки 
для фіксації злочинів, оскільки чим довша 
окупація, тим важче це буде реалізувати.
Оскільки російсько-українська війна 

продовжується й, на жаль, кількість вчи-
нення злочинів російськими військовими 
буде збільшуватися, то варто зачепити пи-
тання щодо правозастосовних органів, зо-
крема й спеціалізованого суду з воєнних 
злочинів, судді якого мали б відповідні зна-
ння міжнародного гуманітарного права та 
міжнародного кримінального права. 
Проблемою, що існує з початком війни 

– уже 8 років, – правоохоронні органи часто 
реєструють сексуальне насильство як інші 
злочини, а прокурорам, суддям, адвокатам 
та співробітникам правоохоронних органів 
часто бракує знань про те, як документу-
вати, розслідувати та розглядати випадки 
сексуального насильства, пов’язаного з во-
єнними діями. Як наслідок, жертви часто 
стикаються із бездіяльністю державних ор-
ганів або озброєних груп [23, с. 604-605]. 
Тому варто не лише внести зміни і допо-
внення до нормативно-правових актів, але 
й проводити навчання для цих уповнова-
жених органів щодо правил втілення від-
повідних правових норм у життя.
Водночас, варто погодитися із думкою 

тих науковців, які зазначають про склад-
ність створення спеціалізованого суду з во-
єнних злочинів в Україні [4], зокрема через 
часові та ресурсні затрати. Тому, знову ж 
таки, повертаємося до Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду, який 
потрібно ратифікувати.
Зокрема, активісти «Майдан SOS» у 

співпраці з іншими неурядовими органі-
заціями вимагають від президента та пар-
ламенту ратифікувати Римський статут 
Міжнародного кримінального суду (МКС). 

Приєднання до цього документу допоможе 
Україні швидше та ефективніше притягну-
ти владу РФ до кримінальної відповідаль-
ності за скоєні злочини в Україні. Статут 
Міжнародного Кримінального Суду, що 
буде постійно створювати перешкоди у цих 
розслідуваннях і надалі в процесі суду. Ра-
тифікація дозволить Україні суттєво при-
швидшити процедури роботи МКС [14].
Окрім того, не ратифікувавши цей доку-

мент, наша країна не буде мати цілого ряду 
переваг, зокрема: права обрати прокурора 
та суддів МКС, повноцінної участі у засі-
даннях робочих органів суду, можливості 
висловлення та просування своїх позицій 
тощо.

Висновки та перспективи 
подальших розвідок

Для усунення системних недоліків у 
правотворчій, правотлумачній та правозас-
тосовній сферах потрібно реалізувати за-
пропоновані у статті заходи. Перш за все, 
ратифікувати Римський статут, оновити 
нормативно-правовий комплекс, що буде 
спрямований на ефективне правове регу-
лювання питань, пов’язаних із захистом 
прав осіб, що зазнали військового сексуаль-
ного насильства. Також потрібно підвищи-
ти рівень інформування громадян, особли-
во жертв сексуальних злочинів, щодо осо-
бливостей фіксування доказів та загалом 
необхідних правових кроків у разі вчинен-
ня злочину щодо них військовими. Важли-
во проводити системне навчання для упо-
вноважених органів щодо правил втілення 
у життя норм, що стосуються військових 
злочинів та злочинів проти людства, у тому 
числі й норм, що стосуються вчинення вій-
ськового сексуального насильства в умовах 
воєнних дій на території України.
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MILITARY SEXUAL VIOLENCE 
IN THE CONDITIONS OF MILITARY 

ACTION ON THE TERRITORY OF 
UKRAINE

The article clarifi ed the problems of legal 
regulation of sexual violence during hostili-
ties in Ukraine. Analyzed art. 433, 438 of the 
Criminal Code of Ukraine, which allowed us 
to conclude that it is necessary to specify the 
composition of the crime of military sexual 
violence committed in hostilities (through 
separate articles and amendments to existing 
ones). It is also noted that these articles are 
too broad in content and do not take into ac-
count the severity of the crime, do not com-
ply with the principles of qualifi cation and the 
principles of law in general, and its law-mak-
ing structure does not meet the basic rules of 
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law. Analyzed art. 442 of the Criminal Code 
of Ukraine, which revealed non-compliance 
with its international norms, in particular in 
the use of the term “grievous bodily harm”, 
which is much narrower in meaning than the 
term “grievous bodily harm” used in interna-
tional law.

 It was found that the main shortcomings 
of the legal technique of the law on criminal li-
ability include violations of the logic of the legal 
norms in the law and defects related to the ter-
minology of the law on criminal liability. Con-
cepts such as “sexual violence”, “rape”, “gen-
der violence” are analyzed, and their meaning 
is established. It is concluded that the concepts 
of “gender-based violence” (“gender-based vio-
lence”), “sexual violence” and “rape”, includ-
ing the concepts of “military gender-based vio-
lence”, “military sexual violence” and “military 
rape”, committed in the context of hostilities 
on the territory of Ukraine) is correlated as 
general and special, whole and part.

 The draft law “On Amendments to Cer-
tain Legislative Acts of Ukraine Concerning 
the Implementation of Norms of Internation-
al Criminal and Humanitarian Law” № 2689 

was analyzed, and its shortcomings were clari-
fi ed. The need to formulate the concept of 
“sexual violence” was emphasized.

 The article states that it is necessary to 
raise the level of informing citizens, especially 
victims of sexual crimes, about the peculiari-
ties of recording evidence and in general the 
necessary legal steps in case of committing 
a crime against them by the military. It was 
noted that the necessary evidence base for 
sexual violence should be minimized, limit-
ed to witnesses and photos, video recording; 
these provisions must be clearly defi ned and 
enshrined in the legal act. The importance of 
conducting systematic training for the autho-
rized bodies on the rules of implementation 
of norms related to war crimes and crimes 
against humanity, including norms related 
to the commission of military sexual violence 
in hostilities on the territory of Ukraine, was 
stressed.

 Key words: gender-based violence, sexual 
violence, rape, war crimes, crimes against hu-
manity, crimes of genocide.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÍÀÐÀÒÈÂÈ 
ÄÎÌÀØÍÜÎÃÎ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ

У статті на основі аналізу наукових роз-
відок визначено основні детермінанти насиль-
ницької девіантної поведінки; обґрунтовано 
кримінологічну генезу домашнього насильства, 
як агресивних дій, що є похідною психофізіоло-
гічних спонукань на емоційному підґрунті і 
стосуються членів домогосподарства; прове-
дено юридичний аналіз змісту кримінального 
правопорушення «Домашнє насильство», його 
об’єктивних та суб’єктивних складових; вста-
новлено кореляційні зв’язки між деструктив-
ним способом життя та рівнем побутової 
злочинності.
Встановлено, що домашнє насильство – це 

кримінальне правопорушення з матеріальним 
складом, яке вважається завершеним, коли 
призводить до наступних наслідків: фізичні 
чи психологічні страждання потерпілого від 
цього злочину; розлади здоров’я потерпілої осо-
би; втрата працездатності потерпілої особи; 
психоемоційна залежність потерпілої особи; 
зниження якості й рівня життя потерпілої 
особи.
До «дотичних складів» домашньому на-

сильству, які можуть бути «наслідком» та-
кого, віднесено, зокрема, умисне вбивство, вчи-
нене в стані сильного душевного хвилювання, 
доведення до самогубства, умисні тілесні ушко-
дження, побої і мордування.
Для вирішення проблеми домашнього на-

сильства рекомендовано провадити моніто-
ринг чинного законодавства у сфері протидії 
кримінальним правопорушенням, пов’язаним 
із насильством; сформувати національні 
стандарти щодо діяльності, спрямованої 
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на попередження та мінімізацію злочинів, 
пов’язаних із домашнім насильством; імпле-
ментувати платформу соціальної підтримки 
жертв насильницьких злочинів; розробити 
корекційні програми для двох сторін насиль-
ницьких злочинів.
Ключові слова: девіантна поведінка, на-

сильство, домашнє насильство, агресивні дії, 
деструктивний спосіб життя, побутова зло-
чинність, соціалізація. 

Постановка проблеми
Тематика домашнього насильства часто 

обговорюється як у науковій, так і в побуто-
вій сфері. Причиною цього є його суттєва по-
ширеність та негативне соціальне сприйнят-
тя. Суть насильства - це використання сили 
в негативному руслі або нанесення шкоди 
іншим індивідам, у тому числі близьким ро-
дичам та членам сім’ї. Насильство – це соці-
альна деструкція, платформою якої є застосу-
вання сили, та асиметрія можливостей.
Міжособистісне насильство – це поши-

рена проблема сьогодення, питання захис-
ту прав людини та розвитку, наслідки якого 
тривають протягом століть, віддзеркалюю-
чись при цьому через сім’ї, громади, нації 
та покоління. Насильство є результатом вза-
ємодії факторів ризику та чинників вірогід-
ності його застосування. Проблема насиль-
ства у сім’ї є всесвітньою і різні держави про-
тягом десятиліть виробляють, апробовують 
та модифікують шляхи її подолання.
Актуальності проблема набула саме нині, 

коли спостерігається загострення суспіль-
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но-політичної ситуації в державі, критич-
не зростання проявів агресії, у тому числі в 
умовах воєнного стану. Позаяк, насильство 
є результатом взаємодії факторів ризику та 
вірогідності, первинності набуває розуміння 
чинників домашнього насильства та запобі-
гання цьому злочинному діянню, адже при-
чиновий зв’язок між діяннями та наслідками 
– це закономірність. 

Мета статті
Дослідження складу кримінально-

го правопорушення, юридичний аналіз 
статті 126-1 КК України «Домашнє на-
сильство», обстеження суміжних норм 
чиннoгo кримiнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa тa 
дoктринaльних пiдхoдiв щoдo пoрядку про-
тидії насильству.

Ступінь дослідженості теми
Вивчення та наукове дослідження на-

сильницьких проявів провадиться перма-
нентно, з наголосом на нaукoвипх рoбoтах 
у гaлузi кримiнaльнoгo права та прoцеcу, 
oперaтивнo-рoзшукoвoї дiяльнocтi, чacткoвo 
кримiнaлicтики. Oкремим питaнням 
приcвяченo праці К. Бабенка, А. Банду-
ри, Н. Герасінової, Н. Гришиної, О. Гуміна, 
А.Гусейнова, О. Джужі, Т. Денисової, М. Дми-
тренка, Т. Журавля, В. Кудрявцев, В. Луне-
єва, Г. Міньковського, Л. Наконечної, С. Ро-
манцової, В. Пивоварова, С. Якимової та ін., 
проте, злочинність набуває постійно нових 
форм, що вимагає подальших розвідок. 

Виклад основного матеріалу
Кримінальне право відносить дефініцію 

насильства до оціночних й наскрізних по-
нять, розуміння сутності якого у складі кри-
мінального правопорушення реалізується 
опосередком оцінки обставин кримінально-
го провадження та визначення його позиції 
серед інших ознак відповідних складів зло-
чинних діянь. 
Насильство – це примусова спонука до дії 

або шкода, які здійснюються проти волі їх ці-
льової авдиторії (тих, проти кого вони спря-
мовані). 
У розумінні насильства важливими є два 

моменти: те, що одна воля підпорядковує 
собі іншу; те, що це відбувається внаслідок 

фізичного примусу, застосовуваного ззовні 
впливу [1, с. 22].
Насильство – це певний спосіб поводжен-

ня людини, сформована під впливом екзо-
генних та ендогенних чинників. Насиль-
ницьке діяння – це не лише активні дії чи 
бездіяльність спрямовані на певний об’єкт, а 
й симбіоз між їх учасниками.
Німецька адвокатка М. Швандер ствер-

джує: «Насильство в сім’ї відбувається, коли 
люди здійснюють у межах фактичних або 
усвідомлених ними сімейних, подружніх або 
дружніх відносинах — фізичне, психологічне 
або сексуальне насильство чи погрози його 
застосування» [2].
Здійснюючи контент-аналіз підходів до 

трактування насильства у сім’ї, ми відзначили 
численні корелятивно тотожні дефініції, які 
розкривають сутність цього виду злочинного 
діяння, зокрема, - це «домашнє насильство», 
«насильство у сім’ї», «ґендерне насильство», 
«сімейне насильство», «сімейно-побутова зло-
чинність», «побутові злочини», «побутове на-
сильство» тощо.
Законодавець регламентує поняття до-

машнього насильства, яке найповніше відо-
бражає всі його прояви, хоча ми вважаємо 
слушними позиції науковців, які конкретизу-
ють це діяння.
Найповнішою, на нашу думку, є дефініція 

проф. Гуміна О. М., який стверджує, що під 
насильством потрібно розуміти будь-який 
умисний фізичний, сексуальний, психологіч-
ний, економічний вплив однієї особи (групи 
осіб) на іншу особу (групу осіб), який здійсню-
ється всупереч її волі у формі примушення до 
вчинення або до утримування від вчинення 
певних дій з метою підкорення своїй волі, і 
спричиняє або містить у собі загрозу спричи-
нення моральної шкоди, шкоди фізичному, 
психічному здоров’ю чи економічним інте-
ресам. Тобто ми виділяємо такі форми кри-
мінального насильства залежно від об’єкта 
посягання: фізичне насильство, сексуальне 
насильство, психологічне насильство та еко-
номічне насильство [3, c. 70].
Насильство – це соціальна деструкція, 

платформою якої є застосування сили, та аси-
метрія можливостей.
Крупка Ю. М. визначив «побутовий на-

сильницький злочин» як суспільно небез-
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печне і протиправне діяння, яке посягає на 
життя і здоров’я людини та виникає на ґрун-
ті особистісно-побутових відносин злочинця 
і потерпілого [4, с. 8]. Проте, таке тверджен-
ня є досить одновекторне, адже обмежено 
об’єкт посягання лише життям і здоров’ям 
потерпілого. 
Досить частим явищем є факт насиль-

ства у сім’ї. За офіційними даними Головного 
управління Національної поліції у Львівській 
області [5], у 2020 році розглянули 3603 звер-
нення громадян про вчинення домашнього 
насильства. І це лише офіційна статистика, 
яка, вочевидь, не відображає реального стану 
речей. Адже насильницькі правопорушення 
є, у переважній своїй більшості, латентними.
Насильство в сім’ї – надто розповсюджена 

форма порушення прав людини. Протиправ-
ні дії проти когось із членів родини нерідко 
супроводжуються агресією, приниженням та 
жорстокою поведінкою. Подібні дії з боку осо-
би, що чинить насильство в сім’ї, призводять 
до погіршення фізичного, психічного та соці-
ального стану здоров’я постраждалої особи чи 
кількох осіб, членів цієї родини. Як правило, 
найчастіше від сімейного насильства стражда-
ють жінки, діти та люди похилого віку, хоча 
про останню категорію йдеться дуже мало.
Домашнє насильство, тобто умисне сис-

тематичне вчинення фізичного, психоло-
гічного або економічного насильства щодо 
подружжя чи колишнього подружжя або ін-
шої особи, з якою винний перебуває (пере-
бував) у сімейних або близьких відносинах, 
що призводить до фізичних або психологіч-
них страждань, розладів здоров’я, втрати 
працездатності, емоційної залежності або 
погіршення якості життя потерпілої особи, - 
карається громадськими роботами на строк 
від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, 
або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до п’яти років, або 
позбавленням волі на строк до двох років [6].
Насильство в сім’ї – це будь-які умисні 

дії фізичного, сексуального, психологічного 
чи економічного спрямування одного члена 
сім’ї щодо іншого члена сім’ї, якщо ці дії  по-
рушують конституційні права і свободи чле-
на сім’ї як людини та громадянина і завдають 
йому моральну шкоду, шкоду його фізично-
му чи психічному здоров’ю [7]. 

Законодавством України передбачено 
низку заходів спеціального та соціального 
характеру, направлених на усунення причин 
і умов здійснення насильства, а також меди-
ко-санітарної реабілітації жертв насильства. 
Люди часто не усвідомлюють, що насильство 
– це не тільки побиття, а й постійне прини-
ження, образи, лайка. Нерідко скривджені 
вважають, що така їхня доля – зазнавати на-
сильства, і вони мусять це терпіти. Таку пози-
цію займати не варто, бо зазвичай кривдни-
ки не відразу вдаються до фізичних засобів 
впливу на жертву, однак, не зіткнувшись із 
опором, натомість відчувши вседозволеність, 
переходять від словесної критики до фізич-
ного насильства. Досить багато людей, над 
якими чинять насильство, не наважуються 
йому протистояти. 
Тим часом законодавство гарантує кож-

ній людині широкі права та свободи й за-
хист від їх порушення. Закон України «Про 
запобігання та протидію домашньому на-
сильству», згідно з яким домашнє насильство 
– діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 
сексуального, психологічного або економіч-
ного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в 
межах місця проживання або між родичами, 
або між колишнім чи теперішнім подруж-
жям, або між іншими особами, які спільно 
проживають (проживали) однією сім’єю, але 
не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно 
від того, чи проживає (проживала) особа, яка 
вчинила домашнє насильство, у тому самому 
місці, що й постраждала особа, а також по-
грози вчинення таких діянь [7].
Об’єктивна сторона домашнього насиль-

ства виражається у: 
1) формі умисного діяння ― система-

тичного вчинення домашнього насильства, 
систематичного вчинення психологічного 
насильства; систематичного вчинення еконо-
мічного насильства; систематичного вчинен-
ня різних, «комбінованих» видів насильства;

2) наслідках домашнього насильства; 
3) причинному зв’язку між діянням і на-

слідками.
Аналіз диспозиції ст.1261 КК України 

свідчить про те, що відповідна кримінально-
правова норма породжує більше проблем, 
ніж вирішує, оскільки: 
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1) є не чітко визначена диспозиція, яку 
можна тлумачити по-різному; 

2) ст.1261 КК України не охоплює пере-
важну більшість випадків домашнього на-
сильства, яке криміналізоване в інших стат-
тях закону про кримінальну відповідаль-
ність; 

3) для визнання злочину домашнім на-
сильством необхідно, щоб відповідні дії вчи-
нялися систематично, що не дає можливість 
цій кримінально-правовій нормі ефективно 
виконувати функцію запобігання цим злочи-
нам; 

4) у разі кваліфікації злочину, передбаче-
ного ст.1261 КК України, за сукупністю існує 
висока вірогідність порушення принципу 
non bis in idem [8, с. 9].
Безпосереднє трактування об’єктивної 

сторони злочину «Домашнє насильство» ви-
ступає платформою віднесення до цього зло-
чину будь-які різнохарактерні прояви до-
машнього насильства (фізичні, психологічні, 
економічні). Проте, зазначені різновиди на-
сильства можуть охоплювати низку суспіль-
но небезпечних діянь, які також криміналі-
зовані в інших складах злочинів.
Домашнє насильство – це кримінальне 

правопорушення з матеріальним складом, 
яке є завершеним, коли призводить до таких 
наслідків: 

1) фізичні чи психологічні страждання 
потерпілого від цього злочину; 

2) розлади здоров’я потерпілої особи; 
3) втрата працездатності потерпілої осо-

би; 
4) психоемоційна залежність потерпілої 

особи; 
5) зниження якості й рівня життя потер-

пілої особи. 
Погіршення якості життя, фізичні, пси-

хологічні страждання потерпілої особи – 
це фактично формальне злочинне діяння, 
оскільки будь-який прояв домашнього на-
сильства призводить до погіршення якості 
й рівня життя. Натомість, розлади здоров’я, 
втрата працездатності потребують доведен-
ня.
Український законодавець створив варіа-

тивну (плюральну) модель реагування на до-
машнє насильство:

1) сконструював у Кримінальному кодексі 
України ст.1261 «Домашнє насильство»;

2) в деяких складах злочинів передба-
чив кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину 
щодо подружжя чи колишнього подружжя 
або іншої особи, з якою винний перебуває 
(перебував) у сімейних або близьких відно-
синах»;

3) передбачив у ст. 67 КК України обтя-
жуючу обставину «вчинення злочину щодо 
подружжя чи колишнього подружжя або ін-
шої особи, з якою винний перебуває (перебу-
вав) у сімейних або близьких відносинах» (п. 
6-1 ч. 1 ст. 67 КК) та розширив зміст п. 6 ч. 1 
ст. 67 КК за рахунок «вчинення злочину… у 
присутності дитини»;

4) створив інститут обмежувальних захо-
дів для осіб, які вчинили домашнє насиль-
ство (ст. 911 КК України);

5) передбачив у ст. 76 КК України 
«Обов’язки, які покладає суд на особу, звіль-
нену від відбування покарання з випробу-
ванням» можливість застосування до таких 
осіб, що засуджені за злочини, пов’язані з до-
машнім насильством, обмежень та заборон, 
передбачених у ст. 911 КК України;

6) сконструював ст. 3901 КК України «Не-
виконання обмежувальних заходів, або об-
межувальних приписів, або непроходження 
програми для кривдників».
З цього випливає, що зміст поняття «зло-

чин, пов’язаний з домашнім насильством» 
значно ширший, ніж суто «Домашнє» насиль-
ство» як склад кримінального правопорушен-
ня, передбачений ст. 1261 КК України [6].
Загальним об’єктом домашнього насиль-

ства є суспільні відносини, що охороняють-
ся кримінальним законодавством; основним 
безпосереднім об’єктом – суспільні відноси-
ни щодо кримінально-правової охорони фі-
зичного та психологічного здоров’я одного 
з подружжя чи колишнього подружжя або 
іншої особи, з якою винний перебуває (пере-
бував) у сімейних або близьких відносинах; 
додатковими факультативними об’єктами – 
свобода, безпека людини, здоров’я й тілесна 
недоторканність, статева свобода та недотор-
канність.
Суб’єктивна сторона правопорушення 

«домашнє насильство» характеризується 
умисною формою вини, умислом, до того ж 



86ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

для наявності складу злочину умисел пови-
нен бути перманентним (систематичним).
Запобігання домашньому насильству – 

система заходів, що здійснюються органами 
виконавчої влади, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, установами та 
організаціями, а також громадянами Украї-
ни, іноземцями та особами без громадянства, 
які перебувають в Україні на законних під-
ставах, та спрямовані на підвищення рівня 
обізнаності суспільства щодо форм, причин і 
наслідків домашнього насильства, формуван-
ня нетерпимого ставлення до насильницької 
моделі поведінки у приватних стосунках, не-
байдужого ставлення до постраждалих осіб, 
насамперед до постраждалих дітей, викорі-
нення дискримінаційних уявлень про соці-
альні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а та-
кож будь-яких звичаїв і традицій, що на них 
ґрунтуються [7].
Надання допомоги та захисту постражда-

лим особам, законодавчо регламентоване [7], 
та здійснюється за такими напрямами:

1) надання постраждалим особам інфор-
мації про їхні права та можливості реалізації 
таких прав;

2) забезпечення доступу до загальних та 
спеціалізованих служб підтримки постражда-
лих осіб для отримання соціальних послуг ме-
дичної, соціальної, психологічної допомоги;

3) надання у разі потреби тимчасового 
притулку для безпечного розміщення по-
страждалих осіб;

4) забезпечення постраждалим особам 
доступу до правосуддя та інших механізмів 
юридичного захисту, у тому числі шляхом 
надання безоплатної правової допомоги;

5) утворення цілодобового безоплатного 
кол-центру з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за озна-
кою статі та насильству стосовно дітей для 
забезпечення невідкладного реагування на 
випадки домашнього насильства, надання 
консультацій щодо всіх форм домашньо го 
насильства.
Погоджуємось із позицією А. А. Бови [9], 

який виокремив загальнокримінологічні 
чинники й супутні сімейному насильству со-
ціально негативні явища, зокрема:

- погіршення і нестабільність соціаль-
но-економічного життя; 

- скорочення кількості робочих місць 
у виробництві та пов’язане з цим безробіття; 

- поширеність у засобах масової інфор-
мації, перш за все на телебаченні, пропаган-
ди насильства та жорстокості, деструктивний 
вплив відеопродукції; 

- поширення алкоголізму та наркома-
нії; 

- укорінення в суспільній свідомості 
цільової настанови на індивідуальне вижи-
вання, відсутність соціальних ідеалів, певний 
ідеологічний вакуум та криза моральності; 

- поширення неформальних (не заре-
єстрованих офіційно) шлюбів, а відтак мен-
ший рівень солідарності сім’ї, збільшення 
кількості розлучень і частки неповних сімей; 

- слабку дієвість системи матеріальної 
допомоги сім’ям, які її потребують, загалом 
матеріальна залежність жінок від чоловіків.

Висновки
Насильство в сім’ї – надто розповсюджена 

форма порушення прав людини. Протиправ-
ні дії проти когось із членів родини нерідко 
супроводжуються агресією, приниженням 
та жорстокою поведінкою. Подібні дії з боку 
особи, що чинить насильство в сім’ї, призво-
дять до погіршення фізичного, психічного та 
соціального стану здоров’я постраждалої осо-
би чи кількох осіб, членів цієї родини.
Для вирішення проблеми домашнього 

насильства та запобігання цьому злочинному 
діянню необхідно дотримуватися рекомен-
дацій, розроблених авторитетними міжна-
родними інституціями з протидії насильству 
у сім’ї, зокрема:

- проведення постійного моніторингу 
чинного законодавства у сфері протидії зло-
чинам, пов’язаним із насильством - вимогам 
міжнародних стандартів;

- сформувати національні стандарти щодо 
діяльності спрямованої на попередження та 
мінімізацію злочинів, пов’язаних із домаш-
нім насильством;

- сформувати платформу соціальної під-
тримки жертв насильницьких злочинів;

- сформувати корекційні програми для 
двох сторін насильницьких злочинів.



87

Áóíäç Ð.Î., Áóíäç À.Î. - Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàðàòèâè äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà

Література
1. Кальницька К. О., Шакун Н. В. На-

сильство як соціальний феномен: соціально-
психологічні причини та етико-моральні за-
сади протидії. Проблеми політичної психології. 
2017. Вип. 6 (20). С. 19-32.

2. Schwander M. Interventionsprojekte 
gegen häusliche Gewalt: Neue Erkenntnisse. 
[Heft 2]. Berlin : Stämpfl i, 2003. 219 s.

3. Гумін О. М. Сексуальне насиль-
ство щодо дітей: кримінологічний аналіз: 
монографія / [О. М. Гумін, С. В. Романцо-
ва, Л. І. Сопільник, О. Г. Колб, С. В. Яки-
мова]; за науковою редакцією к. ю. н.,-
С. В. Романцової. Львів : Видавництво 
Львівської політехніки, 2019. 260 с.

4. Крупка Ю. Н. Криминологические 
проблемы предупреждения насильственных 
преступлений, совершаемых в сфере личност-
но-бытовых отношений: автореф. дис.... канд. 
юрид. наук: 12.00.08. КГУ им. Т.Г. Шевченко. 
Киев: 1985. 23 с.

5. Офіційна сторінка Головного 
управління Національної поліції у Львівській 
області. URL: https://lv.npu.gov.ua/ (дата звер-
нення : 05.04.2022).

6. Кримінальний кодекс України: За-
кон України від 05.04.2001. № 2341-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
(дата звернення: 29.04.2022).

7. Про запобігання та протидію до-
машньому насильству: Закон України від 
07.12.2017. № 2229-VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернен-
ня : 16.04.2022).

8. Вознюк А. А. Кримінальна 
відповідальність за домашнє насильство: 
актуальні питання теорії та практики. Forum 
Prava. 2019. 55(2). С. 6-14. URL: https://
forumprava.pp.ua/files/006-014-2019-2-FP-
Voznyuk_3.pdf (дата звернення: 23.04.2022).

9. Бова А. А. Модель факторів, що об-
умовлюють насильство в сім’ї. Український 
соціум. 2005. № 1 (6). С. 15-25. URL : 
ht tps : / /ukr-soc ium.org.ua/wp-content /
uploads/2005/01/15-25 (дата звернення: 
12.04.2022).

SUMMARY 
The article, based on the analysis of scientifi c 

research, identifi es the main determinants of vio-
lent deviant behavior; the criminological genesis 
of domestic violence as aggressive actions, which is 
a derivative of psychophysiological motives on an 
emotional basis and affect household members, is 
substantiated; legal analysis of the content of the 
criminal offense “Domestic Violence,” its objective 
and subjective components; correlations have been 
established between destructive lifestyles and the 
level of domestic crime.

Domestic violence is a very common form of 
human rights violation. Illegal actions against a 
family member are often accompanied by aggres-
sion, humiliation, and cruel behavior. Such actions 
by a perpetrator of domestic violence lead to a dete-
rioration in the physical, mental and social health 
of the victim or several members of the family.

It has been established that domestic violence 
is a criminal offense with a material component, 
which is considered completed when it leads to the 
following consequences:

Physical or psychological suffering of the vic-
tim of this crime.

Health disorders of the victim.
Loss of ability to work of the victim.
Psycho-emotional dependence of the victim.
Reduction of the quality and standard of living 

of the victim.
The “tangents” to domestic violence, which may 

be the “consequence” of such violence, include, in-
ter alia, premeditated murder committed in a state 
of great emotional distress, suicide, intentional 
bodily harm, beatings and beatings.

Society had solved the problem of domestic vio-
lence; it was recommended to monitor the current 
legislation in the fi eld of combating criminal of-
fenses related to violence; develop national stan-
dards for activities aimed at preventing and mini-
mizing crimes related to domestic violence; imple-
ment a platform of social support for victims of 
violent crimes; develop correctional programs for 
both sides of violent crimes.

Key words: deviant behavior, violence, domes-
tic violence, aggressive actions, destructive lifestyle, 
domestic crime, socialization.



88ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

²ÑÒÎÐ²ß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÄÎÌÀØÍª ÍÀÑÈËÜÑÒÂÎ

Аналізуються питання кримінальної 
відповідальності за домашнє насильство в іс-
торії кримінального законодавства; досліджу-
ються тенденції застосування вказівки на 
термін «домашнє насильство» в пам’ятках 
кримінального законодавства; встановлено, 
що кримінально-правова заборона домашньо-
го насильства була забезпечена майже на всіх 
етапах розвитку суспільства.
Ключові слова: історія, домашнє насиль-

ство, фізичне насильство, психологічне на-
сильство, економічне насильство, криміналь-
но-правова охорона.
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Аналіз останніх досліджень
Питанням кримінальної відповідальнос-

ті за домашнє насильство присвячені пра-
ці І.О. Бандурки, О.Біловол, А.А. Вознюк,-
О.О. Дудорова, Ю.С. Кіцула, 
Т.М.Малиновської, В.С. Мельянкова, 
О.І. Степаненко, М.І. Хавронюка та інших. 
Втім доводиться констатувати, що жодним 
автором не розглянуто генезису криміналь-
но-правової протидії домашньому насиль-
ству.

Постановка завдання
Метою цієї статті є вивченні історії розви-

тку кримінальної відповідальності за домаш-
нє насильство.

Виклад основного матеріалу
Здійснюючи огляд пам’яток криміналь-

ного права, не можна оминути увагою Руську 
Правду, яка була кодифікованим юридич-
ним збірником Київської Русі та вважала-
ся її значним правовим надбанням. Так, у 
Короткій редакції Руської правди (Правда 
Ярослава (ст.ст.1-18); Правда Ярославовичів 
(ст.ст.19-41) було передбачено чимало норм, 
які встановлювали кримінально-правову за-
борону насильства, зокрема: побиття до кро-
ві чи до синяків (ст.2), завдання удару (ст.3, 
ст.16), штовхання (ст.9), катування (ст.31, 
32). Проте в більшості випадків (за винятком 
ст.16, 23) не конкретизовано, хто виступав 
суб’єктом таких правопорушень, а також не 
вказано на особу потерпілого, а тому рано ро-
бити висновок, що законодавство того пері-

Постановка проблеми
Пізнання сутності багатьох явищ 

об’єктивної дійсності є можливим завдяки 
вивченню джерел їх виникнення та роз-
криттю процесів формування й подальшого 
розвитку, а відтак порівнянню їх минулого 
та сучасного станів. Не становить виняток 
і дослідження генезису відповідальності за 
домашнє насильство, що є важливою пе-
редумовою для вивчення рівня розвитку 
сучасного кримінального законодавства, 
дозволяє виявити певні неузгодженості, 
простежити динаміку його розвитку, вио-
кремити як переваги, так і недоліки, а отже, 
перейняти позитивний правовий досвід.-
З огляду на це необхідно з належною ре-
тельністю віднестися до вивчення питання 
регламентації кримінальної відповідальнос-
ті за домашнє насильство у пам’ятках укра-
їнського права.
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оду встановлювало кримінально-правову за-
борону саме домашнього насильства. Аналіз 
цієї пам’ятки права засвідчує, що відповідні 
норми були спрямовані на охорону прав па-
нівного класу, тоді як інтереси феодально за-
лежного населення пригнічувалися.
В Галичині та на інших українських те-

риторіях, котрі увійшли до складу Польсько-
го королівства у XIV ст., Руська Правда була 
чинною до 1434 р. У той же час на тих укра-
їнських землях, які потрапили до складу Ве-
ликого князівства Литовського, ця пам’ятка 
права не втратила своєї чинності аж до 1529 
р., а чимала частина її норм у дещо зміненому 
вигляді увійшла до складу Литовських стату-
тів у редакціях 1529, 1566 та 1588 років [1, 
с.38-40].
Литовський статут 1529 р. складався із 13 

розділів, які вміщували 264 артикулів. У цьо-
му документі була встановлена кримінально-
правова заборона спричинення ран (Розділ 
VI арт.19, Розділ VIІ арт.24, Розділ ХІ арт.4), 
побоїв (Розділ ХІ арт.4), заподіяння насиль-
ства на дорозі чи в іншому місці (Розділ VIІ 
арт.18). Однак законодавцем не конкрети-
зовано щодо кого може бути заподіяне фі-
зичне насильство. Водночас у Литовському 
Статуті 1529 р. все ж містяться окремі норми, 
які спрямовані на захист від домашнього на-
сильства. Щоправда, для винної особи за вчи-
нення протиправного діяння наступали ци-
вільно-правові наслідки. Зокрема, в артикулі 
13 Розділу 4 вказується наступне: «якщо син 
ударив батька або образив, або якось утискав 
і принижував, то батько може такого сина по-
збавити всієї його спадщини… Так само чи-
нить і мати: якби син чи дочка образили ма-
тір, тоді вона також може позбавити їх спад-
щини на частину свого маєтку» [2]. З аналізу 
зазначеної норми випливає, що мова йде про 
спричинення як фізичного насильства (поля-
гало в ударах), так і психологічного (образи, 
утиски і приниження). При цьому коло по-
терпілих є вузьким, оскільки не передбачено 
заборони вчинення насильницьких дій щодо 
інших близьких родичів, окрім як батька та 
матері. Також законодавцем була встановлена 
кримінально-правова заборона посягання на 
життя батька, матері, сестри чи брата. За це 
була передбачена відповідальність у виді без-
честя та смертної кари (Розділ VII арт.14, 15). 

Таким чином, можна зробити висновок, що у 
цій пам’ятці права прослідковуються перші 
спроби законодавчо закріпити відповідаль-
ність за домашнє насильство.
На зміну Литовському статуту 1529 р. 

було прийнято Литовські Статути 1566 та 
1588 р.р., оскільки норми їх попередника 
були спрямовані передусім на захист інтер-
есів великих феодалів. Однак, зважаючи на 
те, що за змістом два останні документи сут-
тєво не відрізнялися, а тому гадаємо, що вар-
то зупинитись на аналізі Литовського статуту 
1588 р.
У цій пам’ятці права законодавець до 

особливо небезпечних діянь відносив вбив-
ство члена своєї сім’ї, а саме: одного з по-
дружжя, своїх дітей, батьків, брата, сестри. 
Так, у Розділі ХІ арт.6 вказується наступ-
не: якщо з ненависті чи з немилості чоло-
вік або жінка замордують одне одного або 
отруять, то підлягатимуть смертній карі. 
Появу означеної норми пояснювали тим, 
що таким чином законодавець проявляв 
особливу увагу до захисту особистих прав 
кожного з подружжя, а тому посягання на 
життя людини, шлюб з якою освячувався 
церквою, вважалось особливо ганебним діян-
ням [3, с.94]. У Литовському статуті 1588 р. 
законодавець дещо розширив коло потер-
пілих осіб від домашнього насильства, яки-
ми також окрім брата і сестри, вважались 
брат дружини (якщо посягання на його 
життя здійснював зять), а також інші кров-
ні родичі (навіть далекі).
У Розділі ХІ арт. 7 була передбачена ква-

ліфікована смертна кара за вбивство дочкою 
чи сином своїх батька чи матері. За вчинен-
ня таких дій винного спершу везли по ринку, 
виривали кліщами шматки його тіла, а потім 
запихали у мішок та вкидали в море. Якщо 
ж хтось із батьків вбив свою дитину, то пока-
рання було значно лояльнішим, а саме: три-
мання під вартою строком на один рік і шість 
тижнів. Після цього необхідно ще чотири 
роки служити при церкві і спокутувати свій 
гріх. Таким чином, можна зробити висновок, 
що у Литовських статутах у редакціях 1529, 
1566 та 1588 років була встановлена кримі-
нально-правова заборона найбільш крайньо-
го прояву домашнього фізичного насильства 
– заподіяння смерті. Натомість, не було ре-
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гламентовано кримінальної відповідальнос-
ті за такі форми домашнього насильства, як 
психологічне та економічне.
У другій половині ХVІІ століття визна-

чною пам’яткою права слід вважати Соборне 
уложення 1649 р. Так, кримінально-правова 
заборона домашнього насильства регламен-
тувалась арт.1-7, 14, 15 Глави ХХІІ. В арт. 1,2 
передбачена відповідальність за вбивство си-
ном чи донькою свого батька чи матері, за що 
встановлене покарання у виді смертної кари. 
У випадку, якщо хтось із батьків позбавляв 
життя власну дитину, то винний відбував по-
карання у виді позбавлення волі строком на 
один рік, а після цього зобов’язаний оголо-
сити про вчинений злочин у храмі Божому 
(арт.3 Глави ХХІІ). Більше того, діти, на від-
міну від батьків, не мали права скаржитись 
на останніх у суді, оскільки в такому випадку 
їх наказували биттям батогом (арт.6 Глави 
ХХІІ). 
Вирізняє цю пам’ятку права те, що у 

ній передбачена дещо ширша спеціалізація 
норм у частині регламентації відповідаль-
ності за домашнє насильство. У Соборному 
уложенні 1649 р. встановлена кримінально-
правова заборона за таку форму домашнього 
насильства, як психічне (арт.4 Глави ХХІІ) 
та економічне насильство (арт.5 Глави ХХІІ) 
щодо батьків. Хоча безпосередньої вказівки 
на ці поняття не містилось, втім, такий висно-
вок можна зробити з аналізу положень цього 
нормативного акту, а зокрема: «А буде хтось 
син чи дочка, не пам’ятаючи закону христи-
янського, грубі слова говорити батькові чи 
матері, або з зухвалості їх рукою бити…, то 
їх бити батогом (арт.4 Глави ХХІІ)… або син 
чи дочка батька та матір при старості не бу-
дуть шанувати та годувати та допомагати їм 
нічим не будуть…, то таких дітей жорстоко 
карати, бити батогом нещадно, і наказати їм 
бути в батька і в матері у будь-якому послу-
ху...» (арт.5 Глави ХХІІ). Як і у попередніх 
пам’ятках права, у Соборному уложенню 
1649 р. смертною карою каралося вбивство 
своєї сестри чи брата (арт.7 Глави ХХІІ), а 
також жінкою свого чоловіка (арт.14, 15 Гла-
ви ХХІІ). Отож з аналізу цієї пам’ятки права 
можна зробити висновок, що законодавець 
усе ж більше захищав права та законні інте-
реси батьків, аніж дітей, оскільки насильство 

щодо батьків жорстоко каралось, натомість, 
скарги на батьків не враховувались судовою 
установою.
Кардинальні зміни у суспільному житті 

склалися у зв’язку з перетворенням Росії в 
абсолютну монархію, що вимагало уніфікації 
права. Царський уряд мав надію у такий спо-
сіб зблизити правові системи Російської імпе-
рії та України. Як наслідок виникла потреба 
кодифікацій українського права у XVIII ст. 
[4, с.133]. Було створено комісію, яка роз-
робила нормативний акт «Права, за якими 
судиться малоросійський народ» 1743 р., що 
вважався проєктом першого відомого в іс-
торії Кодексу права України. Вартими уваги 
є положення Глави ХХ арт.5 «Про вбивство 
батьків дітьми чи дітей батьками». Так, у п.1 
арт.5 вказується про наступне: «Котрий син 
чи дочка, забувши Бога і не боячись страш-
ного його суду, батька або матір свою, на-
вмисне через злобу й запал, на смерть забив 
або будь-яким способом кого з них позбавив 
життя, такого сина або дочку, за такий тяж-
кий переступ Божого й натурального закону, 
жорстоко смертю покарати, а саме: сина жи-
вого четвертувати, і мертве його тіло на коле-
со покласти, а голову на палю вбити; дочку ж 
живу вкопати в землю по шию і так тримати 
в землі, доки не помре». 
У випадку, якщо хтось із батьків позбав-

ляв життя свою дитину, то покарання було не 
таким суворим, а саме: арешт на термін рік і 
шість тижнів, а потім прилюдним покаянням 
у церкві (п.3 арт.5 Глави ХХ). З вищенаве-
деного можна зробити висновок, що законо-
давство того періоду визнавало за батьком і 
матір’ю пріоритет у захисті їх від домашньо-
го насильства. Зокрема, у Главі ХІІІ арт.15 
йдеться про те, що батьки під час нужди, а 
особливо великого голоду, мають право від-
дати в найми або заклад на службу сина чи 
дочку. Вони не повинні відповідати перед су-
дом за позови своїх дітей проти них. Окрім 
того, те, що діти придбали, живучи спільно 
з батьками, усе лишається у владі останніх.
У цьому документі встановлена кримі-

нально-правова заборона штовхати, бити, 
ранити, словесно ображати свого батька чи 
матір (п.2.арт.5 Глави ХХ ). Щоправда, бачи-
мо, що коло потерпілих осіб, так і осіб-зло-
чинців, є дуже обмеженим. За вказані дії 
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була передбачена найвища міра покарання – 
смерть у виді відрубування голови. У той же 
час у п.1 арт.6 Глави ХХ регламентована від-
повідальність за нанесення побоїв і ран брату 
чи сестрі, а також іншим родичам за що був 
передбачений штраф, розмір якого визна-
чався із урахуванням обставин справи. 
Отож, у цьому правовому акті, як і у попе-

редньому, є підстави засвідчити диференціа-
цію кримінальної відповідальності за домаш-
нє насильство. Законодавець виокремлює 
психічне насильство у виді словесних образ. 
Також вказується на інші способи фізично-
го насильства, окрім як заподіяння смерті, 
а саме: нанесення побоїв, штовхання, спри-
чинення ран (п.2.арт.5, п.1арт.6 Глави ХХ). 
У цілому, аналіз вказаної пам’ятки права 
наштовхує на думку про існування безмеж-
ної батьківської влади, оскільки образи і по-
биття дітей не вважалось кримінально-кара-
ним діянням. Більше того, за позбавлення 
життя власної дитини призначалась мізерна 
міра покарання (арешт на один рік і шість 
тижнів), тоді як за словесну образу батьків – 
смертна кара.
Указом імператора було затверджено 

«Уложення про покарання кримінальні і ви-
правні» від 1845 р., який вважався першим 
кримінальним кодексом в історії Росії та на-
лічував 2224 статті. Так, у Розділі ХІ було 
виокремлено окрему ІІ главу «Зловживання 
батьківською владою і злочини дітей проти 
батьків». У вказаному нормативно-правово-
му акті прослідковуються норми, що вста-
новлюють відповідальність за фізичне (нане-
сення ран, тілесних ушкоджень (ст.2083) чи 
будь-яких насильницьких дій, не пов’язаних 
із нанесенням побоїв (ст. 2084), психічне 
(словесні образи (ст.20184) та економічне 
(відмова в доставці батькам їжі, одягу та ін-
ших необхідних речей (ст.2086) домашнє на-
сильство. Однак коло потерпілих осіб від до-
машнього насильства в аналізованих складах 
злочинів є дуже обмежене. Ними виступають 
лише батько і мати. Відповідно до ст.1963 су-
ворість покарання за спричинення їм психіч-
ного та фізичного насильства підвищувалось 
на три ступені. При цьому ступінь ІІІ тракту-
вався як заслання в Томську або Тобольську 
губернію із позбавленням волі на строк від 
двох до трьох років; або роботи у виправних 

арештантських ротах цивільного відомства 
на строк від чотирьох до шести років і по-
биття різками від сімдесяти до вісімдесяти 
ударів (ст.35). За застосування ж щодо бать-
ків економічного насильства карали позбав-
ленням винного необхідних благ та арештом 
на термін від семи днів до трьох місяців або 
ув’язненням в тюрму на строк від трьох міся-
ців до одного року (ст.2086).
Окрім того, законодавець в «Уложенні 

про покарання кримінальні і виправні» від 
1845 р. встановив кримінально-правову забо-
рону образи словом (ст.2015) та образи дією 
ст.(2011). При цьому коло потерпілих було 
значно ширшим, а саме: батько, мати, дід, 
баба або інший родич по прямій висхідній лі-
нії. Винний у такому випадку за образу дією 
підлягав покаранню у виді позбавлення всіх 
прав і заслання на проживання в Томську 
або Тобольську губернію, або ж покарання 
різками та віддання у виправні арештант-
ські роти на строк від одного до двох років 
(ст.2011). Однак, видається, що поняття «об-
раза дією» є надмірно широким, а відтак 
може охоплювати чимале коло злочинних ді-
янь, які підпадають під ознаки інших складів 
злочинів. Щодо покарання за образу словом 
батьків чи діда з бабою, то засуджений підля-
гав ув’язненню в гамівному будинку на строк 
від шести місяців до одного року (ст.2015).
Не менш важливим історичним докумен-

том є Кримінальне уложення 1903 р., Осо-
блива частина якого охоплювала 36 Глав та 
615 статей. Норми про відповідальність за 
злочини, пов’язані з домашнім насильством, 
«розпорошені» у різних Главах Особливої 
частини. Так, у ч.1 ст.419 Глави ХІХ «Про 
злочинні діяння проти прав сімейних» Уло-
ження 1903 р. законодавець встановив кри-
мінально-правову заборону у відмові дітьми 
надавати засоби для існування і утримувати 
своїх батьків, якщо у винного є така можли-
вість. Очевидно, що в цьому випадку вказані 
діяння підпадають під ознаки економічного 
насильства. Окрім того арешту підлягала та 
особа, яка ображала батьків та грубо з ними 
поводилась (ч.2 ст.419), що характерним є 
для психічного насильства. Водночас у цьо-
му нормативно-правовому акті законода-
вець не розглядав образу, завдану одним із 
подружжя іншому, як кримінальне каране 
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діяння. Не вважалась також злочинною об-
раза, якщо ображений дав згоду на вчинення 
щодо нього таких дій. 
У Главі ХХІІ «Про позбавлення життя» 

вказаної пам’ятки права передбачалась від-
повідальність за вбивство матері чи батька 
(ст.454 - покарання у виді безстрокової ка-
торги), родичів по низхідній і по висхідній 
лініях, чоловіка чи жінки, брата чи сестри 
(ч.1 ст.455 - покарання у виді безстрокової 
каторги або на термін не менше десяти ро-
ків). Кримінальній відповідальності також 
підлягали батьки, опікуни, піклувальники, 
які жорстоко поводилися з дітьми, що не до-
сягли сімнадцяти років, за що карались по-
збавленням волі (ч.1 ст.420). Ч.1 ст.471 Глави 
ХХІІІ «Про тілесні ушкодження і насильство 
над особою», встановлювалась кримінально-
правова заборона спричинення тілесного 
ушкодження матері, батькові або іншому ро-
дичу по висхідній лінії, підлягав наступному 
покаранню у виді: каторги на строк до деся-
ти років, якщо ушкодження є особливо тяж-
ким; ув’язнення у виправному домі на строк 
не менше трьох років, якщо ушкодження є 
тяжким; ув’язнення у виправному домі, якщо 
ушкодження є легким.
Відповідальність за домашнє насильство 

також регламентувалась у ч.1 ст.499 Глави 
ХХVI «Про злочинні діяння проти особис-
тої свободи», де винна особа у позбавленні 
особистої свободи матері, батька або родича 
по висхідній лінії каралась ув’язненням у ви-
правному домі на строк до трьох років. Якщо 
ж позбавлення особистої свободи продовжу-
валось понад один тиждень, то розмір по-
карання сягав вище трьох років ув’язнення. 
Отож у цій пам’ятці права, як і у попередніх, 
кримінально-правова заборона домашнього 
насильства не була закріплена в одній нормі. 
Хоча й самого поняття домашнього насиль-
ства не фігурувало, втім, з аналізу диспозицій 
відповідних норм випливає, що законода-
вець того періоду вирізняв його різновиди. 
Наступними пам’ятками кримінального 

права, які слід розглянути, є КК УРСР (1922 
та 1927 рр.). Щодо КК УРСР 1927 р., то його 
зміст особливо не відрізнявся від його попе-
редника, а лише відображав окремі зміни, 
що були зумовлені прийняттям загально-
союзного законодавства про кримінальну 

відповідальність. З огляду на це варто зупи-
нитись лише на аналізі КК УРСР 1927 р. До-
слідження вказаної пам’ятки права показало 
відсутність норм, які регламентують питання 
кримінально-правової заборони домашнього 
насильства. Однак у КК УРСР 1927 р. була 
описана ціла низка суспільно небезпечних ді-
янь під ознаки яких підпадало домашнє на-
сильство (Розділ VI «Злочини проти життя, 
здоров’я, волі і гідності особи»). Водночас, як 
раніше зауважувалось, в інших історичних 
документах більш раннього періоду, хоча і 
не було окремої статті про домашнє насиль-
ство, втім, усе ж була передбачена криміналь-
на відповідальність за насильницькі діяння 
щодо батьків, дітей чи інших родичів. Ще за 
період існування Київської Русі інститут сім’ї 
та виховання мав провідну роль. При цьому 
історично склалося так, що власне релігій-
ними нормами регулювалися відносини бать-
ків та дітей, чоловіка і дружини. Суспільство 
вкрай негативно ставилось до будь-яких на-
сильницьких проявів, а особливо з боку дітей 
щодо їх батьків. А тому така неприйнятна по-
ведінка нерідко жорстоко каралась. Натомість 
за радянської доби надавалась прерогатива 
соціальних інтересів над індивідуальними.
Останньою ланкою у вивченні історії роз-

витку кримінальної відповідальності за до-
машнє насильство є КК УРСР 1960 р. Втім, 
у цій пам’ятці права, як і в попередній, не 
містилось норми, яка спрямована на кри-
мінально-правову охорону від домашнього 
насильства. На думку Н.Л. Камінської, та-
кий стан речей зумовлений тим, що за ча-
сів Радянського Союзу офіційного визнання 
домашнього насильства як такого не було. 
Більше того, подібні заяви з цього приводу 
до правоохоронних органів відмовлялися 
приймати [5, с.74]. З цією думкою важко не 
погодитись, оскільки Радянський Союз не 
ставив собі за мету вирішити проблему до-
машнього насильства, а відтак знайти шляхи 
його протидії.

Висновки
У цілому ж, аналіз пам’яток кримінально-

го права дає змогу зробити наступні висно-
вки:

1) домашнє насильство не на всіх етапах 
розглядалось як суспільно небезпечна пове-
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дінка. Більше того, його застосування щодо 
окремих потерпілих (дітей) у різних періо-
дах розглядалась як належна поведінка, що 
свідчило про безмежність інституту батьків-
ської влади;

2) у жодній пам’ятці вітчизняного права не 
фігурувало поняття домашнього насильства. 
Однак у них усе ж містились норми, які регла-
ментували кримінально-правову заборону за-
стосування фізичного, психічного та економіч-
ного насильства щодо членів сім’ї та родичів;

3) простежуються різні підходи в частині 
кримінально-правової протидії домашньому 
насильству. Якщо у Литовському статуті 1529 р. 
прослідковуються перші спроби законодавчо 
закріпити відповідальність за домашнє на-
сильство, то у «Правах, за якими судиться 
малоросійський народ» 1743 р. має місце 
диференціація кримінальної відповідаль-
ності за домашнє насильство. А в КК УРСР 
(1922,1927 та 1960 рр.) взагалі не містилось 
норм, які спрямовані на кримінально-право-
ву охорону від домашнього насильства.
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SUMMARY 
The specifi c issues of criminal liability for do-

mestic violence in the history of criminal law and 
the tendency to apply the term of a «domestic vio-
lence», are addressed; been found that criminal 
legal interdiction to the domestic violence was pro-
vided almost at stages of the society development.
We researched of writing documents of Kyiv`s Rus, 
Lithuanian Regulations, normative acts of tsar’s 
Russia, criminal codes and decisions of soviet pe-
riod, projects of the Criminal code, geared-up in 
independent Ukraine is conducted, and mainte-
nance and place of criminal-legal norm «domestic 
violence» in Criminal Code of Ukraine today.

Substantial changes have been made to the 
requirements of the Council of Europe Conven-
tion on the Prevention and Combating of Violence 
against Women and Domestic Violence (CETS No. 
210), the national legislation has been substantial-
ly amended. As a result of these changes, the Crimi-
nal Code of Ukraine has been supplemented by Ar-
ticle 126-1 “Domestic Violence”. The appearance 
of a qualitatively new article immediately aroused 
great interest from the scientifi c community, which 
resulted in a number of publications. An analysis 
of these publications leads to the conclusion that 
there are a number of problematic issues related to 
the interpretation of the crime under Article 126-
1 of the Criminal Code of Ukraine. Introduction 
to the Criminal Code of Ukraine, Article 126-1, 
requires its in-depth scientifi c comprehension, since 
the acts described in this provision are covered by 
other criminal liability law articles which are con-
tiguous to it. The article explores the ways to im-
prove legal mechanisms that counter and prevent 
domestic violence, taking into account specifi c traits 
of such offense. The article analyzes criminal li-
ability for physical violence in Ukraine as one of 
the types of domestic violence. The article also states 
that the unsuccessful formulation of the disposition 
of domestic violence has not only led to different 
interpretations of the features of this crime in the 
legal literature but also contributed to different ju-
dicial practice of prosecuting perpetrators of physi-
cal violence as a form of domestic violence.

Keywords: history, domestic violence, physical 
violence, psychological violence, economic violence, 
legal protection.
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ÒÈÏÎÂ² ÑË²Ä×² ÑÈÒÓÀÖ²¯, ÂÅÐÑ²¯ ÏÎ×ÀÒÊÎÂÎÃÎ 
ÅÒÀÏÓ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß ÄÎÌÀØÍÜÎÃÎ 

ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ ÒÀ ÀËÃ ÎÐÈÒÌÈ ¯Õ ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß

У статті звернута увагу, що в розслідуван-
ні домашнього насильства важливе значення 
має ситуаційний підхід. Визначені типові ви-
хідні слідчі ситуації у розслідуванні таких кри-
мінальних правопорушень (залежно від місця 
вчинення; на основі інформації про підозрю-
ваного, отриманої від потерпілої; залежно від 
позиції підозрюваної особи), що створюються 
відповідно до кількісно-якісних характерис-
тик первинної криміналістично значимої ін-
формації й особливостей її джерел за схемою 
відносин «потерпіла (-ий) – подія – особа зло-
чинця», а також тактичні завдання розслі-
дування й алгоритм проведення слідчих (роз-
шукових) дій за кожною з них.
Запропоновані рекомендації щодо органі-

зації і планування розслідування цього виду 
кримінальних правопорушень відповідно до 
визначених версій (загальні – залежно від 
взаємозв’язку злочинець–потерпілий (кримі-
нальне насильство мало місце; відсутні ознаки 
або подія кримінального правопорушення) та 
конкретні – стосовно: особи-злочинця; обста-
вин, за яких вчинено правопорушення (адміні-
стративне або кримінальне); обсяг заподіяної 
тілесних ушкоджень)), характеру і черговості 
проведення для їх перевірки слідчих (розшуко-
вих) дій, а також з урахуванням обставин, що 
підлягають встановленню та доказуванню у 
типових слідчих ситуаціях, які виникають на 
різних етапах розслідування.
Ключові слова: домашнє насильство, слід-

ча ситуація; версія; розслідування; слідчі (роз-
шукові) дії.
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Постановка проблеми
Сім’я – це основа суспільства, що потре-

бує надійного захисту з боку держави. Кон-
ституція України проголошує право всіх 
громадян на життя без насильства, зокрема, 
ч. 2 ст. 24 забезпечує рівність прав чоловіка 
і жінки, а ч. 1 ст. 28 Основного Закону свід-
чить про те, що ніхто не може бути підда-
ний катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує його гідність, по-
водженню чи покаранню [1]. 
Соціально-економічні, політичні й вій-

ськові процеси в Україні (війна на Сході, 
міграція, безробіття, збільшення життєвих 
негараздів, конфліктів, проявів агресії) на-
несли потужний удар інституту сім’ї. Сьогод-
ні, розлучення перетворилося з особливого 
факту в повсякденний, послабився батьків-
ський вплив, стосунки між чоловіком і жін-
кою дедалі більше мають неформальний 
характер партнерства чи співмешкання, а 
з’ясування внутрішніх стосунків усе частіше 
носить насильницький характер.
Пандемія гострої респіраторної хворо-

би COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, загострила проблему домаш-
нього насильства й показала нам її неви-
димі аспекти. Так, у 2018 році Національ-
ною поліцією України було зареєстровано 
майже 111 тис. звернень про домашнє на-
сильство. У 2019 році кількість повідомлень 
про домашнє насильство перевищила вже 
115 тис., з них 1 418 – від дітей, а у 2021 році 
було зафіксовано 211 тис. повідомлень. З 
часу криміналізації домашнього насильства 
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в Україні кількість облікованих криміналь-
них правопорушень за ст. 126-1 КК України 
стрімко зростає, про що свідчить офіційна 
статистика Офісу Генерального прокурора 
України, зокрема у 2019 р. до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань внесено 1068 
кримінальних правопорушень, у 2020 р. – 
2213, у 2021 р. – 3508. Таким чином, за да-
ними цих звернень було розпочато майже 
7 тис. кримінальних проваджень [2].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Актуальність теми домашнього на-
сильства висвітлювалися у низці наукових 
праць, зокрема: Л. В. Крижної (2000 р.); 
Б. М. Головкіна (2002 р.); О. І. Белової 
(2006 р.); О. В. Ковальової (2008 р.); О. І. 
Зазимка (2010 р.); О. Д. Коломойця (2010 
р.); М. Ю. Самченко (2011 р.); А. Б. Благої 
(2015 р.); М. Г. Кузнєцова (2019 р.); Р. В. Киф-
люка (2020 р.), Т. В. Іщенко (2021 р.) Вод-
ночас, такі дослідження об’єктивно обмеж-
увались попередніми періодами розвитку 
законодавства, а тому не повною мірою вра-
ховують та не завжди відповідають потре-
бам правозастосовної практики. У значній 
кількості розроблень не враховано пробле-
ми практики розслідування домашнього на-
сильства, що виникли в умовах застосування 
нового кримінального процесуального зако-
нодавства та організаційно-структурних пе-
ретворень у системі правоохоронних орга-
нів України. Тому, на сьогодні існує потреба 
у конкретизації типових слідчих ситуацій, 
версій, тактичних завдань початкового ета-
пу розслідування домашнього насильства та 
алгоритм слідчих (розшукових) дій (СРД) за 
їх виникненням.

Мета статті – конкретизувати типові 
слідчі ситуації, версії, тактичні завдання по-
чаткового етапу розслідування домашнього 
насильства та алгоритм СРД за їх виникнен-
ням. 

Виклад основного матеріалу
Кримінальне провадження здійснюється 

в конкретних умовах часу, місця, обстановки, 
виходячи із дій та поведінки осіб, залучених 
до його сфери та під впливом інших чинни-

ків. Ця складна система взаємозв’язків скла-
дає ту конкретну обстановку, у якій працює 
слідчий та інші компетентні суб’єкти. Зазна-
чена обстановка отримала в криміналістиці 
назву слідчої ситуації [3, с. 306]. 
Вирішення завдань досудового розсліду-

вання за допомогою ситуаційного підходу – 
поширений та виправданий практикою ме-
тод аналітичної та практичної роботи слід-
чого (дізнавача), що дозволяє максимально 
врахувати всі важливі обставини події і про-
вадження на різних етапах розслідування 
та прямо застосувати наукові розробки до 
його певних ситуацій та умов. Формування 
типових слідчих ситуацій досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень 
відбуваються на основі вивчення матеріалів 
правозастосовної практики і є складовою 
практично всіх криміналістичних методик. 
Уперше визначення слідчої ситуації за-

пропонував О. Н. Колесниченко. «Слідча 
ситуація, на його думку, – це певне станови-
ще у розслідуванні злочину, що характери-
зується наявністю тих чи інших доказів та 
інформаційного матеріалу й виникаючими у 
зв’язку з цим конкретними завданнями його 
збирання і перевірки» [4, с. 214].
З часу ведення у науковий обіг цієї дефі-

ніції в науці з’явилась велика кількість уче-
них – послідовників та прихильників, які в 
подальшому продовжили займатись дослі-
дженням та розвитком цієї проблематики 
і розвинули це поняття до сучасного рівня 
його розуміння. Однак прагнення всебічно 
охарактеризувати поняття та сутність слід-
чої ситуації зумовило в криміналістичній лі-
тературі існування різного за змістом трак-
тування цього поняття. Наприклад, В. Г. 
Колмацький зазначав, що слідча ситуація 
– це сукупність умов, у яких здійснюється 
розслідування та визначається його стан на 
цей момент. Вона є тактичним засобом орга-
нізації роботи слідчого під час розслідуван-
ня злочину та акцентує увагу на дослідженні 
питання аналізу (вивчення змісту обумовлю-
ючих її чинників з метою прийняття тактич-
ного рішення та вибору варіанта методики 
розслідування, що забезпечує швидке і по-
вне розслідування злочину) та оцінки слід-
чої ситуації [5, с. 337–346]. Дещо схожої по-
зиції дотримувався М. В. Салтевський, який 



96ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

зазначив, що, з одного боку, слідча ситуа-
ція – це об’єктивна реальність (матеріальні 
та ідеальні джерела), а з іншого – система, 
що пізнається в процесі досудового розслі-
дування кримінального правопорушення 
суб’єктом доказування. Відповідно, слідча 
ситуація в пізнавальному аспекті - це катего-
рія, що оцінюється, а в інформаційному - су-
купність матеріальних та ідеальних джерел, 
які виникають на конкретному етапі досу-
дового розслідування кримінального право-
порушення [6, с. 87]. М. О. Селіванов слідчу 
ситуацію розглядав як вираження обстанов-
ки, картини розслідування, що склалася до 
певного моменту, як суму значущої для роз-
слідування інформації, що береться до уваги 
поряд із джерелами її одержання [7, с. 53]. 
На думку таких криміналістів як: А. В. Іщен-
ка, В. В. Пясковського, Ю. М. Чорноус та 
інших, слідча ситуація – це положення чи 
обстановка, що склалася на певний момент 
розслідування кримінального правопору-
шення [8, с. 64]. Водночас, В. Ю. Шепітько 
пропонує розглядати слідчу ситуацію в ши-
рокому та вузькому розумінні. Виходячи 
з позиції науковця у широкому розумінні, 
слідча ситуація є сукупністю всіх умов, що 
впливають на досудове розслідування та ви-
значають його особливості, у той час коли у 
вузькому значенні (більш практично спря-
мованому) слідча ситуація є характеристи-
кою інформаційних даних, що знаходяться 
у розпорядженні слідства на конкретному 
етапі досудового розслідування криміналь-
ного правопорушення [9, с. 264–265].
Проте, на наш погляд, найбільш вдале 

визначення слідчої ситуації, яке одержало 
широку підтримку та подальший розви-
ток в наукових колах, було запропоновано 
В. П. Бахіним. Зокрема, професор слідчу 
ситуацію визначив як об’єктивну реаль-
ність, фактичну обстановку, а результат її 
пізнання, відомості про неї – відображен-
ням цієї обстановки, що використовуються 
для з’ясування її змісту з метою розкриття 
кримінального правопорушення та притяг-
нення винних осіб до відповідальності [10, 
c. 16]. 
Втім, як відзначає Р. С. Бєлкін, обстанов-

ка – річ мінлива, не завжди може мати ста-
лий характер. Так, слідча ситуація утворює 

у своїй сукупності динамічну систему, що по-
стійно змінюється під впливом об’єктивних і 
суб’єктивних чинників. Об’єктивні чинники 
- це ті не залежні від учасників досудового 
розслідування причини, які обумовлюють 
зміни ситуації; суб’єктивні чинники - при-
чини, що породжуються діями і поведінкою 
учасників досудового розслідування та ін-
ших осіб, що були в тій чи іншій мірі залуче-
ні до сфери кримінального судочинства [11, 
с. 227].
Типологія слідчих ситуацій є системою 

типових слідчих ситуацій і розглядається в 
криміналістичній методиці як науково роз-
роблена і практично апробована модель, 
побудована на узагальненні оптимальної 
множини однорідних конкретних ситуа-
цій [12, с. 100]. Не дарма вчені-криміналіс-
ти типову слідчу ситуацію визначають як 
«…сукупність умов, у яких на цей момент 
здійснюється досудове розслідування кри-
мінального правопорушення» [13, с. 630]. 
Типологізація слідчих ситуацій та розроб-
ка відповідних алгоритмів дій допомагають 
слідчим (особливо молодим та малодосвід-
ченим) не розгубитись у складній ситуації, 
яка може виникнути, зокрема, під час про-
ведення СРД та чітко діяти відповідно до 
теоретично розроблених та перевірених 
практикою методичних рекомендацій. 
А. Ф. Волобуєв наголошує, що саме ти-

пові слідчі ситуації відіграють ключову роль 
при формуванні практичних рекомендацій 
у кожній методиці досудового розслідування 
кримінальних правопорушень [14, с. 28–29]. 
Однак, не лише знання певних алгоритмів 
дій є запорукою успішного досудового роз-
слідування. Необхідно провести ще аналіз 
та надати правильну оцінку слідчої ситуації. 
Оскільки від цих факторів у подальшому 
буде залежати вірність спланованих мето-
дичних прийомів та вибір прийняття пра-
вильних тактичних рішень. 
З огляду на теоретичну основу дослі-

дження розглянемо типові слідчі ситуації, 
що виникають під час досудового розсліду-
вання домашнього насильства. Враховуючи 
наявні дані про окремі елементи криміналіс-
тичної характеристики злочину, їх доцільно 
розділити на певні групи. 
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Перша група – слідчі ситуації, що залежать 
від того, у якому місці було вчинено злочин: 

1) домашнє насильство систематично 
учиняється за місцем постійного проживан-
ня потерпілої та підозрюваного (останній 
зазвичай є офіційним чоловіком потерпілої). 
Така слідча ситуація переважає серед кри-
мінальних проваджень розпочатих за фак-
том вчинення кримінального правопору-
шення передбаченого ст. 126-1 КК України 
(74,6 %), при цьому в інформаційному плані 
є найбільш сприятливою («в умовах очевид-
ності»), а в організаційному – найлегшою. 
Правоохоронцям насамперед необхідно 

перевірити бази даних на предмет перебу-
вання осіб, що мешкають за вказаною адре-
сою, на профілактичних обліках (психічно-
хворий, наркоман, раніше судимий, осо-
ба, яка вже притягувалася до відповідаль-
ності за вчинення домашнього насильства) 
й з’ясувати наявність у них зареєстрованої 
вогнепальної зброї. Прибувши на місце ви-
клику установити осіб, які є учасниками 
конфлікту, та за можливості розвести сто-
рони та дітей у різні приміщення. Тактика 
роботи СОГ має два напрямки: 1) робота з 
потерпілим та свідками; 2) підозрюваним. 
Основними СРД у таких випадках мають 

бути: огляд місця події; допит потерпілої і 
свідків; огляд цифрових носіїв інформації, 
зокрема, матеріалів відеозаписів, мобіль-
них телефонів, а також призначення судо-
вої психолого-психіатричної експертизи за 
участі потерпілої, на вирішення якої доціль-
но поставити такі питання: а) чи страждає 
потерпіла на психічні розлади, якщо так, 
то на які саме; б) чи здійснювалось психо-
логічне насильство над потерпілою; в) чи 
зазнала потерпіла моральних страждань 
від вчиненого відносно неї насильства; г) чи 
відбуваються негативні зміни в інтелекту-
альній та емоційно-вольовій сферах потер-
пілої, які перешкоджають соціальним функ-
ціям її особистості внаслідок насильства над 
нею, якщо так, то які саме; г) чи вплинуло 
вчинене насильство відносно потерпілої на 
психічний стан останньої; є) чи наявна у по-
терпілої підвищена навіюваність, якщо так, 
то яким чином це може вплинути на її здат-
ність давати показання; й за необхідності 
судово-медичної для визначення ступеня ті-

лесних ушкоджень (у випадку застосування 
сили). 
Вказаний алгоритм дій є типовим і для 

наступних виокремлених слідчих ситуацій. 
Однак перелік та послідовність проведен-
ня окремих СРД може змінюватись залеж-
но від того, чи затриманий підозрюваний 
на місці події  чи намагається втекти, який 
стан здоров’я потерпілого, чи потребує він 
медичної  допомоги або вже знаходиться у 
лікувальному закладі, чи перебувають по-
терпілий і підозрюваний у стані алкоголь-
ного (наркотичного сп’яніння) та ін. Під 
час візуального огляду помешкання слідчо-
му необхідно звертати увагу на наявність:-
а) місць можливого укриття потенційного 
підозрюваного або інших осіб, що можуть 
здійснити раптовий напад на працівника 
поліції; б) місць переховування доказів вчи-
нення домашнього насильства, зброї та ін-
ших предметів, якими може бути завдано 
шкоди життю або здоров’ю поліцейського, 
правопорушника чи оточення; в) додатко-
вих виходів з приміщення, відкритих вікон 
на нижніх поверхах, через які правопоруш-
ник може втекти або позбавитися речових 
доказів; г) ознак перебування собак, яких 
правопорушник може використати для на-
паду на поліцейських; ґ) місць (приміщень), 
які можуть бути використані для ізоляції 
учасників сімейного конфлікту або укриття 
працівників поліції від нападу правопоруш-
ника, у тому числі із використанням зброї.

2) домашнє насильство було вчинено 
в різних місцях (постійного проживання, 
подорожі, відпочинку та ін.) Алгоритм дій 
аналогічний першій слідчій ситуації. Слід-
чий, як і оперативний працівник, повинен 
пам’ятати, що потенційний підозрюваний: 
а) дуже часто видає себе за спокійну люди-
ну, яка не розуміє чому було викликано по-
ліцію, тобто на тлі збудженості постражда-
лих осіб він може виглядати врівноважено;-
б) може вдавати себе за жертву та пере-
кладати відповідальність за скоєне на по-
страждалу особу, аргументуючи це тим, що 
сама (сам) напросилася (вся); в) може контр-
олювати постраждалу особу через вислов-
лювання, мову жестів та інші ледве помітні 
елементи їхніх стосунків (особливо це стосу-
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ється дітей) і таким чином впливати на роз-
повідь постраждалої особи поліції.
Друга група – слідчі ситуації, які форму-

ються на основі інформації про підозрюва-
ного, отриманої від потерпілої (го): 

1) потерпілий спільно проживає з пі-
озрюваним, перебуває у шлюбі й може на-
дати значущу інформацію для розшуку (у 
випадку переховування) та встановлення 
особи. Це сприятлива ситуація для розсліду-
вання злочину. У цьому випадку необхідно 
перевірити інформаційні бази даних поліції, 
з приводу попередніх звернень потерпілої 
до поліції, ретельно провести огляд місця 
події; допитати потерпілого і всіх можливих 
свідків-очевидців, здійснити огляд речових 
доказів та призначити судову психолого-
психіатричну, а за необхідності судово-ме-
дичну і криміналістичні експертизи; 

2) потерпілий має певні стосунки з підо-
зрюваним, але вони спільно не проживають, 
нерідко розлучені, або перебувають на ста-
дії розлучення, втім знає його місце прожи-
вання, може описати зовнішність та вказати 
на особливі прикмети, манеру поведінки й 
звички. У такому випадку, крім вищезазна-
чених СРД, після затримання підозрювано-
го, необхідно пред’явити його для впізнан-
ня потерпілому та свідкам; 

3) потерпілий знає, хто вчиняє насиль-
ство по відношенню до нього, подав відпо-
відне звернення до поліції, але в подальшо-
му умисно приховує інформацію від слідчо-
го, відмовляючись від надання показань.

4) потерпілий не може повідомити по-
дробиці кримінального правопорушення, 
через те, що знаходиться у важкому психо-
логічному стані, спричиненому від вчинен-
ня домашнього насильства. 
Третя група – слідчі ситуації, що склада-

ються залежно від позиції підозрюваної осо-
би: 

1) особа, підозрювана у вчиненні злочи-
ну повністю визнає свою вину. Така слідча 
ситуація виникає у випадках, коли чергове 
домашнє насильство учинене на ґрунті не-
приязних відносин, що виникли раптово 
між членами подружжя або родичами в ре-
зультаті сварки. Зазначена ситуація проста 
та сприятлива, де слідчий має достатньо ко-
рисної інформації. Корисна інформація – це 

та важлива інформація, яка характеризує як 
злочин у цілому, так і окремі його обстави-
ни, зокрема дані про особу злочинця. Дже-
релом інформації про цей злочин, як прави-
ло, є заява потерпілого, або повідомлення 
сусідів чи медичних установ, які надавали 
медичну допомогу потерпілому. 

2) підозрюваний визнає факт застосу-
вання незначного домашнього насильства 
до потерпілого, але заперечує його система-
тичність і свою причетність до наслідків, що 
настали. 

3) підозрюваний визнає факт система-
тичного домашнього насильства, але вка-
зує, що діє постійно у стані самозахисту або 
афекту, спричиненого провокаційною пове-
дінкою потерпілої (го). 

4) підозрюваний відхиляє всі звинува-
чення, категорично відмовляється від ви-
знання факту вчинення домашнього насиль-
ства щодо потерпілого, а наявність тілесних 
ушкоджень, порушення обстановки в квар-
тирі, звернення потерпілого до поліції, по-
яснює його необережністю, випадковим збі-
гом обставин або наклепом. 

5) особа заперечує причетність до вчи-
нення домашнього насильства та відмовля-
ється від надання будь-яких показань.
Загалом у кожній слідчій ситуації потріб-

но дослідити три категорії: 1) сліди насиль-
ства (наприклад, кров, синці, рани, опіки, 
вирване волосся); 2) стан учасників конфлік-
ту (алкогольне чи наркотичне сп’яніння, 
ознаки переляку, тремтіння рук чи всього 
тіла, емоційна неврівноваженість, роздра-
тування, плач, апатія); 3) стан житлового 
приміщення (сліди крові, розбиті предмети 
побуту, розкидані речі, розбиті меблі, вікна, 
розірваний одяг тощо). Види знаряддя чи 
засоби, якими могли бути спричинені ушко-
дження. 
У подальшому доцільним є призначення 

та проведення судових експертиз. З метою 
недопущення конфліктів у кожному кон-
кретному випадку на місці  вчинення злочи-
ну слідчий: а) ураховує стан кожного учас-
ника конфлікту; б) обирає сприятливу ситу-
ацію і дає можливість сторонам конфлікту 
спокійно висловити причини виникнення 
конфлікту, не перебиваючи їх; в) проводить 
бесіду без упередженого ставлення, критич-
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но ставиться до отриманої інформації, уни-
каючи провокування таких психологічних 
станів, як ревнощі, помста, заздрість, при-
ниження, користь тощо; г) не використовує 
провокаційні прийоми (наприклад, роз-
голошення чи повідомлення окремій осо-
бі про інтимні стосунки сторін конфлікту); 
ґ) виступає як сторонній, не підтримуючи 
жодного учасника конфлікту, але наголошує 
на своєму офіційному статусі особи, яка упо-
вноважена на проведення розслідування.
Розглядаючи питання про типові версії 

розслідування, варто виходити із загаль-
них положень криміналістики про систе-
му слідчих версій, враховувати особливості 
висування типових версій у кримінальних 
провадження про злочини проти життя та 
здоров’я особи, опиратися на типові обста-
вини та слідчі ситуації, що характеризують 
процес розслідування цього кримінально-
го правопорушення. Основні версії визна-
чають напрями розслідування та служать 
слідчому орієнтиром у його пізнавально-діа-
лектичному процесі. Основна (істотна) озна-
ка версії є її умовний, вірогідний характер, 
тобто кожна слідча версія має бути пере-
вірена, без цього слідчий не може робити 
ніяких остаточних висновків. Гіпотеза, що 
міститься в слідчій версії, витікає з аналізу 
і узагальнення як фактичних даних про по-
дію кримінального правопорушення, так і 
теоретичних відомостей, що складають коло 
спеціальних знань слідчого. На відміну від 
наукових гіпотез, версії в криміналістиці не 
мають на меті створення наукових теорій, 
а їх перевірка здійснюється у термін, вста-
новлений для досудового розслідування [15, 
с. 30]. 
До загальних версій на початковому ета-

пі розслідування домашнього насильства, 
що є основою для висунення конкретних 
версій, віднесені такі: 
а) домашнє насильство неодноразово 

мало місце за тих обставин, про які повідо-
мив заявник і які вбачаються з інформацій-
них баз даних поліції або доданих заявни-
ком до заяви матеріалів; 
б) домашнє насильство мало одинокі ви-

падки й підпадає під ознаки адміністратив-
ного правопорушення, передбаченого ст. 
173-2 КУпАП, а заявник помилився, не вра-

хувавши всі правові, процесуальні та інші 
аспекти фактичних обставин; 
в) відсутня подія домашнього насильства, 

а заявник повідомляє неправдиву інформа-
цію, з мотивів помсти колишньому співмеш-
канцю (чоловікові), або з метою приховати 
інше кримінальне правопорушення, у тому 
числі і факт своєї участі у ньому.
До конкретних віднесені версії стосовно 

підозрюваного, його психологічного й со-
ціального стану, можливих зв’язків, місць 
зберігання знарядь та засобів кримінально-
го правопорушення, обставин, причин та 
умов, за яких його було учинено й відповід-
них наслідків.

Висновки
Підсумовуючи викладені у цій статті по-

ложення, слід зробити висновок, що алго-
ритм дій слідчого під час досудового розслі-
дування домашнього насильства виглядає 
так: оцінка вихідної слідчої ситуації; вису-
нення слідчих версій, планування початку 
досудового розслідування; постановка так-
тичних завдань; планування та проведення 
окремих СРД та інших заходів для вирішен-
ня поставлених задач. 
Варто класифікувати слідчі ситуації до-

машнього насильства на три групи: 1) слідчі 
ситуації, залежно від місця вчинення зло-
чину; 2) слідчі ситуації, на основі інформації 
про підозрюваного, отриманої від потерпі-
лої; 3) слідчі ситуації, що виникають залеж-
но від позиції підозрюваної особи. До кож-
ної слідчої ситуації сформовано план розслі-
дування, завдання, версії та запропоновано 
перелік першочергових слідчих (розшуко-
вих) дій, інших заходів, спрямованих на їх 
вирішення та відпрацювання (перевірку). 
Типовими версіями стосовно характеру 

події (що сталося), висунення яких на по-
чатковому етапі розслідування сприятиме 
якнайшвидшому встановленню фактичних 
обставин, є такі: а) домашнє насильство не-
одноразово мало місце за тих обставин, про 
які повідомив заявник і про які вбачається 
з інформаційних баз даних поліції або до-
лучених заявником до заяви матеріалів;-
б) домашнє насильство мало одинокий ви-
падок й підпадає під ознаки адміністратив-
ного правопорушення, передбаченого ст. 
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173-2 КУпАП, а заявник помилився, не вра-
хувавши всі правові, процесуальні та інші 
аспекти фактичних обставин; в) відсутня 
подія домашнього насильства, а заявник по-
відомляє неправдиву інформацію, з мотивів 
помсти колишньому співмешканцю (чолові-
кові), або з метою прихо вати інше правопо-
рушення, у тому числі і факт своєї участі у 
ньому.
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TYPICAL INVESTIGATIVE 
SITUATIONS, VERSIONS OF THE

INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF 
DOMESTIC VIOLENCE

AND ALGORITHMS OF THEIR 
SOLUTION

Attention is drawn to the fact that the situ-
ational approach is important in the investiga-
tion of domestic violence.

It is emphasized that the investigative situ-
ations of the initial stage of the investigation af-
fect the defi nition of the main tasks: establish-
ing the event, method (form) and regularity of 
domestic violence; identifi cation of the person 
who committed it; determination of the nature 
and amount of damage caused by a criminal of-
fense; detection and procedural consolidation 
of traces of a criminal offense; identifying the 
causes and conditions that contributed to the 
commission of domestic violence (with a legal 
response to their elimination).

Investigative situations of the initial stage of 
the investigation are differentiated into favor-
able, unfavorable and neutral. On the basis of 
research of scientifi c sources, study of materi-
als of criminal proceedings and use of results 
of study of practice of investigation of crimes 
against life and health of the person the follow-
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ing typical investigative situations of initial stage 
of investigation are allocated: 1) depending on 
a crime: the victim and the suspect (the latter 
is usually the offi cial husband of the victim); b) 
domestic violence was committed in different 
places (permanent residence, recreation, etc.); 
2) investigative situations, which are formed on 
the basis of information about the suspect re-
ceived from the victim: a) the victim lives with 
the suspect, is married and can provide rele-
vant information for search (in case of hiding) 
and identifi cation; b) the victim has a certain 
relationship with the suspect, but they do not 
live together, often divorced, or are at the stage 
of divorce, but knows his place of residence, 
can describe the appearance and indicate spe-
cial features, behavior and habits; c) the victim 
knows who is committing violence against him, 
has fi led a complaint with the police, but then 
deliberately conceals information from the in-
vestigator, refusing to testify; d) the victim can-
not report the details of the criminal offense be-
cause he is in a serious psychological condition; 
3) investigative situations, which are developed 
depending on the position of the suspect: a) the 
person suspected of committing a crime fully 
admits his guilt; b) the suspect acknowledges 
the use of minor domestic violence against the 
victim, but denies its systematic nature and his 
involvement in the consequences; c) the suspect 
acknowledges the fact of systematic domestic 
violence, but indicates that he is constantly in a 
state of self-defense or affect caused by the pro-
vocative behavior of the victim; d) the suspect 
rejects all charges, refuses to admit the fact of 
domestic violence, and the presence of bodily 
injuries, disturbances in the apartment, the 

victim’s appeal to the police, explains his negli-
gence, accidental coincidence or slander; e) the 
person denies involvement in the commission 
of domestic violence and refuses to testify.

Separate versions have been formed for 
each investigative situation and a list of pri-
ority investigative (search) actions and other 
measures aimed at their verifi cation has been 
proposed. The general algorithm of actions of 
the investigator at the beginning of the investi-
gation of domestic violence is as follows: assess-
ment of the initial investigative situation; put-
ting forward investigative versions, planning 
the start of the pre-trial investigation; setting 
tactical tasks; planning and conducting indi-
vidual investigative (search) actions and other 
measures to solve the tasks.

Typical versions of the nature of the event 
(what happened), the initiation of which at the 
initial stage of the investigation will facilitate the 
establishment of the facts as soon as possible, 
are: a) domestic violence the materials attached 
to the application by the applicant; b) domes-
tic violence was an isolated case and falls under 
the signs of an administrative offense under 
Art. 173-2 of the Code of Administrative Of-
fenses, and the applicant erred in disregarding 
all legal, procedural and other aspects of the 
facts; c) there is no event of domestic violence, 
and the applicant reports false information, in 
revenge for a former roommate (husband), or 
in order to conceal another offense, including 
the fact of his participation in it.

Key words: domestic violence, investigative 
situation; version; investigation; investigative 
(search) actions.
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У статті розглядаються колізійні питан-
ня порядку визнання дійсності за законодав-
ством України шлюбів, укладених за участю 
громадян України в державах Європейського 
Союзу. В умовах сучасного розвитку суспільства 
та суспільних відносин зароджуються нові фор-
ми шлюбів та порядок їх укладення, а в подаль-
шому й визнання відтак окреслені проблеми 
вимагають відповідного дослідження з метою 
належного правового регулювання. Наявність 
в актах чинного законодавства України супе-
речностей між вимогами, які висуваються до 
осіб, які мають намір укласти легітимний 
шлюб вказує на існування наукової проблеми 
в юридичній літературі. Загалом, позитивно 
сприймаючи встановлені в Сімейному Кодексі 
України умови визнання недійсності шлюбу, 
автор методологічно побудував дослідження в 
одній послідовності (аналіз чинного законодав-
ства України щодо проблем укладення шлюбу з 
«іноземним елементом», підстави недійсності 
шлюбу та визнання дійсності шлюбів укладе-
них громадянами України згідно з правом іно-
земної держави).
Ключові слова: шлюб, подружжя, інозем-

ний елемент, дійсність, визнання, підстави, 
заборони, укладення, шлюбний вік, одношлюб-
ність, добровільність, родичі, дитина, усинов-
лювач.

світу мають суттєві відмінності. Такий стан 
призводять до колізій та суттєвих непо-
розумінь з точки зору правозастосування 
норм міжнародного приватного права, 
тому вимагають ретельного наукового до-
слідження, а в подальшому з обгрунтова-
ного правового регулювання. 
Актуальність предмету дослідження 

підтверджується ступенем розкрит-
тя тематики - на цей час майже не існує 
фундаментальної роботи, присвяченої 
можливості порядку визнання дійсності, 
легітимізації шлюбів, укладених громадя-
нами України у відповідності до права іно-
земної держави.
Огляд останніх досліджень і публікацій. 

Питання щодо особливостей правового 
регулювання укладення шлюбу розгля-
даються багатьма науковцями в Україні 
і за її межами. А саме, теоретичні засади 
здійснення шлюбно-сімейних відносин 
за національним та зарубіжним законо-
давством висвітлені у наукових працях: 
Т. В. Бондар, В. І. Борисова, В. С. Го-
панчук, І. В. Жилінкова, О. М. Калітен-
ко, Н. С. Кузнецьова, Л. В. Красицька, 
М. В. Логвінова, М. В. Менджул, М. Б. Ні-
коленко, Я. В. Новохатська, О. В. Оніщен-
ко, І. Е. Ревуцька, О. В. Розгон, У. В. Ро-
манюк, З. В. Ромовська, І. Л. Сердечна, 
С. В. Сивохіна, О. М. Сафончик, Д. І. Си-
доренко, Н. М. Тарусіна, Д. І. Фолошня, 
С. Я. Фурса, Ю. С. Червоний, О. О. Щищак-
Качак, О. А. Явор та ін.

Постановка проблеми
За сучасних умов стрімкого розвитку 

суспільства відбуваються істотні зміни в ін-
ституті сім’ї, відтак починають з’являтися 
нові форми шлюбу, які в різних державах 
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Мета та завдання дослідження
За сучасних умов актуальним є питан-

ня про особливості, правову природу укла-
дення шлюбу з іноземним елементом та 
подальше його визнання (легітимізацію) 
в Україні. Саме тому метою цієї роботи є 
визначення базових посилок підходу щодо 
самого розуміння сутності шлюбу з інозем-
ним елементом у сучасному національному 
законодавстві та законодавстві окремих 
іноземних країн. 
Реалізація поставленої мети дозволяє 

сформулювати наступні завдання: чітко до-
слідити правову природу, поняття шлюбу 
з іноземним елементом за національним та 
зарубіжним правом; грунтовно проаналізу-
вати співвідношення цих понять; особли-
вості їх правового регулювання в сучасній 
доктрині та законодавстві.

Основний матеріал
В умовах рекодифікації національного 

законодавства України до світових 
стандартів важливим є перегляд основних 
правових підходів у науці сімейного права, 
до порядку, умов укладення шлюбу, підстав 
недійсності та визнання. Положення ст. 21 
Сімейного кодексу України встановлю-
ють, що шлюбом є сімейний союз чоловіка 
та жінки, зареєстрований у державному 
органі реєстрації актів цивільного ста-
ну [1]. О. Грищук зазначає, що у право-
вому вимірі ідея людської гідності реалі-
зується як принцип (цінність) та право 
людини. Ціннісний характер людської 
гідності пояснюється взаємозв’язком із 
правами людини, зокрема її джерельним 
характером щодо прав і свобод [2.с.25]. 
Гарантією права на шлюб є також те, 
що права людини визначають зміст та 
спрямованість діяльності держави. Від-
повідно до цього, саме держава повинна 
створити умови для реалізації права на 
шлюб, яке повинно бути визначене зако-
ном та не містити необгрунтованих пере-
пон [3.с.125]. Д. І. Сидоренко зазначає, що 
шлюб як вільний союз чоловіка та жінки – 
це інститут, на якому грунтується і на осно-
ві якого взагалі існує людське суспільство, 
тому кожна держава зацікавлена в тому, 
щоб такий союз, як шлюб, був довготрива-

лим, забезпечував інтереси обох сторін, а 
також відповідав низці вимог [4. с. 46.], які 
встановлені на законодавчому рівні. Укра-
їнський закон визнає дійсними шлюби між 
українськими громадянами та іноземця-
ми, укладені за межами території України 
відповідно до права іноземної держави, за 
умови додержання відносно громадянина 
України вимог Сімейного кодексу України 
щодо підстав недійсності шлюбу. На нашу 
думку, можна говорити про «автоматичне» 
визнання дійсності, без проведення жод-
них додаткових дій та без залежності від 
якогось компетентного органу. Що ж до 
матеріальних умов то відповідно до чинно-
го спеціального закону єдиною умовою для 
визнання в Україні дійсними шлюбів укра-
їнських громадян за кордоном є додержан-
ня відносно громадянина України вимог 
Сімейного кодексу України щодо підстав 
недійсності шлюбу (матеріальних умов).
Саме за прив’язкою цієї норми пере-

ходимо до правових приписів Сімейного 
кодексу України. Так, ст.ст.22, 24–26 Сі-
мейного Кодексу висуває такі вимоги, як : 
1) шлюбний вік; 2) добровільність шлюбу; 
одношлюбність; заборона на укладення 
шлюбу між родичами прямої лінії спорід-
нення, рідними та двоюрідними брата-
ми і сестрами, рідною тіткою, дядьком та 
племінником, племінницею, між рідною 
дитиною усиновлювача та усиновленою 
ним дитиною, а також між дітьми, які були 
усиновлені ним(крім як за рішенням суду), 
між усиновлювачем та усиновленою ним 
дитиною (крім як після скасування усинов-
лення) [5.с.24].
Разом з тим, доцільно звернути увагу на 

той момент, що Закон України «Про між-
народне приватне право» нічого не гово-
рить про правозгідність та дійсність шлю-
бів, укладених між громадянами України 
за кордоном у посольських та консуль-
ських установах (так званих «консульських 
шлюбів»). Стаття 57 Закону України «Про 
міжнародне приватне право» проголошує, 
що «Укладення шлюбу в консульській уста-
нові або дипломатичному представництві» 
говорить лише про можливість укладення 
шлюбу за умови, якщо хоча б одна з осіб 
проживає за межами України, та тільки 
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згідно з правом України. Анологічний під-
хід дублюється й у статті 23 Закону України 
«Про міжнародне приватне право», відпо-
відно до якої реєстрація актів цивільного 
стану громадян України, які проживають 
поза межами України, може здійснюватися 
в консульській установі або дипломатично-
му представництві України відповідно до 
права України. Вважаємо, що власне за-
вдяки відсилці цих двох статей тільки до 
права України законодавець абсолютно 
правильно передбачив «автоматичну» їх 
дійсність в Україні.
Однак, окремі положення закону ви-

кликають занепокоєння, оскільки не вре-
гульовані на нормативному рівні проблеми 
можуть призвести до тяжких наслідків. На-
приклад немає однозначної, імперативної 
вимоги щодо різної статі осіб, які уклада-
ють шлюб. Опосередковано про це гово-
рить аналізована нами ст. 22 Закону Укра-
їни «Про міжнародне приватне право», де 
шлюбний вік для жінки встановлюється у 
сімнадцять, а для чоловіка – у вісімнадцять 
років. Необхідна ж однозначна та імпера-
тивна вимога міститься у вже вище висвіт-
леній нами статті 21 Сімейного Кодексу 
України «Поняття шлюбу», відповідно до 
якої «шлюбом є сімейний союз жінки та чо-
ловіка, зареєстрований у державному ор-
гані реєстрації актів цивільного стану», але 
вказаної статті немає серед статей, вимоги 
яких мають виконуватися громадянином 
України для дійсності шлюбу, укладеного 
ним за кордоном. 
Адже, як відомо, багато держав Євро-

пейського Союзу передбачають укладення 
одностатевих шлюбів, і громадяни Украї-
ни відповідно такі шлюби в іноземних кра-
їнах укладати можуть. Чи буде такий шлюб 
визнаний в Україні?
З одного боку, аналіз чинної ст. 58 За-

кону України «Про міжнародне приватне 
право» свідчить, що через відсутність статті 
21 Сімейного Кодексу України серед «під-
став недійсності шлюбу» та вислів «відпо-
відно до права іноземної держави» немає 
нормативних перешкод, щоб такий шлюб 
був дійсним в Україні. З іншого боку, та-
кий шлюб не є «шлюбом» у розумінні сі-
мейного законодавства України, бо пору-

шує головну вимогу статті 21 СК «Поняття 
шлюбу» та моральні засади українського 
суспільства.
На нашу думку, подібний «шлюб» під-

падає під класичні інститути міжнародного 
приватного права «шлюб, що кульгає», та 
вказівку ст. 12 Закону України «Про між-
народне приватне право», «Застереження 
про публічний порядок», відповідно до 
якої норма права іноземної держави не 
застосовується у випадках, якщо її засто-
сування призводить до наслідків, явно не-
сумісних з основним правопорядком (пу-
блічним порядком) України. Подібне ви-
значення використовують З. В. Ромовська 
«…в Україні одностатеві пари не вважати-
муся сім’єю «… головним чином тому, що 
це суперечить моральним засадам україн-
ського суспільства» [6.с.21] та І. В. Жилін-
кова: «Вітчизняне законодавство ніколи не 
визнавало одностатевих шлюбів» [7.с.83]. 
Адаптація українського законодавства із 
законодавством європейських держав, 
сприйняття їх підходів (стандартів) до вре-
гулювання шлюбних відносин особами од-
нієї статі, навряд чи може знайти своє міс-
це у правових приписах СК України, при-
наймні в найближчі роки [8.с.350].
На нашу думку, порушення голов-

ної вимоги самого поняття шлюбу і буде, 
власне, підставою наслідків, «…явно не-
сумісних з основним правопорядком (пу-
блічним порядком) України». Додатково 
підтвердженням такого підходу є й по-
ложення ч. 2 статті 21 Сімейного Кодексу 
України «проживання однією сім’єю жінки 
та чоловіка без шлюбу не є підставою для 
виникнення у них прав та обов’язків по-
дружжя», та ч. 3. ст.атті 21 Сімейного Ко-
дексу України , де релігійний обряд шлюбу 
«не є підставою для виникнення у жінки та 
чоловіка прав та обов’язків подружжя…».
Внутрішнє законодавство багатьох дер-

жав іноземних держав передбачає укла-
дення релігійних шлюбів та закріплює ін-
ститут конкубінату на законодавчому рівні. 
Громадяни України відповідно такі шлюби 
в іноземних державах укладати також мо-
жуть.
У сімейно-правовій доктрині існує по-

зиція, що форма шлюбу (цивільна або ре-
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лігійна), безпосередня участь громадяни-
на при укладенні шлюбу або його дії через 
представника (т.з. «рукавичковий шлюб»), 
досягнення встановленого шлюбного віку чи 
ні – ці й інші умови, що відносяться до форми 
і порядку укладення шлюбу, не мають пра-
вового значення для визнання такого шлюбу 
дійсним. Головне, щоб при укладенні цьо-
го шлюбу не було порушено законодавство 
держави, на території якого він укладається, 
і були відсутні встановлені норми, що пере-
шкоджають його укладенню [9.с.461]. 
Однак, ми дотримуємося позиції, що 

нормами законодавства про взаємну згоду 
та шлюбний вік не можна нехтувати при 
визнанні конкретного шлюбу дійсним на 
території нашої держави, оскільки вказа-
ні норми є такими, що становлять осно-
ви правопорядку. Висвітлюючи визнання 
шлюбів, які укладаються в іноземній дер-
жаві, через призму публічного порядку, 
не можна погодитися з можливістю реє-
страції шлюбу для громадян без згоди на-
реченої або укладення дитячого шлюбу та 
порушень визначальних основи сімейного 
права. Це також стосується необхіднос-
ті врахування положення щодо обов’язку 
попередження особою, яка укладає шлюб, 
одного з подружжя про наявності невилі-
ковної хвороби, дотримання вимоги про 
реєстрацію реального, а не фіктивного 
шлюбу, та вельми актуального питання 
про обов’язкове дотримання вимоги про 
можливість реєстрації шлюбу тільки між 
різностатевими особами [10.с.38]. Голо-
вним питанням застосування вказаної стат-
ті є власне інститут «публічного порядку» 
та межі застосування правила про публіч-
ний порядок.
Публічний порядок, що не дозволяє за-

стосовувати іноземне право, є свого роду 
бар’єром і захистом морально-етичних, со-
ціальних, історичних, релігійних принци-
пів і суспільних відносин, що індивідуалі-
зують державу як суверенну зі своєю еко-
номічною, соціальною, політичною, право-
вою системою і історією розвитку.
Особливу увагу в контексті нашого до-

слідження варто приділити міжнародно-
правовому регулюванні визнання дійсності 
шлюбів, укладених за межами України.

Закінчуючи аналіз сімейного законо-
давства України, слід звернути також увагу 
на положення статті 13 Сімейного кодек-
су України, яка передбачає, що якщо в 
міжнародному договорі України, укладено-
му в установленому порядку, містяться інші 
правила, ніж ті, що встановлені цим кодек-
сом, застосовуються правила відповідного 
міжнародного договору України. Тоб-
то якщо між Україною та певною іно-
земною державою укладено відповідну 
угоду (договір тощо), у якій передбаче-
но можливість визнання документів про 
реєстрацію шлюбу між двома громадянами 
України відповідним компетентним орга-
ном іншої держави, такий шлюб є чинним 
і визнається нашою державою. 
Україна як суб’єкт міжнародного права 

уклала сотні міжнародних договорів з пи-
тань правового співробітництва у цивіль-
них і кримінальних справах. Норми про 
визнання шлюбів є в усіх міжнародних 
договорах, укладених Україною. Для них 
характерним є інше правило, ніж «класич-
не», для внутрішнього законодавства, але 
власне воно стало «класичним» для законо-
давства міжнародного.
Так, у справах про визнання існування 

шлюбу застосовується законодавство 
договірної держави, яке застосовувалося 
для реєстрації шлюбу, якщо сторони задо-
вольняються вимогами щодо матеріальних 
умов відповідно до правопорядків обох 
договірних держав. Так само визначається 
і компетентність органів, які беруть 
участь у розгляді справ про визнання 
шлюбів з іноземним елементом. Відразу 
є зрозумілими всі переваги подібного 
правила – обидві держави двостороннім 
договірним шляхом врегульовують головні 
проблеми та виключають саму можливість 
виникнення негативної сторони інституту 
визнання дійсності шлюбу – наслідків 
«шлюбу, що кульгає», незастосування пра-
ва іноземної держави через «застереження 
про публічний порядок» [ 11.с.153].
Зрозумілою у зв’язку з цим є нагальна 

потреба укладання подібних договорів з 
державами Європейського Союзу та інши-
ми зарубіжними країнами.
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Іншою нагальною потребою вважає-
мо приєднання України до запропоно-
ваної ООН багатосторонньої Конвенції 
про згоду на взяття шлюбу, шлюбний 
вік та реєстрацію шлюбів від 7 листопада 
1962 p. Учасницями цієї Конвенції є по-
над п’ядесят держав, у т.ч. Австрія, ФРН, 
Велика Британія, Канада, Мексика та ін. 
Норми Конвенції ґрунтуються на прави-
лах Загальної декларації прав людини, що 
проголошують право чоловіків та жінок, 
які досягли повноліття, укладати шлюб 
та засновувати сім’ю без будь-яких обме-
жень за ознакою раси, національності чи 
релігії (ст. 16). Вони базуються також і на 
положенні Загальної декларації прав лю-
дини про те, що шлюб повинен бути заре-
єстрований тільки за вільної та повної зго-
ди обох сторін, які одружуються (ст. 16). 
У Конвенції йдеться про неприпустимість 
реєстрації шлюбу без повної та вільної зго-
ди обох сторін, про яку вони повинні за-
явити особисто. Шлюб має бути оформле-
ним: відповідно до закону; після належно-
го оголошення; у присутності представни-
ка влади, який має право на оформлення 
шлюбу; у присутності свідків. Конвенція 
допускає відсутність однієї сторони, якщо 
відповідний компетентний представник 
влади впевниться у явній винятковості об-
ставин, які зумовили відсутність особи, у 
її бажанні взяти шлюб і в тому, що відсут-
ня особа не заперечила цього бажання пе-
ред компетентним представником влади 
[12.с.154].
Конвенція також декларує правила, пе-

рейняті більшістю національних правових 
систем: встановлення державою мінімаль-
ного шлюбного віку; заборону реєстрації 
шлюбу з особою, яка не досягла встанов-
леного шлюбного віку, крім випадків, коли 
компетентний орган влади в інтересах 
сторін та з урахуванням вагомих причин 
дозволяє зробити з цього винятки. Зазна-
чений міжнародний договір не регламен-
тує детально питання форми шлюбу, але 
вказує, що всі шлюби реєструються компе-
тентним органом влади в офіційному реє-
стрі. Загалом норми Конвенції спрямовані 
на усунення застарілих законів та звичаїв 
щодо оформлення шлюбів, зокрема на по-

вну ліквідацію шлюбів між дітьми та угод 
між батьками дітей про їх одруження ще до 
досягнення ними шлюбного віку [12.с.154].
Приєднання України в якості само-

стійного суб’єкта міжнародного права до 
вказаної конвенції також, на нашу думку, 
є своєрідною «панацеєю» для вирішення 
проблем, пов’язаних з регулюванням шлю-
бів з іноземним елементом в Україні.

Висновок
Можна підвести підсумок, що з метою 

уникнення дискусій щодо легітимності 
норм міжнародного права доцільним є 
його нормативне узгодження з Міжнарод-
ними договорами, ратифікованими Украї-
ною, Сімейним кодексом України, Законом 
України Про міжнародне приватне право. 
Оскільки з огляду на сучасну сімейно-пра-
вову доктрину невідповідність дійсних за-
конодавчих положень негативно впливає 
на сутніть та значення суб’єктивного права 
учасників сімейних відносин. Можливість 
визнання в одній державі шлюбів, укладе-
них в іншій, безпосередньо залежить реа-
лізація багатьох прав, що ґрунтуються на 
правовому режимі шлюбу: сімейних, спад-
кових, речових тощо.
Колізійні проблеми, що стосуються 

форми шлюбу, виникають дуже часто у 
зв’язку з необхідністю визнання або не-
визнання дійсним шлюбу на території ін-
шої держави з точки зору невідповіднос-
ті його публічному порядку, яка виникає 
через відмінності у матеріальному праві, 
що регулюють питання укладення шлю-
бу. Для громадян України, які уклада-
ють шлюби за кордоном, украй необхід-
но мати правильне уявлення про те, що 
в подальшому їх чекає на батьківщині: 
чи у всіх випадках їх шлюб буде визна-
ний дійсним, чи не утворять зазначені дії 
«шлюб, що кульгає», а отже, позбавлений 
правового значення та подальшої легіти-
мізації.
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AN ORDER OF CONFESSION OF RE-
ALITY OF MARRIAGES IS WITH FOR-

EIGN ELEMENT ON NATIONAL LEGIS-
LATION OF UKRAINE

The article deals with collisting issues of recogni-
tion of reality under the legislation of Ukraine mar-
riages concluded with the participation of Ukraini-
an citizens in the countries of the European Union. 
In the context of modern development of society and 
social relations, new forms of marriages and the 
procedure for their conclusion are emerging, and 
in the future and recognition, the outlined problems 

require an appropriate study in order to proper le-
gal regulation. The presence in acts of the current 
legislation of Ukraine contradictions between the 
requirements that are intended to conclude a legiti-
mate marriage indicates the existence of a scientifi c 
problem in legal literature. In general, positively 
perceiving the conditions established in the Family 
Code of Ukraine, the conditions of recognition of 
the invalidity of the marriage, the author method-
ologically built research in one sequence (analysis 
of the current legislation of Ukraine, regarding the 
problems of making a marriage with a “foreign ele-
ment”, the grounds for the invalidity of the mar-
riage and the recognition of the reality of marriages 
concluded by citizens of Ukraine in accordance with 
the rights of a foreign state).

Key words: marriage, marriage, foreign ele-
ment, reality, recognition, reasons, prohibitions, 
conclusion, marriage age, single-duty, voluntari-
ness, relatives, child, adopter.
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Утвердження засад правової та соціаль-
ної держави, якою проголосила себе Україна 
в ст. 1 Конституції України, та ефектив-
не формування громадянського суспільства 
практично неможливі без змін у системі за-
хисту прав та свобод людини. Не викликає 
сумнівів, що саме адвокатура виконує вагому 
роль у цьому аспекті, будучи тим інститу-
том, що за своєю природою надає правову до-
помогу щодо здійснення захисту та охорони 
прав та свобод суб’єктів, виступаючи гаран-
том їх дотримання. До того ж не слід від-
кидати соціальне призначення адвокатури, 
адже завдання, які покладені на неї, мають 
державне значення і відображають публіч-
ний інтерес суспільства.
Враховуючи те, що в умовах сьогодення єв-

ропейський досвід для України є надзвичайно 
важливим у зв’язку з активізацією євроінте-
граційних процесів у розвитку нашої держави 
варто приділити увагу дослідженню окремих 
аспектів правового регулювання адвокатської 
діяльності в інших країнах Європейського 
Союзу і порівняти їх з положеннями нашого 
українського законодавства. Аналіз основних 
законів європейських держав свідчить, що, як 
і в Україні, закріплення правового статусу ад-
вокатури є дуже поверхневим. Вони фактично 
обмежуються закріпленням  права юридичну 
допомогу та вказівкою, що вона надається ад-
вокатами. 
Провівши аналіз, можна дійти висновку, 

що Україні варто удосконалити законодавство 
про адвокатуру та адвокатську діяльність 

шляхом закріплення додаткового виду адво-
катської діяльності – участі у здійсненні меді-
аційних процедур. Якщо дві сторони конфлікту 
представляють адвокати, слід передбачити їх 
обов’язкову діяльність щодо вжиття заходів 
для примирення сторін і стимулювання їх до 
укладення мирової угоди. У законодавстві слід 
передбачити критерії медіаторської діяльнос-
ті та додаткові вимоги до адвокатів-медіато-
рів. 
Ключові слова: порівняльний аналіз, по-

рівняльна характеристика, адвокатська ді-
яльність, правова допомога, закони європей-
ських держав, статус адвокатури.

Більшість держав ЄС задекларувала у 
своїх конституційних актах демократич-
ні принципи, визнаючи, що гарантування 
прав громадян, турбота про благо народу 
і соціальну справедливість є їх основни-
ми обов’язками. Реалізуючи вказані заса-
ди, Європейські держави почали з кінця 
1970-х рр. закріплювати у своїх конститу-
ційних актах право на правову допомогу 
(Конституція Португалії 1976 р., Основ-
ний Закон СРСР 1977, Конституція Іспанії 
1978, Федеральний конституційний закон 
Австрії 1988 р. і т.д.. Водночас, є декілька 
держав, у яких закон таке право ігнорує і 
взагалі не закріплює (Бельгія, Аргентина, 
Швейцарія, Ірландія, Італія, Німеччина, 
Данія, Франція, Греція [24, с. 121]. А в де-
котрих – право на юридичну допомогу без-
посередньо не містилося в їх конституціях, 
але могло бути виведеним з більш загаль-
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них конституційних принципів (напри-
клад, Конституція Італії 1978 р.). 
Розкриваючи зміст права на правову 

допомогу, держави-члени ЄС здійснюють 
вказівку на: 1) право громадян звернутися 
за допомогою до адвоката в разі обмежен-
ня свободи в будь-якій її формі (арешт, за-
тримання і т. д.); 2) право на захист; 3) пра-
во на юридичне представництво; 4) право 
на допомогу довіреної особи; 5) право  на 
належну правову процедуру. 

Наприклад, Конституція Іспанії (ст. 17.1) 
проголошує, що «кожен затриманий має бути 
негайно і в зрозумілій формі поінформова-
ний про свої права і підстави затримання 
і не може бути примушений давати свід-
чення. Затриманому гарантується допомо-
га адвоката при здійсненні поліцейських 
і судових актів у порядку, передбаченому 
законом». Федеральна Конституція Швей-
царської Конфедерації в розділі «Кримі-
нальне судочинство» (ст. 32) визначає, що 
«кожна особа вважається невинною доти, 
доки відносно неї не набуде чинності обви-
нувальний вирок. Обвинувачений повинен 
бути поінформований про обвинувачення, 
висунуте проти нього. Йому повинна бути 
забезпечена можливість корис туватися 
правом на захист».
Цікаво визначає право на правову до-

помогу Німеччина вказікою на суб’єкта її 
надання шляхом використання конструк-
ції «довіреної особи». Cт. 104 закріплює, 
що кожному судовому рішенню з наказом 
про позбавлення волі або про подовжен-
ня термінів тримання під вартою повинні 
бути негайно сповіщені родичі затримано-
го або особа, яка користується його дові-
рою.
В аспекті порівняння відзначимо, що 

Конституція України використовує термін 
«право на професійну правничу допомогу» 
(ст. 59) і в ст. 131-1 визначає основні напря-
ми такої допомоги: представництво іншої 
особи в суді, а також захист від криміналь-
ного обвинувачення.
Важливо відзначити, що превалююча 

частина держав ЄС на конституційному 
рівні закріплює адвокатську монополію і 
визнає суб’єктами права на надання право-
вої допомоги у вигляді судового представ-

ництва лише адвокатів, а в деяких держав 
така монополія визначена і на консульту-
вання. Так, монополія адвокатів на судо-
ве представництво та правове консульту-
вання легально закріплена в конституціях 
Німеччини, Люксембургу, Греції, Франції, 
Швейцарії та Італії. З 2017 року закріплена 
вона і в Україні. 
Аналіз основних законів європейських 

держав свідчить, що, як і в Україні, за-
кріплення правового статусу адвокатури 
є дуже поверхневим. Вони фактично об-
межуються закріпленням  права юридичну 
допомогу та вказівкою, що вона надаєть-
ся адвокатами. Наприклад, Конституція 
Литовської Республіки гарантує «право 
на захист, а також право мати адвоката» 
особі, підозрюваній у вчиненні злочину 
або обвинува ченій з моменту затримання 
або першого допиту (ст. 31). Конституція 
Республіки Білорусь проголошує: «Ко-
жен має право на правову допомогу для 
здійснення та захисту прав і свобод, у тому 
числі й право користуватися в будь-який 
момент допомогою адвокатів та інших своїх 
представників у суді, інших державних ор-
ганах, органах місцевого управління, на 
підприємствах, в установах, організаціях, 
громадських об’єднаннях та в стосунках 
із посадовими особами й громадянами.-
У випадках, передбачених законом, 
правова допомога надається за рахунок 
державних коштів. Протидія наданню 
правової допомоги в Республіці Білорусь 
забороняється».
Цікаво, що не у всіх державах перед-

бачено заборону втручання в діяльність 
адвокатури. Однак в Україні здійснюється 
гарантування незалежної адвококатської 
діяльності і закріплена заборона на втру-
чання в діяльність адвокатури. Таку ж за-
борону містять Молдова та Білорусь.
Майже всі держави ЄС визнають і за-

кріплюють можливість отримання право-
вої допомоги безоплатно, встановлюється, 
що законом мають бути визначені випад-
ки, коли правова допомога надається «без-
оплатно», «безкоштовно», «за рахунок дер-
жави», «за рахунок державних коштів»[19, 
с. 36].
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Порівняння конституційного регу-
лювання статусу адвокатури в Україні та 
країнах ЄС на рівні конституційних актів 
свідчить, що трактування права на право-
ву допомогу в Конституції України є од-
ним із найбільш повних у європейській 
практиці. Вона закріплює: - право особи на 
«професійну» правову допомогу; - визна-
чає загальний набір послуг професійного 
та відповідального юриста – адвоката; де-
кларує прав кожного на вільний вибір за-
хисника своїх прав; -  встановлює, що у 
випадках, передбачених законом, правова 
допомога надається за рахунок держави; - 
закріплює монопольне становище адвока-
тури; - декларує незалежність адвокатри, а 
також - встановлює момент, з якого особа 
набуває право на захист від підозри або об-
винувачення.
Крім конституційного регулювання, як 

правило, статус адвокатів та порядок адво-
катської діяльності регулюються спеціаль-
ними законами внутрішнього законодав-
ства держав-членів ЄС. Розглянемо осно-
вні аспекти законодавчого визначення 
статусу інституту адвокатури розвинених 
держав ЄС і порівняємо їх з положеннями 
чинного законодавства України.
Критерії, за якими в країнах ЄС осо-

би мають право претендувати на набуття 
статусу адвоката, встановлені, як правило, 
у законах про адвокатуру та адвокатську 
діяльність і деонтологічних кодексах (ко-
дексах професійної етики адвокатів) від-
повідних держав. Аналіз законодавчих по-
ложень, що визначають вимоги до статусу 
адвокатів, свідчить, що вони є досить суво-
рими, і це зрозуміло, адже кожна держава 
зацікавлена в належній підготовці адвока-
тів, бо це прямо впливає на ступінь ефек-
тивності виконання ними своїх обов’язків 
і, як наслідок, на якість наданої правової 
допомоги. 
Цікаво, що в Німеччині визначено од-

накові вимоги щодо рівня освіти і до ад-
вокатів, і до суддів: необхідно прослухати 
курс юриспруденції тривалістю 8 семестрів 
в одному з університетів Німеччини і скла-
сти державні іспити. Далі суб’єкт пови-
нен пройти практику в прокуратурі, суді, 
нотаріаті,  адвокатурі, а за результатами 

її проходження скласти ще один держав-
ний іспит під керівництвом Управління 
юстиції, що засвідчить володіння ним 
необхідними практичними навичками у 
сфері професійною діяльності. Особа, яка 
склала відновідний іспит може стати і суд-
дею, і адвокатом, і консультантом фірми з 
юридичних питань [15, с. 77].
У Франції для отримання статусу адво-

ката варто дотриматися ряду вимог: наяв-
ність французького громадянства, бути ви-
хідцем з однієї з держав ЄС або держави, 
що є стороною угоди про Європейський 
економічний простір, мати диплом про 
вищу юридичну освіту та скласти кваліфі-
каційний іспит (однак, для осіб, які мають 
ступінь доктора права, складання іспиту не 
вимагається). Іспит складається з письмо-
вої та усної частини і приймається комісі-
єю, до якої входять два професори або ви-
кладачі – керівники семінарів або старші 
викладачі права університету, магістрат, 
три адвокати та викладачі іноземних мов 
[75, с. 295]. 
У Нідерландах теж визначені серйозні 

вимоги, особливо щодо освіти для осіб, які 
хочуть займатися адвокатською діяльніс-
тю. Так Закон про адвокатуру цієї країни 
встановлює, що особа повинна отримати 
кваліфікації магістра права (навчання три-
ває 4 роки і закінчується складанням двох 
іспитів) чи доктора права (необхідне на-
писання дисертації, яка супроводжується 
тим, що здобувач протягом 4 років працює 
як науковий асистент і пише дисертацію). 
Отже, підсумуємо, що для держав Єв-

росоюзу традиційним є набір наступних 
вимог для допуску до адвокатської діяль-
ності: - громадянство однієї з держав-чле-
нів ЄС (деякі держави визнають можли-
вість стати адвокатом для громадяни дер-
жав, що не входять у ЄС, однак передбачає 
для них наступні вимоги: отримання сту-
пеня бакалавра юриспруденції в універси-
теті, складання кваліфікаційного іспиту та 
три роки практичної діяльності у країні, де 
планується набуття статусу, як наприклад 
у Швеції, Італії; -  диплом про вищу юри-
дичну освіту (проте є держави, які взагалі 
не вимагають юридичної освіти (Англія, 
Уельс ); - наявність стажу роботи за юри-



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

112ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

дичною спеціальністю, як правило, від 3 
до 6 років; - набуття практичних навичок 
шляхом проходження стажування під ке-
рівництвом досвідченого адвоката-настав-
ника; - складання кваліфікаційного іспиту, 
який проводиться, як правило, у декілька 
етапів (як правило, теоретичної та прак-
тичної). 
Актуальним моментом є те, що Євро-

пейська практика виходить з можливості 
іноземних громадян здійснювати адвокат-
ську діяльність за межами держави свого 
громадянства на території інших держав 
членів ЄСС. Для цього Рада адвокатів Єв-
ропейського Союзу встановлює потребу 
складання іспиту на території держави, де 
планує практикуватися адвокат і від успіш-
ності складання якого залежатиме при-
йняття рішення про можливість вчинення 
ним адвокатської діяльності на відповідній 
території. Ця умова передбачена для під-
твердження відповідною особою знання 
іноземної правової системи держави, у якій 
він має намір практикувати. Таку тенден-
цію відносно недавно сприйняла і Україна, 
адже якщо раніше адвокатами могли бути 
тільки громадяни України, то на сьогодні 
ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» визначає, що адвокатом може бути 
фізична особа, тобто в тому числі і грома-
дянин іншої держави. 
Впровадження європейських та міжнарод-

них стандартів як напрямок розвитку інсти-
туту адвокатури України
Наша держава на сьогодні перебуває у 

вирі реформаційних процесів, визначаючи 
своє гідне місце в європейському просторі 
та на міжнародній арені. На євроінтегра-
ційному шляху та міжнародному визначен-
ню неабиякого значення набуває проблема 
гармонізації вітчизняного законодавства із 
міжнародними стандартами та yзгoджeння 
cиcтeми пpaвoвиx нopм Укpaïhи тa ЄC,  
особливо в аспекті прав людини. Ось 
чому  вкрай важливим є дослідження 
пpaвoзaxиcнoгo iнcтитyтy aдвoкaтypa, його 
правового регулювання в Україні,  в аспек-
ті впровадження в нього міжнародних та 
європейских стандартів. 
На сьогодні Україна вже провела сер-

йозну роботу в цьому напрямку, суттєво 

розширивши сферу дії адвокатури, підви-
щивши її соціальний статус в українсько-
му суспільстві, а головне, закріпила багато 
прогресивних тенденції, визначених міжна-
родними та європейськими стандартами.-
У процесі написання цієї роботи, ми здій-
снювали їх аналіз і ацентували на влучності 
їх запровадження (зокрема, монопольного 
становища адвокатури, ускладнення вимог 
для отримання адвокатського свідоцтва, 
права іноземних громадян здійснювати 
адвокатську діяльність на території Укра-
їни тощо). Разом із тим багато проблем, 
пов’язаних із функціонуванням адвокату-
ри, які мають успішне вирішення за кор-
доном, в Україні на законодавчому рівні 
свого розв’язання ще не отримали. При 
проведенні дослідження в нашій роботі ми 
акцентували на них увагу, приміром: про-
блема спеціалізації адвокатської діяльнос-
ті, потреба удосконалення підходу до по-
рядку контролю та наданням безоплатної 
правової допомоги, тощо.
Тому в межах цього підрозділу хотіли б 

зупинитися на окремих  проблемах інсти-
туту адвокатури, які визнаються світовою 
спільнотою і введення яких могло б покра-
щити ефективність здійснення діяльності 
щодо надання правової допомоги, однак 
які в Україні перебувають на етапі обгово-
рення та дискутування.
Розглянемо актуальну проблему участі 

адвокатів у процесі медіації. У сучасному 
світі, зокрема і в міжнародному правовому 
регулюванні, актуальності набирає про-
блема механізмів мирного врегулювання 
спірних відносин, привернення уваги до 
різноманітних медіаційних процедур. Ак-
тивність та відповідальність учасників пра-
вових відносин надають можливість дер-
жаві частину своїх повноважень у певних 
сферах (зокрема, у вирішенні правових 
конфліктів) делегувати інститутам грома-
дянського суспільства, таким як медіації. 
При аналізі підсумків судових реформ, 

проведених у другій половині ХХ століття 
в країнах континентальної Європи, звер-
талася увага на необхідність загальної від-
мови від «державного патерналізму» (коли 
вирішення правових спорів здійснюєть-
ся тільки в ході правозастосовної діяль-
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ності, шляхом прийняття відповідного 
обов’язкового для виконання рішення) і 
переходу до «плюралістичного підходу», 
тобто визнання необхідності забезпечення 
конфліктуючим особам права вибору спо-
собу врегулювання їх розбіжностей шля-
хом надання можливості використання 
примирних процедур [12]. 
Ефективність медіації була визнана єв-

ропейським співтовариством, тому на єв-
ропейському рівні було прийнято ряд над-
національних правових актів: Директива 
Європейського парламенту «Про деякі ас-
пекти медіації в цивільних і господарських 
спорах» (21.05.2008 р), Рекомендація «Меді-
ація у кримінальних справах» (15.09.1999 р), 
Рішення Ради Європейського Союзу «Про 
місце жертв у кримінальному судочинстві» 
(15.03.2001 р.), Інструкція щодо кращого за-
стосування чинної Рекомендації щодо медіа-
ції у кримінальних справах  (07.12.2007 р.). 
Вказані акти передбачають обов’язки дер-
жав-членів ЄС запроваджувати медіативні 
процедури у своє судочинство, зокрема по-
ширювати медіацію у кримінальних справах.
Як показує досвід європейських дер-

жав, за умов розвиненої економічної сво-
боди, ділового співробітництва, суб’єкти 
правовідносин усе більше зацікавлені у 
гнучких, оперативних формах врегулю-
вання спорів, а не у тривалій, дорогій судо-
вій процедурі. Саме тому інститут медіації 
здатний стати ефективним та дієвим засо-
бом у розв’язанні правових спорів та стане 
повноцінним функціонуючим механізмом 
у цілісній системі альтернативних спосо-
бів вирішення спорів. Світова практика 
свідчить про те, що на сьогодні медіація 
є однією з найпопулярніших форм аль-
тернативного вирішення спорів, адже 
практично 90% усіх процедур медіації за-
вершуються успішно для конфліктуючих 
сторін. Зарубіжні юристи та адвокати вже 
не можуть уявити повсякденне управління 
конфліктом без застосування медіації [16].
Виникає актуальне запитання: чи мо-

жуть функції медіатора окладатися на адво-
катів? Одразу зазначимо, що конституційні 
функції адвокату та їх закріплення не да-
ють можливість прямо віднести медіативні 
послуги до повноважень адвоката. 

Однак, принципи, які лежать в основі 
медіації  (її договірна природа, взаємність 
згоди, добровільність та самовизначеність) 
цілком узгоджуються з принципами адво-
катури і завданням, які стоять перед нею. 
Тому слушно у висновку Верховного Суду 
України на проєкт Закону України «Про 
медіацію» від 03.07.2013 р. відзначено, що 
залучення адвоката до процесу медіації 
відповідає законодавству України і є ціл-
ком логічним [7].
Підтвердження можливості здійснення 

адвокатом медіаційних процедур можна 
віднайти в ст. 8 Правил адвокатської ети-
ки, згідно з якою адвокат за можливості 
сприяє досудовому та позасудовому поряд-
ках урегулювання спорів між клієнтом та 
іншими особами. Як відомо, одним з ме-
тодів досудового та позасудового врегулю-
вання є медіація, тому згідно з Правилами 
адвокатської етики така діяльність адво-
ката не заперечується. Водночас, згідно із 
Законом України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» вказівки на такий вид 
адвокатської діяльності немає. 
У Законі України «Про безоплатну пра-

вову допомогу» в ст. 1 здійсюється згадка 
про медіацію у визначенні правових по-
слуг, в якості однієї із них. Фактично дер-
жава закріплює обов’язок держави надава-
ти, рекомендувати і пропонувати послуги з 
медіації саме як первинної правової допо-
моги для певних верств населення (п. 4 ч. 1 
ст. 1, п. 4 ч. 2 ст. 7).

Видається, що відсутність прямих за-
конодавчих вказівок щодо можливості ад-
вокатів здійснювати процедуру медіації є 
прогалиною вітчизняного законодавства. 
Адвокат, як представник правозахисного 
інституту, повинен мати можливість нада-
вати правову допомогу сторонам у пошуку 
взаємоприйнятних та взаємовигідних умов 
для урегулювання спору між ними, діючи на 
засадах незалежності та неупередженості. 
Варто відзначити, що медіатори – не 

судді і не арбітри. Вони не мають права 
нав’язувати сторонам своє бачення про-
блеми чи варіант рішення. Головна мета 
медіаторів (посередників), у тому числі 
адвокатів – допомогти сторонам дійти 
порозуміння [1, с. 28].
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Проте, як правильно зауважує Ю. О. Рє-
мєскова, участь адвоката в процедурі по-
середництва в якості медіатора відрізня-
ється певною специфікою від виконання 
ролі медіатора іншими особами (конфлік-
тологами, психологами, соціологами та 
ін.),оскільки адвокат є кваліфікованим 
юристом, який надає правову допомогу на 
професійній основі, несе відповідальність 
за невиконання або неналежне виконання 
своїх обов’язків, у тому числі – за порушен-
ня адвокатської таємниці. [20, с. 88-91].

 Наявність правового статусу адвоката 
справді є позитивним моментом в аспекті 
якості здійснення ним послуг посередни-
цтва, адже такий правовий статус є свід-
ченням його правової обізнаності та компе-
тентності, а також передумовою для покла-
дення на нього відповідальності за неякісне 
виконання своїх професійних обов’язків. 
Можемо формулювати висновок, що адво-
кати-медіатори є більш підготованими до 
процесу мирного врегулювання спору, ніж 
медіатори, що не є адвокатами.
Примирення за рахунок посередни-

цтва або медіація є продуктом нового часу 
і включає в себе не лише знання логіки, 
психології, права, а й людського досвіду 
[25, с. 49]. Звісно, адвокат-медіатор пови-
нен володіти вмінням усунення конфліктів 
і мати знання не лише у сфері права, а й 
у таких сферах, як психологія, соціологія, 
педагогіка, які є необхідними для її прове-
дення, а також мати певний обсяг високих 
моральних якостей, без них неможливо 
ефективне досягнення мети медіаційних 
процедур. 
Отже, підсумовуючи дослідження ма-

теріалу, викладеного в цьому підрозділі, 
визначимо, що законодавство України по-
винно зазнати подальших реформаційних 
перетворень задля імплементації важли-
вих європейських стандартів. І нагально 
необхідно закріпити можливість участі ад-
воката в процедурах медіації, розширивши 
компетенцію в цьому аспекті. 

Висновки
Аналіз законодавства України, що ста-

новить правову основу регулювання адво-
катури та адвокатської діяльності, свідчить, 

що адвокатура є одним із основоположних 
інститутів правової держави – гарантом 
захисту прав та свобод суб’єктів. Без ви-
конання конституційних завдань, покла-
дених на цей правозахисний інститут, не-
можливе належне злагодження функціону-
вання правової системи та правової держа-
ви в цілому. 
Окрім цього, адвокатура за своєю при-

родою є інститутом громадянського сус-
пільства, і вся її діяльність, спрямована на 
надання правничої допомоги та здійснен-
ня правового захисту, адресована не лише 
окремим особам, їх об’єднанням, а й сус-
пільству в цілому. Адвокатура має дуальну 
природу, поєднуючи і приватно-правові 
і публічно-правові начала, і останні про-
являється в захисті суспільних інтересів, 
адже адвокати захищають права приватної 
особи в ім’я суспільного блага. Одночасно 
із захистом приватних інтересів адвокати 
захищають такі публічні інтереси: зміц-
нюють законність, забезпечують своєчас-
ність припинення порушень прав людини, 
сприяють їх відновленню й запобіганню 
таким порушенням у майбутньому. Крім 
цього, в обличчі  адвокатури суспільство 
здатне контролювати державу в аспекті 
дотримання нею прав і законних інтересів 
кожного громадянина і суспільства в ціло-
му. 
Адвокатура, виступаючи незалежною 

громадською організацією, відіграє роль 
фундаменту подальшого формування в 
Україні громадянського суспільства та ста-
новлення правової держави.
Визначаючи характер взаємин держа-

ви з адвокатурою, встановлено, що адвока-
турі притаманний статус незалежного са-
моврядного правозахисного інституту, на 
який держава покладає важливі функції за-
хисту прав та законних інтересів суб’єктів 
та забезпечення суспільних інтересів. 
При цьому незалежність адвокатури від 
держави має бути ключовим принципом 
діяльності цього правозахисного інституту, 
необхідною умовою дієвого захисту прав 
людини.
Саме такий спосіб взаємовідносин ад-

вокатури та держави є найбільш вдалим. 
Опозиція, субординація між ними немож-
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лива, вони повинні розглядатися як парт-
нери у досягненні спільної мети – гаранту-
ванні дотримання прав та свобод суб’єктів, 
забезпечуючи виконання основної функ-
ції держави, визначеної ст. 3 Конституції 
України. 
Однак, незалежність адвокатури від 

держави не означає відсутності в останньої 
певних обов’язків у сфері функціонування 
адвокатури та здійснення адвокатської ді-
яльності. Задля реалізації та забезпечення 
реального функціонування інституту адво-
катури та ефективного захисту прав гро-
мадян держава повинна створити систему 
реальних гарантій реалізації адвокатською 
спільнотою права на самоврядування та 
інших заходів забезпечення її незалежнос-
ті, а також передбачити механізми захисту 
професійних прав адвокатів, шляхом за-
кріплення конкретних мір відповідальнос-
ті за втручання в адвокатську діяльність.
Українська держава з метою створен-

ня умов для гарантування прав та свобод 
суб’єктів повинна створювати умови для 
якісного надання правничої допомоги 
шляхом забезпечення формування профе-
сійного адвокатського корпусу, зміцнення і 
розширення професійного співтовариства 
адвокатів в Україні, гарантування неза-
лежності професійного об’єднання адвока-
тів, а також підтримки малозабезпечених 
громадян, які прагнуть отримати правову 
допомогу шляхом закріплення інституту 
безоплатної правової допомоги.
Наша держава на сьогодні перебуває у 

вирі реформаційних процесів, визначаючи 
своє гідне місце в європейському просто-
рі, особливого значення набуває проблема 
гармонізації вітчизняного законодавства із 
міжнародними стандартами та yзгoджeння 
cиcтeми пpaвoвиx нopм Укpaïни тa країн 
ЄC.
Порівняння конституційного регу-

лювання статусу адвокатури в Україні та 
країнах ЄС на рівні конституційних актів 
свідчить, що трактування права на право-
ву допомогу в Конституції України є од-
ним із найбільш повних у європейській 
практиці. Вона закріплює: - право особи на 
«професійну» правову допомогу; - визна-
чає загальний набір послуг професійного 

та відповідального юриста – адвоката; де-
кларує право кожного на вільний вибір 
захисника своїх прав; -  встановлює, що у 
випадках, передбачених законом, правова 
допомога надається за рахунок держави; - 
закріплює монопольне становище адвока-
тури; - декларує незалежність адвокатури, 
а також - встановлює момент, з якого особа 
набуває право на захист від підозри або об-
винувачення
На сьогодні Україна вже провела сер-

йозну роботу в напрямку правового та 
організаційного реформування інституту 
адвокатури і юридично закріпила бага-
то прогресивних тенденцій, визначених 
міжнародними та європейськими стандар-
тами (зокрема, визнання монопольне ста-
новище адвокатури, ускладнення вимог 
для отримання адвокатського свідоцтва, 
передбачення права іноземних громадян 
здійснювати адвокатську діяльність на те-
риторії України тощо). 
Однак вважаємо, що запровадження 

змін у національне законодавство повинно 
здійснюватися не шляхом сліпого запози-
чення європейського досвіду, а комплек-
сно, з урахування соціально-економічних 
умов існування українського суспільства. 
Тому, в цілому позитивно розцінюючи за-
провадження адвокатської монополії на 
представництво в судах, відзначимо по-
требу економічного забезпечення інте-
ресів клієнта, для реалізації засад доступ-
ності судового захисту своїх прав шляхом 
нормативного законодавчого закріплення 
певних економічних гарантій та пільг для 
малозабезпечених громадян.
Разом із тим багато проблем, пов’язаних 

із функціонуванням адвокатури, які мають 
успішне вирішення за кордоном, в Україні 
на законодавчому рівні свого розв’язання 
ще не отримали. Орієнтуючись на євро-
пейські стандарти, варто удосконалити 
українське законодавство про адвокатуру 
та адвокатську діяльність шляхом закрі-
плення додаткового виду адвокатської ді-
яльності – участі у здійсненні медіаційних 
процедур; якщо дві сторони конфлікту 
представляють адвокати, слід передбачи-
ти їх обов’язкову діяльність щодо вжиття 
заходів для примирення сторін і стимулю-
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вання їх до укладення мирової угоди; слід 
законодавчо закріпити критерії медіатор-
ської діяльності та додаткові вимоги до ад-
вокатів-медіаторів.
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SUMMARY 
Approval of the principles of the rule of law and 

social state, which Ukraine proclaimed itself in Art. 
1 of the Constitution of Ukraine and the effective 
formation of civil society are virtually impossible 
without changes in the system of protection of 
human rights and freedoms. There is no doubt 
that the legal profession plays an important role in 
this aspect, being the institution that by its nature 
provides legal assistance for the protection and 
protection of the rights and freedoms of subjects, 
acting as a guarantor of their observance. In 
addition, the social purpose of the bar should not 
be rejected, because the tasks assigned to it are of 
national importance and refl ect the public interest 
of society.

Given that today the European experience 
for Ukraine is extremely important in connection 
with the intensifi cation of European integration 
processes in the development of our country, we 
should pay attention to the study of certain aspects of 
legal regulation of advocacy in other EU countries 
and compare them with our Ukrainian legislation. 
An analysis of the basic laws of European states 
shows that, as in Ukraine, the consolidation of the 
legal status of the bar is very superfi cial. They are 
in fact limited to enshrining the right to legal aid 
and stating that it is provided by lawyers.

After conducting an analysis, we can conclude 
that Ukraine should improve the legislation on 
advocacy and advocacy by consolidating an 
additional type of advocacy - participation in 
mediation procedures. If both parties to the confl ict 
are represented by lawyers, it should be mandatory 
for them to take steps to reconcile the parties and 
encourage them to reach an amicable settlement. 
The legislation should provide for criteria for 
mediation activities and additional requirements 
for mediation lawyers.

Key words: comparative analysis, comparative 
characteristics, advocacy, legal aid, laws of 
European states, status of advocacy
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В научной литературе часто рассма-
тривают смарт-контракт в качестве од-
ного из способов формализации договорных 
положений, аналога письменной формы до-
говора. В то же время мало места уделено 
обсуждению другого способа использования 
смарт-контракта – в качестве средства 
обеспечения исполнения обязательства. 
Нами обоснована возможность отнесения 
смарт-контракта к особой технологической 
разновидности имущественных средств обес-
печения исполнения обязательства. Это по-
зволит ускорить интеграцию данной техно-
логии в хозяйственно-договорные отношения, 
что может положительно повлиять на раз-
витие экономики Украины.
Ключевые слова: хозяйственный дого-

вор; хозяйственные обязательства; смарт-
контракт; обеспечение выполнения обяза-
тельств; блокчейн.

носини. Особливо яскраво це проявляється 
у процесах електронного документообігу, 
розрахунків, бухгалтерії; під час оцінки 
ризиків співпраці з певним контрагентом, 
аналізу судової практики та прогнозування 
судових рішень. Не оминула автоматизація 
і договірні відносини.
Так, смарт-контракт, який набув значної 

популярності як у практичній діяльності, так 
і в науковому середовищі останнім часом, є 
особливим автоматизованим протоколом, 
комп’ютерною програмою, покликаною ви-
конувати певні дії у реальному чи віртуально-
му світі у відповідь на визначені наперед по-
дразники. Особливості смарт-контракту пе-
редбачають його розміщення в мережі блок-
чейн, пов’язану з цим незворотність тран-
сакцій, можливість контролювати об’єкти в 
реальному та віртуальному світі [1; 2; 3; 4; 5]. 
Основним призначенням смарт-контракту 
є забезпечення незворотного виконання за-
програмованих процесів. Саме тому ця тех-
нологія набула особливого значення для гос-
подарсько-договірних відносин.
Так, сьогодні смарт-контракти широ-

ко розповсюджені у сфері страхування, де 
вони використовуються як посередник між 
страховою компанією та клієнтом, відслід-
ковують події в реальному світі та у випадку 
настання страхового випадку, автоматично 
виплачують страхову винагороду. Про це 
більш детально можна ознайомитися у по-
передніх наших статтях [6].
Станом на сьогодні в науковій літерату-

рі смарт-контракт переважно розглядають 

Постановка проблеми
Одним із найбільших запитів сучасного 

інформаційного суспільства є автоматиза-
ція процесів. Від автоматизації пошуку ці-
льової аудиторії у рекламній сфері (до при-
кладу, у мережі Facebook), автоматизації 
управління персональними транспортни-
ми засобами (що здійснено фірмою Tesla), 
до роботизації побуту – люди хочуть макси-
мально спростити рутинні, щоденні спра-
ви, щоб вивільнити більше сили та часу для 
креативної, творчої діяльності.
Однією із сфер, куди поступово запрова-

джується автоматизація, є господарські від-
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як один з варіантів формалізації договір-
них положень, різновид письмової форми 
договору [7; 8; 9], у тому числі договору 
господарського [10]. Та у зв’язку з тим, що 
всі вимоги законодавства до форми і змісту 
господарського договору смарт-контракт 
виконати не може (у всякому разі сьогодні 
[6]), актуалізується другий спосіб його ви-
користання: як засіб забезпечення вико-
нання зобов’язання (далі – ЗЗВЗ).
У попередніх статтях ми з позиції зако-

нодавства та аналізу судової практики об-
ґрунтувли легальність використання смарт-
контракту у ролі ЗЗВЗ [6], тоді як метою 
цієї статті є доведення можливості відне-
сення смарт-контракту до інституту ЗЗВЗ з 
теоретичних позицій. Вказана мета обумов-
лює формування наступних завдань:

- на основі аналізу наукової літерату-
ри та виділених там основних ознак ЗЗВЗ, 
сформувати авторське визначення ЗЗВЗ;

- на базі вказаного визначення вста-
новити можливість віднесення смарт-
контракту до інституту ЗЗВЗ.

Стан дослідження проблематики
У науковій літературі є достатньо до-

сліджень, що аналізували смарт-контракт 
з позицій різновиду письмової форми до-
говору. Цим питанням займалися, зокре-
ма, М. Бернацький, В. Варавка, О. Вінник, 
І. Верес, І. Корж, Л. Мамчур, О. Недиба-
люк, Н. Стефанишин. Гусь А., зокрема, до-
сліджувала питання можливості визнання 
смарт-контракту одним із варіантів форма-
лізації господарського договору.

 Водночас, лише окремі автори, такі як 
І. Верес та М. Гарник, розглядають смарт-
контракт як ЗЗВЗ або акцентують на його 
забезпечувальних властивостях. При цьо-
му жоден з них не обґрунтовує можливість 
віднесення смарт-контракту до ЗЗВЗ з по-
зиції теорії права.
У зв’язку з вищевказаним, наукова но-

визна цієї роботи проявляється у дове-
денні, з теоретичних позицій, можливості 
віднесення смарт-контракту до інституту 
ЗЗВЗ.

Виклад основного матеріалу
Системний аналіз наукової літератури 

дає можливість зробити висновок про те, 
що ряд дослідників приписує ЗЗВЗ дві 
ключові ознаки – спрямованість на стиму-
лювання боржника до належного виконан-
ня зобов’язання та можливість захисту прав 
кредитора у випадку його невиконання чи 
неналежного виконання. 
Так, І. Пучковська відзначає, що ЗЗВЗ 

«стимулюють боржника до належного ви-
конання зобов’язання самим фактом сво-
го існування, реалізуючись лише у разі 
порушення зобов’язання з метою захисту 
прав кредитора […]» [11, с. 7]. На думку 
Ю. Носіка, «у широкому розумінні, забез-
печенням виконання зобов’язань можуть 
розглядатись усі ті правові, економічні, 
організаційні та інші умови й механізми, 
які спонукають боржника до належно-
го виконання зобов’язання. Проте суто в 
цивільному праві під забезпеченням ви-
конання зобов’язання маються на увазі 
додаткові правовідносини (зобов’язання), 
спрямовані на стимулювання боржника 
до точного і неухильного виконання осно-
вного зобов’язання і попередження та/або 
зменшення негативних наслідків від мож-
ливого його порушення» [12, с. 548-549]. 
Шимон Л. вказує, що «основними функці-
ями особистих способів забезпечення ви-
конання зобов’язання є стимулююча, яка 
проявляється у впливі на боржника, спо-
нукаючи його виконати зобов’язання належ-
ним чином, та захисна» [13, с. 3]. Отраднова О.-
вважає, що «забезпечення виконання 
зобов’язання здійснюється не лише шля-
хом надання за допомогою способів забез-
печення гарантій фактичного (реально-
го) виконання, але й шляхом так званого 
«остраху» контрагента, примушення його 
виконати прийняте на себе зобов’язання 
під загрозою певних негативних наслідків 
[…]» [14, с. 9]. Проценко І. наводить на-
ступну дефініцію: «Забезпечення належ-
ного виконання зобов’язань – передбачені 
нормами чинного законодавства та засто-
совані сторонами зобов’язання додаткові 
обтяжуючі інститути цивільного права, що 
спонукають боржників до належного ви-
конання їхніх юридичних обов’язків шля-
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хом можливості застосування до них чи 
третіх осіб у зобов’язанні визначених сто-
ронами зобов’язань чи законом мір майно-
вого впливу» [15]. Жила А. водночас вказує 
наступне: «забезпечувальне зобов’язання 
– це правовідношення, що виникло на 
підставі правової норми внаслідок по-
рушення основного забезпечувального 
зобов’язання його стороною, виконання 
якого, залежно від способу забезпечення, 
спрямоване на стимулювання боржника 
до належного виконання обов’язків та на 
захист інтересів кредитора» [16]. Макарен-
ко Г. наводить наступну дефініцію: «Спосіб 
забезпечення зобов’язань - це правовідно-
шення, що виникло на підставі правової 
норми внаслідок порушення основного 
забезпечуваного зобов’язання його сторо-
ною, виконання якого, залежно від спосо-
бу забезпечення, спрямоване на стимулю-
вання боржника до належного виконання 
обов’язків та/або на захист інтересів кре-
дитора» [17]. Гелевей О. дотримується на-
ступної позиції: «Забезпечувальні засоби – 
це такі правові конструкції, що побудовані 
на нормах закону, положеннях договору, 
торгівельного звичаю, які дозволяють кре-
дитору захистити свої майнові інтереси у 
випадку невиконання чи виникнення за-
грози невиконання боржником договір-
них зобов’язань, незалежно від того чи 
передбачені вони безпосередньо в догово-
рі» [18]. На думку П. Федосєєва, відповід-
ними варто розглядати «будь-які заходи 
[що стосуються забезпечення виконання 
зобов’язань – А.П.], що сприяють належ-
ному виконанню зобов’язань боржником, 
а у випадку порушення - гарантують за-
безпечення інтересів потерпілої сторони» 
[19]. Андросов С. вказує, що «під засобами 
забезпечення виконання господарських 
кредитно-банківських зобов’язань запро-
поновано розуміти передбачені законом 
або господарським кредитним договором 
спеціальні засоби, що стимулюють належ-
не та реальне виконання боржником по-
кладених на нього зобов’язань, а також за-
безпечують задоволення законних вимог 
кредитора у разі невиконання (неналеж-
ного виконання) своїх обов’язків боржни-
ком» [20].

Деякі автори займають дещо іншу пози-
цію. Так, як справедливо вказує І. Пучков-
ська: «Пуавовий інструмент, щоб «забез-
печити» виконання зобов’язання, повинен 
мати те, за рахунок чого таке забезпечен-
ня відбуватиметься» [11]. На думку автора, 
«наявність джерела виконання порушеного 
зобов’язання виступає «лакмусовим папір-
цем», визначальною ознакою видів забез-
печення виконання зобов’язань […], дозво-
ляючи відокремити їх від інших способів 
захисту прав кредитора, що застосовуються 
у договірних зобов’язаннях» [11]. 
І справді, вартує погодитися, що коли 

ЗЗВЗ не має під собою підґрунтя, за ра-
хунок якого можна до певної міри «гаран-
тувати» отримання кредитором бажаного 
виконання, то сенс ЗЗВЗ як правової кон-
струкції втрачається. Стимулювання борж-
ника однозначно не завжди призводить до 
виконання зобов’язання. У діловій прак-
тиці неодноразово зустрічаються випадки, 
коли неустойка виплачується, проте осно-
вне зобов’язання залишається простроче-
ним протягом тривалого часу. 
Базуючись на ознаці наявності забез-

печувального джерела, Л. Шимон пропо-
нує основним критерієм для класифікації 
ЗЗВЗ визнати склад (характер) забезпе-
чувального джерела. Вона вказує, що «за-
лежно від того, чи виступає забезпечуваль-
ним джерелом конкретного виду забезпе-
чення виконання зобов’язання обов’язок 
певної третьої особи виконати порушене 
боржником зобов’язання на користь кре-
дитора чи таким буде певне майно, види 
забезпечення поділяються на (1) особисті та 
(2) майнові» (курсив Л. Шимон – А.П.) [13, 
с. 29]. «Особисті види забезпечення ви-
конання зобов’язання (особисті забезпе-
чення) – передбачені чинним цивільним 
законодавством забезпечувальні правові 
конструкції, які спираються на обов’язок 
третьої особи виконати порушене борж-
ником зобов’язання на вимогу кредитора. 
Забезпечувальне джерело особистих забез-
печень складає обов’язок третьої особи ви-
конати порушене боржником зобов’язання 
на користь кредитора» [13, с. 38]. До майно-
вих, у такому разі, варто відносини ЗЗВЗ, 
які спираються на право кредитора зверну-
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ти стягнення на певне майно, виокремлене 
для забезпечення виконання відповідного 
зобов’язання [13, с. 29].
Базуючись на вищевказаних позиціях 

авторів, вважаємо за необхідне запропо-
нувати авторське визначення ЗЗВЗ як до-
даткових заходів, встановлених договором чи 
законом, на випадок порушення зобов’язання, 
що полягають у забезпеченні кредитору мож-
ливості отримати належне йому виконання за 
договором за рахунок забезпечувального джерела 
(майна чи обов’язку третьої особи виконати 
відповідне зобов’язання).
Аналізуючи смарт-контракт з вищенаве-

дених теоретичних позицій, варто відзна-
чити притаманність йому основної ознаки 
ЗЗВЗ, а саме наявності забезпечувального 
джерела. Як відомо, кожен смарт-контракт, 
як передумову функціонування, володіє 
певною кількістю віртуальних активів (як-
от криптовалюти), або ж набуває здатності 
контролювати певне майно в віртуальному 
чи реальному світі, у зв’язку з чим відпо-
відні активи набувають забезпечувального 
значення. 
Виходячи з таких позицій, смарт-

контракт можна віднести до особливого техно-
логічного різновиду майнових ЗЗВЗ. 
При цьому особливістю такого техно-

логічного ЗЗВЗ є те, що він може не лише 
виконувати компенсаційну роль, гарантую-
чи отримання управненою стороною на-
лежного їй майна на випадок порушення 
господарського зобов’язання, а також ви-
ступати елементом договірної взаємодії, 
автоматизованим посередником, що за ра-
хунок власних властивостей та розміщенні 
на мережі блокчейн незворотно виконає 
запрограмовані дії на користь однієї із сто-
рін господарського договору в процесі його 
виконання.

Висновки
Смарт-контракт, звичайно, розгляда-

ють як аналог договору, спосіб формаліза-
ції договірних положень. Водночас, мало 
місця в науковій дискусії займає обгово-
рення іншого способу використання смарт-
контракту – в якості ЗЗВЗ. 
Цією статтею з теоретичних позицій 

доведено, що смарт-контракт може бути 

віднесений до особливого, технологічно-
го різновиду майнових ЗЗВЗ. Так, кожен 
смарт-контракт, як передумову функціо-
нування, володіє певною кількістю вірту-
альних активів (як-от криптовалюти), або 
ж набуває здатності контролювати певне 
майно у віртуальному чи реальному світі, у 
зв’язку з чим відповідні активи набувають 
забезпечувального значення. Таким чи-
ном, у випадку порушення господарського 
зобов’язання розглянуті властивості смарт-
контракту дозволяють управненій стороні 
гарантовано отримати належне їй за дого-
вором.
Також доведено, що смарт-контракт 

може виконувати не лише компенсацій-
ну роль, гарантуючи управненій стороні 
отримання належного їй майна за госпо-
дарським договором у разі порушення 
зобов’язання іншою стороною, а й висту-
пати автоматизованим посередником до-
говірної взаємодії безпосередньо під час 
його виконання, неминуче призводячи до 
виконання передбачених господарських 
зобов’язань.
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Pogorilenko A.V. 
SMART CONTRACT AS A MEANS 

OF ENSURING THE FULFILLMENT 
OF OBLIGATIONS: A THEORETICAL 

ASPECT
In the scientifi c literature, a smart contract 

is often considered as one of the ways to for-
malize contractual provisions, analogous to 
the written form of the contract. At the same 
time, there is little room to discuss another 
way to use a smart contract - as a mean of en-
forcing a contractual obligations. There is no 
work in the scientifi c literature that, from a 
theoretical standpoint, would justify the pos-
sibility of assigning a smart contract to the in-
stitute of mean of enforcing a contractual obli-
gations. In view of this, we set the goal of this 
work - to prove the possibility of referring a 
smart contract to the institute of mean of en-
forcing a contractual obligations from a theo-
retical standpoint. The main method was the 
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АНОТАЦІЯ 
У науковій літературі часто розглядають 

смарт-контракт як один із способів формалі-
зації договірних положень, аналогу письмової 
форми договору. Водночас, мало місця приді-
лено обговоренню іншого способу використан-
ня смарт-контракту –  як засобу забезпечен-
ня виконання зобов’язання. Ми обґрунтували 
можливість віднесення смарт-контракту до 
особливого технологічного різновиду майнових 
засобів забезпечення виконання зобов’язання. 
Вказане дозволить пришвидшити інтеграцію 
цієї технології у господарсько-договірні відноси-
ни, що може позитивно вплинути на розви-
ток економіки України.
Ключові слова: господарський договір; гос-

подарські зобов’язання; смарт-контракт; за-
безпечення виконання зобов’язань; блокчейн.

analysis of the relevant literature in the fi eld of 
contract law, as well as the study of well-known 
features of the smart contract, and a compari-
son of the features of the institution of mean of 
enforcing a contractual obligations and smart 
contract. We have substantiated the possibility 
of assigning a smart contract to a special tech-
nological variety of mean of enforcing a con-
tractual obligations. This will accelerate the in-
tegration of this technology into economic and 
contractual relations, which could positively 
affect the development of Ukraine’s economy.

Keywords: commercial contract; business 
relations; economic obligations; smart con-
tract; ensuring the fulfi llment of obligations; 
blockchain.
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ÓÄÊ 378.011.3-051:373.2
DOI 10.32782/EP.2022.2.19 

У статті уточнено зміст поняття «педа-
гогічна готовність» на основі аналізу науково-
методичної літератури та освітніх правових 
документів. З метою задоволення суспільних 
потреб та унормування завдань Закону Укра-
їни «Про дошкільну освіту» методистами роз-
роблено базову програму для дітей раннього та 
дошкільного віку «Я у Світі», яка періодично 
удосконалюється відповідно до вимог часу.-
У статті виокремлено особливості підготовки 
майбутніх фахівців до професійної діяльності у 
розвитку дітей раннього віку в закладах дошкільної 
освіти проаналізовано методичні завдання, прин-
ципи організації освітнього процесу. Визначено 
педагогічні умови з врахуванням теоретичних 
і практичних досліджень психологів, педагогів, 
фізіологів в інтеграції цілісних знань щодо осо-
бливостей фізіологічного, психологічного, розу-
мового та емоційно-вольового виховного процесу 
особистісного розвитку дитини. У дослідженні 
обґрунтовано необхідність спеціальної підго-
товки педагогів до роботи з дітьми раннього 
віку, адже компетентність у налагодженні 
пізнавальної, соціальної, творчої, фізичної ді-
яльності дитини вимагає спеціальних знань, 
методичних умінь, володіння інноваційними 
технологіями для створення умов розвиваль-
ного середовища, врахування індивідуальних 
особливостей кожної дитини. Актуалізовано 
методичні засади налагодження співпраці пе-
дагогів та батьків у процесі наступності освіт-
нього процесу та індивідуального підходу в орга-
нізації діяльності з вихованцями. Акцентовано 
увагу на позитивних характеристиках методик 

раннього розумового розвитку дітей, зокрема 
визначено як педагогічно перспективні техно-
логії Г. Домана, М. Монтессорі, Р. Штайнера, 
які цілісно подають систему альтернативних 
освітніх програм для дітей раннього та до-
шкільного віку з перспективою подальшого роз-
витку у шкільні роки.
Ключові слова: підготовка педагога, якість 

освіти, фахівці дошкільної освіти, діти ранньо-
го віку, освітньо-правові документи

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та зв’язок із найважливішими 
науковими чи практичними завданнями
Сучасна вища освіта перебуває в дина-

мічному процесі розвитку, впровадження 
інновацій, тому в умовах зростання конку-
ренції на ринку освітніх послуг особливого 
значення набуває проблема якості підго-
товки фахівця, який здатний задовольни-
ти запити суспільства у якісному вихованні 
дитини з раннього віку. Різновекторність 
вимог до сучасного спеціаліста дошкільної 
освіти передбачає глибоке розуміння основ 
знань законодавчих документів, щоб за-
довольняти запити суспільства у наданні 
освітніх послуг. Суспільству потрібен пе-
дагог ЗДО як висококваліфікований, спо-
стережливий, комунікабельний, відкритий 
до творчого пошуку, вмілий у поєднанні 
знань загальнотеоретичних і методичних, 
практичних і соціальних. Така єдність про-
фесійних якостей і прагнення до творчості 
є передумовою створення якісних умов для 
освітньої діяльності.
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Відповідно до Закону України «Про до-
шкільну освіту» та чинного Положення про 
дошкільний навчальний заклад, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.03.03 № 305 організація освітньої ді-
яльності в ЗДО має регламентований час: 1 
вересня до 31 травня, проте догляд та вихо-
вання дітей триває безперервно. Згідно з ре-
комендацією щодо змісту та форми річного 
плану у відповідності до Наказу Міністерства 
освіти і науки України від 01.01.21 р. № 2628-
ІІІ, до якого внесено зміни, зазначено: «За-
кон визначає правові, організаційні та фінан-
сові засади функціонування і розвитку систе-
ми дошкільної освіти, яка забезпечує розви-
ток, виховання і навчання дитини, ґрунту-
ється на поєднанні сімейного та суспільного 
виховання» [4, с. 3]. Така увага до співпраці 
та системній організації взаємодії сім’ї та сус-
пільства робить проблему актуальною для 
сучасних теоретиків та практиків педагогіки. 

Формування цілей статті
Визначення умов та засобів підготовки 

фахівців дошкільної освіти до якісної органі-
зації діяльності з дітьми раннього віку в умо-
вах ЗДО з урахуванням основних вимог за-
конодавчих та методичних документів. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

У науковій літературі проблемами під-
готовки педагогів дошкільної освіти займа-
ються провідні спеціалісти: Г. Бєлєнька, 
А. Богуш, І. Дичківська, Н. Гавриш, К. Кру-
тій, Ю. Косенко, О. Кононко, С. Ладивір, 
Н. Лисенко, Н. Ничкало, Т. Піроженко та 
ін., які акцентують увагу на тому, що фахова 
підготовка майбутніх вихователів повинна 
мати компетентнісні знання з дитячої пси-
хології, педіатрії, гігієни, а також методики 
організації освітньої діяльності з дітьми ран-
нього віку. Було узагальнено теоретичні та 
практичні напрацювання дослідників щодо 
проблем раннього розвитку дитини і на-
писано Концепцію освіти дітей раннього та 
дошкільного віку, де подано дані Держав-
ної служби статистики України, станом на 
1 січня 2019 р.: «В Україні функціонує 14,0 
тис. закладів дошкільної освіти (юридичних 
осіб), у яких виховується 1,3 млн дітей. З 

них у містах – 5,8 тис. Концепція освіти дітей 
раннього та дошкільного віку закладів (39 
%), у яких виховується 970 тис. дітей (75,9 
%). У сільській місцевості функціонує 9,1 тис. 
закладів (61 %), у яких виховується 309 тис. 
дітей (24,1 %)» [5, с. 9]. 
У психолого-педагогічних досліджен-

нях готовності сучасного педагога ЗДО до 
професійної діяльності науковці (Г. Бєлєнь-
ка, О. Богініч, Т. Завгородня, М. Данилко, 
Н. Мацкевич, В. Ананьєв та ін.) підкреслю-
ють важливість наявності активно-діяльніс-
ного стану майбутнього вихователя у процесі 
професійного розвитку. Дослідник готовнос-
ті педагога до педагогічної праці Н. Маргі-
та підкреслює: «Ускладнюють формування 
готовності пасивне ставлення до завдання, 
відсутність плану дій та наміру максимально 
використати свої знання та досвід» [6, с. 76]. 
Пріоритетами освіти дітей раннього та 

дошкільного віку є «увага суспільства до роз-
витку дитини в ранній і дошкільний періоди 
дитинства; становлення базових особистіс-
них якостей у різних видах активності» [5, 
с. 14]. Держава забезпечує теоретичну під-
готовку спеціаліста у вишах, підвищення 
кваліфікації на професійних освітніх курсах, 
заохочує до написання наукових досліджень 
та впровадження новацій, щоб освітній про-
цес у ЗДО відповідав запитам суспільного 
прогресу, задовольняв вимоги батьків та 
сприяв індивідуальному інтелектуальному, 
психологічному, фізичному розвитку дити-
ни раннього віку. Широко аспектні завдання 
вимагають зацікавлення самого педагога до 
розвитку та самовдосконалення, розуміння 
своєї великої місії впливати на побудови сві-
товідчуттів та світосприймання дитини для її 
щасливого майбутнього. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів

У процесі професійної підготовки у ви-
шах сучасні освітні програми велику увагу 
відводять питанням практичної підготовки 
вихователя, розширено години ознайом-
лювальної практики у всіх вікових групах, 
щоб процес освоєння теоретичних знань 
мав практичне втілення ідей та творчих за-
думів. А оволодіння фаховими та загальними 
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дисциплінами, які включають психологічні 
та методичні знання про процес розвитку 
дитини раннього віку, зосереджують увагу 
майбутніх педагогів на досвіді минулого та 
досягненнях суміжних наук для покращення 
освітньої практики. 
Науковець Н. Мацкевич наголошує на 

процесі тлумачення поняття «готовність» як 
наслідок професійної підготовки у напрямі 
здобуття освіти за спеціальністю в освітніх 
закладах, «коли теорія та практика поєдна-
ні у процесі поетапної підготовки студентів 
до професійної діяльності» [7, с. 8]. Особли-
вість педагогічної діяльності у домінуванні 
соціальних взаємин, що вимагає моральної 
готовності (володіння такими якостями, як 
відповідальність, порядність, чесність, спра-
ведливість), психологічної (емпатії, вміння 
комунікувати, розуміти особливості процесів 
розвитку дитини), прагнення до особистіс-
ного зростання у професійній діяльності (за-
цікавленість інноваціями, здатність до само-
розвитку, володіння творчими здібностями). 
Такі вимоги до сучасного педагога ставлять 
нові завдання перед вищими освітніми за-
кладами у підготовці фахівців. Як результат 
якості педагогічної діяльності є здатність 
до соціального саморозвитку і виконання 
певних соціальних ролей у суспільстві, які 
пов’язані з професійною працею. 
Для того, щоб успішно організовувати 

діяльність педагога в групах дітей раннього 
віку, потрібно бути добре обізнаним із зако-
номірностями розвитку дитини, знати її осо-
бистісні особливості розвитку, умови вихо-
вання в сім’ї, фіксувати якісні досягнення ди-
тини для поінформування батьків та з метою 
планування подальшої освітньої діяльності. 
Для вирішення такого завдання держава 
пропонує систему здоров’язбережувальних, 
методичних, психолого-педагогічних про-
фесійних заходів щодо вдосконалення про-
фесійності вихователя ЗДО. Також ведеться 
цілеспрямована просвітницька діяльність у 
засобах мас-медіа, виходять часописи, у яких 
теми психологічних та педагогічних знань 
у вихованні дітей раннього віку є чільними. 
ЗДО здійснює співпрацю з сім’єю вихованця 
для впровадження психолого-педагогічного 
патронажу дітей раннього віку, організацію 
при більшості дошкільних закладах груп 

для догляду дітей раннього віку, щоб батьки 
мали змогу працювати. А вимоги до відкрит-
тя приватних ЗДО мають певні умови у ство-
ренні розвивального простору, який сприяє 
емоційному, сенсорно-пізнавальному, фізич-
ному, мовленнєвому, соціальному розвитку 
дітей раннього віку.
Освітній процес у ЗДО має певні пра-

вила та ритміку організації життєдіяльності 
дитини, де чергуються режимні моменти й 
організована діяльність. Для створення роз-
вивального середовища важлива можливість 
дитини раннього віку мати умови для само-
стійної пізнавальної, спеціальної мовленнє-
вої, художньо-творчої, сенсорної, фізичної, 
ігрової діяльності. А індивідуальна робота, 
спостереження, екскурсії, свята та розваги 
забезпечували умови для дитиноцентрованої 
педагогіки. Способи організації виховної ді-
яльності в групах дітей раннього віку мають 
колективні форми організації та індивідуаль-
ні за впливом та кожну дитину. Регламенто-
ваною і обґрунтованою з позиції медичної та 
санітарно-гігієнічної є тривалість спеціально 
організованого заняття, зокрема, «для ді-
тей раннього віку становить 10–15 хвилин» 
[5, с. 13]. Заняття з певних розділів освітніх 
програм проводяться за річним та тижневим 
планами, які мають варіативність щодо спо-
собів презентації педагогом, тому вимагає 
від вихователя вміння комбінувати вимоги 
освітні та застосовувати методичні прийоми 
організації розвитку дітей раннього віку в 
умовах ЗДО. 
Педагог, який складає заняття, керуєть-

ся програмними та методичними вимогами 
щодо реалізації освітньої практики дітей 
раннього віку в умовах ЗДО, які передбача-
ють раціональне чергування видів фізичної, 
розумової, культурологічної, практичної ді-
яльності дітей. У відповідності до освітнього 
спрямування використовувати приміщення 
ЗДО: сталу кімнату, яка закріплена за вихо-
ванцями певної вікової групи чи спеціальні 
кімнати: спортивна зала, музична, плаваль-
ний басейн, ігрова кімната, спортивний май-
данчик, квітники тощо. Методично підготов-
лена та освітньо спрямована діяльність відбу-
вається у першій половині дня і переважно 
завжди має форму спеціально організованих 
занять. 
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За групою дітей раннього віку закріплені 
два педагоги, а також помічник вихователя, 
окремі спеціальні заняття проводять спеці-
алісти: фізичної культури, образотворчої ді-
яльності, співу та музики, логопеди, а для ді-
тей з особливими потребами призначається 
окремий педагог як помічник. У своїй діяль-
ності вихователь як ініціатор і ведучий освіт-
нього процесу поєднує вербальні, наочні і 
практичні методи, звертає увагу на самостій-
ну діяльність дитини, в індивідуальному тем-
пі організовує розвиток вихованця в умовах 
колективної праці. Традиційні заняття, які 
організовуються педагогом щодня: малюван-
ня, ліплення, конструювання, фізичні впра-
ви, –  ведуть до вдосконалення рухової, розу-
мової, творчої, соціальної активності.
Програма нового зразка у підготовці сту-

дентів магістерського рівня спеціальності 
«Дошкільна освіта» до професійної діяльнос-
ті у методичній підготовці окреслює наступні 
завдання: «Освоїти діяльність, яка обумовле-
на структурою і функціями дошкільних ме-
тодик у вихованні дітей дошкільного і ран-
нього віку як самостійних наукових галузей» 
[1, с. 67]. Майбутній фахівець у науково-ме-
тодичній підготовці вивчає дисципліни, які 
належать до психолого-педагогічного блоку, 
фахові методики організації освітнього роз-
витку дошкільників, предмети, які презенту-
ють інновації в дошкільній освіті, створення 
умов для співпраці з батьками вихованців 
тощо. Особливого значення у науково-мето-
дичній підготовці сучасного фахівця надаєть-
ся проходженню практики, яка значно роз-
ширилася у кількості годин за новою освіт-
ньою програмою. Такі позитивні доповнення 
створюють умови для студентів у можливості 
спостерігати та аналізувати роботу з дітьми в 
ЗДО, набиратися досвіду у співпраці з про-
фесіоналами, реалізовувати освітні новації та 
творчі плани, здійснювати саморозвиток. 
Заклади дошкільної освіти повинні става-

ти осередком професійної допомоги дитині в 
освітньому розвитку з урахуванням особли-
востей індивідуальності дитини, її потреб, 
способів діяльності, взаємодії, а також нала-
годити просвітницьку співпрацю з батьками 
у питаннях гармонійного розвитку дитини. 
Такі завдання можна вирішити за умови за-
стосування принципу гуманізму під час вза-

ємодії між учасниками освітнього процесу, 
щоб вияви творчості були сміливі, засоби для 
використання доступні, а спільна діяльність 
чи індивідуальна презентувалася автором 
творчої роботи. Демократичний принцип 
повинен забезпечувати автономію творчості, 
свободу виконання, можливість варіативного 
використання результатів художньої праці у 
життєдіяльності. 
У методичних рекомендаціях Базової 

програми виховання дітей дошкільного віку 
«Я у Світі» зазначено, що до основних завдань 
підготовки фахівців відносять: «Неперервне 
вдосконалення теоретичної підготовки та 
фахової майстерності дошкільних педагогів; 
розширення культурного світогляду вихо-
вателів, керівників дошкільних навчальних 
закладів; використання та впровадження у 
практику здобутків педагогічної науки, пере-
дового досвіду, інноваційних технологій від-
повідно до завдань, що стоять перед дошкіль-
ною освітою» [8, с. 8]. Це підтверджує вимогу 
про необхідне «визнання цінності кожної ві-
кової сходинки в особистісному розвитку при 
повній реалізації дитиною своїх потенційних 
можливостей в умовах глобалізаційних змін 
та в період модернізації змісту дошкільної 
освіти, гуманізації її цілей та принципів, пе-
реорієнтації на розвиток особистості дитини 
як основний ресурс, що визначає поступаль-
ний рух суспільства» [8, с. 4].
Демократичні засади нашого існування 

надають перспектив для саморозвитку, по-
ширення новацій, пошуку власного шляху 
педагогічної діяльності, а різновекторні ви-
моги батьків у організації виховання дітей з 
раннього віку створюють широку палітру на 
ринку освітніх послуг. Адже впровадження 
новацій вимагає належної матеріально-тех-
нічної бази, спеціальної методичної підго-
товки кадрів, високої оплати послуг педаго-
га. Батьки очікують від вихователя, що їхня 
дитина буде в безпеці, виховуватиметься у 
валеоекологічному здоровому середовищі 
педагогами-професіоналами, які збережуть 
і покращать здоров’я малюка, навчать осно-
вам самообслуговування, соціальних нави-
чок, посприяють розвитку інтелектуальних 
та творчих здібностей. Такий висококвалі-
фікований спеціаліст повинен перебувати 
у постійному професійному зростанні, бути 
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талановитим і педагогом, і психологом, і ор-
ганізатором, і творчою людиною з емоцій-
но-стабільним здоров’ям, що вимагає якісної 
підготовки як в умовах вишу, так і під час 
практичної діяльності за фахом. 
Створення гармонійних умов для вихо-

вання дитини з раннього віку передбачають 
вдосконалення процесу освітньої взаємодії 
між педагогами та батьками відповідно до 
прогресивних ідей часу, де враховується до-
свід наукових пошуків фізіологів, психологів, 
педагогів у вивченні особливостей станов-
лення та розвитку дитини раннього віку. Ві-
домі вчені (В. Аванесова, М. Кольцова, Г. До-
ман, І. Павлов, Л. Виготський, Ф. Фребель, 
М. Монтессорі, Т. Бауер, Ж. Піаже, Е. Кей, 
Дж. Дьюї та ін.) здійснили напрацювання 
щодо спостережень та описів досліджень 
процесів фізіологічного, мисленнєвого, емо-
ційного, інтелектуального, соціального роз-
витку дітей раннього віку. 
Вивчення раннього дитинства фізіоло-

гами, психологами, педагогами можна по-
яснити надзвичайною складністю процесів 
мисленнєвого, рефлекторного, сенсорного, 
фізичного зростання та індивідуальним тем-
пом і способом інтеграції новоутворень. Пе-
ріод раннього дитинства характерний швид-
кими темпами зростання організму дитини, 
розгалуженістю процесів психічних нейрон-
них утворень, що призводить до інтенсивної 
чуттєвої сприйнятливості, реакції на подраз-
нення екосистеми, емоційної атмосфери в 
сім’ї, задоволенні її фізіологічних потреб та 
руховій активності. Як зазначає дитячий пе-
дагог та лікар, автор технології раннього на-
вчання Г. Доман у популярній книзі «М’яка 
революція» пише, що дитячий мозок у про-
цесі розвитку у ранньому віці функціональ-
но найактивніший, тому потребує спеціаль-
них занять-вправ» [3, с. 10]. Про важливість 
раннього інтелектуального розвитку дитини 
писала і відома педагогиня, автор системи 
сенсорного виховання М. Монтессорі: «Від 
1 до 5 років дитина повинна навчатися, бо 
їй властива унікальна здатність вбирати всю 
інформацію з наколишнього середовища за 
допомогою «всотуючого розуму» [10, с. 13]. 
Така увага до процесу розвитку дитини сьо-
годні представлена великою кількістю дидак-
тичних матеріалів, «розумними іграшками», 

які стимулюють дитину освоювати знання 
людства у доступній їхньому віку формах. 
Значимим для малюка є і оточення, спіл-

кування, споглядання за поведінкою, емоцій-
ними реакціями на події людей, що відіграє 
важливу роль у способі пізнання світу, про-
цесах соціалізації, дитина «як велике око» (за 
Р. Штайнером) відчуває і наслідує тих людей, 
які перебувають поруч. Внутрішні потреби, 
зовнішня реакція призводять до зміни функ-
ціонування всіх органів чуття, утворюють 
систему нових умовних рефлексів, перших 
нервових зв’язків, досвіду буття. Якість про-
цесів багато в чому залежить від соціально-
педагогічних умов, взаємодії дитини з дорос-
лими, які її оточують.
Психологи підкреслюють, що основними 

засобами та способами розширення соціаль-
ної компетенції та вмінь дитини раннього 
віку є близькість та чутливість в емоційному 
спілкуванні зі значимими дорослими (батька-
ми, близькими, педагогами, які працюють у 
ЗДО). Тому не тільки педагоги як професіо-
нали повинні володіти знаннями про органі-
зацію освітньої діяльності та соціального роз-
витку дітей раннього віку, а й батьки вихо-
ванців і ті люди, які займаються їхнім догля-
дом, повинні діяти за одними принципами 
організації взаємодії. Надавати самостійність 
у діях, задовольняти пізнавальний інтерес, 
створювати умови для вирішення доступних 
дитині проблем та відкриттів світу навколо.
Педагогічна готовність до організації 

освітньої взаємодії з дітьми раннього віку – 
це професійне володіння знаннями та вмін-
нями з фізіології, психології, педагогіки з ме-
тою якісної діяльності з дітьми раннього віку 
з урахуванням індивідуальних особливостей 
дошкільників (догляд, діагностика, виховна і 
розвивальна діяльність). 
У ранньому віці діти через наслідувальні 

дії вчаться важливим навичкам у самообслу-
говуванні (вмивання, одягання, прийом їжі 
тощо). В організації педагогічного супрово-
ду необхідно повільно демонструвати дітям 
способи використання побутових предметів 
дітям, а одяг повинен бути на розмір біль-
шим і мати зручні застібки. Під час таких 
вправ у самообслуговуванні дитина вчиться 
самостійності, засвоює правила гігієни, спо-
соби соціальної діяльності. Цікавими та сен-
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сорно розвивальними є вправи за методикою 
М. Монтессорі у предметній діяльності в зоні 
практичних навичок [10, с. 124]. Обладнан-
ня для дітей раннього віку повинно бути без-
печним, доступним і розвивальним. Напри-
клад, у стимулюванні до самостійних дій з 
предметами, що вимагають точних і коорди-
нованих рухів (пересипання, переливання, 
перекладання дрібних предметів); самостійно 
користуватися предметами за призначенням 
(ложкою під час прийому їжі; лопаткою та ві-
дерком у пісочниці); заохочувати до самостій-
ного одягання і роздягання; прививати звич-
ку розкладати предмети побуту на сталі місця 
(дитині важливо орієнтуватися в просторі та 
самостійно знаходити речі для діяльності). 
Пізнавальна діяльність у найближчому 

природному і предметному довкіллі має для 
дитини раннього віку цікавість, а завдання 
дорослих – створити розвивальне предмет-
не середовище, підтримкою стимулювати 
пізнавальну активність, спостережливість у 
процесі ознайомлення з природним і пред-
метним довкіллям. У формування уявлень 
про об’єкти (тварини і рослини найближчо-
го оточення, сонце, хмари) та явища приро-
ди (дощ, вітер), звертання уваги і емоційні 
коментарі про красу природного довкілля, 
надає зразки дотримання елементарних 
правил поведінки у природі та соціумі (при-
вітання, прощання, вдячність), ознайомлен-
ня з працею дорослих сприяють соціалізації 
дитини.
Умови перебування дитини в ЗДО по-

винні враховувати також індивідуальні осо-
бливості діяльності дітей, а також вчити ко-
мунікації, взаємодії з ровесниками. Дітям 
раннього дошкільного віку характерні нові 
переживання, пов’язані із іншими дітьми, які 
перебувають в групі в ЗДО. Освоєння нових 
дій буває успішним і не дуже вдалим. Завдан-
ня педагогів – емоції дітей (гнів, невдоволен-
ня, засмучення) коригувати за потреби, але 
не перешкоджати вияву, адже негативні ре-
акції дитини свідчать про те, що спосіб її дії 
з предметами ще не сформований. У дитини 
під час пізнавальної діяльності легко можуть 
виникати короткочасні негативні емоційні 
стани, а найбільш помітною емоційною реак-
цією є задоволення й радість від спілкування 
з дорослим.

Висновки
Готовність вихователя до професійної ді-

яльності повинна проявлятися у соціально 
спрямованих особистісних гуманістичних 
принципах діяльності, обумовлюватися тео-
ретичними знаннями з психолого-педагогіч-
них і фахових дисциплін. Педагог повинен 
розвивати творче мисленням, щоб бачити 
«дивне в повсякденному», вміти організову-
вати діяльність дітей у розвивальному сере-
довищі з урахуванням індивідуальних мож-
ливостей вихованців, пропонувати свою до-
помогу або адресувати до потрібних джерел 
інформації батьків вихованців з метою нала-
годження співпраці. 
Сучасний вихователь ЗДО повинен розу-

міти освітні завдання та діяти відповідно до 
основних законодавчих актів, які регламен-
тують діяльність на засадах дитиноцентрова-
ної педагогіки. Адже «повна відповідальність 
за охорону життя та здоров’я, виховання й 
навчання дітей своєї вікової групи відповідно 
до статуту дошкільного навчального закладу, 
програм виховання та навчання в дошкіль-
ному навчальному закладі» [9, с. 3]. А умови 
освітнього середовища повинні задовольня-
ти інтереси дитини в індивідуальному розви-
тку, у створенні максимально продуктивних 
умов для соціального та інтелектуального 
зростання. Такі умови пропагуються педаго-
гом у спілкуванні з батьками. 

Упродовж праці в ЗДО педагог застосовує 
знання з педагогічних, психологічних, медич-
них знань, які здобув у процесі теоретичної під-
готовки у вищих навчальних закладах, де одним 
із аспектів є просвітницька робота з батьками 
вихованців. Сучасний педагог співпрацює з ко-
легами та адміністрацією, реалізовує завдання 
професійного самовдосконалення, впроваджує 
інноваційні напрацювання в діяльність з метою 
створення для дітей оптимальних умов для ви-
ховання та розвитку в ЗДО. Тому процес на-
дання освітніх послуг у підготовці організаторів 
дошкільної освіти має високі вимоги у якості на-
дання науково-теоретичних, методичних знань, 
ознайомлення з новаціями, сприяння творчому 
пошуку. А внутрішня мотивація у бажанні стати 
корисним суспільству та любов до дітей стають 
передумовою в узгодженні взаємодії між учас-
никами освітнього процесу. 
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CONDITIONS OF TRAINING OF 
PRESCHOOL EDUCATION SPECIALISTS 

FOR PROFESSIONAL ACTIVITY
The article clarifi es the meaning of the 

concept of «pedagogical readiness» based on 
the analysis of scientifi c and methodological 
literature and educational legal documents. 
In order to meet social needs and standardize 
the objectives of the Law of Ukraine «About 
Preschool Education» methodists have 
developed a basic program for children of early 
and preschool age «I am in the World», which 
is periodically improved according to time. The 
article highlights the features of training future 
professionals for professional activities in the 
development of young children in preschool 
education, methodological tasks, principles 
of organization of the educational process are 
analyzed. Pedagogical conditions for taking 
into account theoretical and practical research 
of psychologists, pedagogues, physiologists in 
the integration of holistic knowledge on the 
features of physiological, psychological, mental 
and emotional-volitional educational process 
of personal development of the child are de-
termind. The study substantiates the need for 
special training of teachers to work with young 
children, because the competence in establishing 
cognitive, social, creative, physical activity of the 
child requires special knowledge, methodological 
skills, innovative technologies to create 
conditions for developmental environment, 
taking into account individual characteristics. 
The methodical bases of establishing 
cooperation of teachers and parents in the 
process of continuity of the educational process 
and individual approach in the organization of 
activities with pupils are updated. Emphasis is 
placed on the positive characteristics of methods 
of early mental development of children, in 
particular identifi ed as pedagogically promising 
technologies of G. Doman, M. Montessori, 
R. Steiner, which comprehensively provide a 
system of alternative educational programs for 
young and preschool children with prospects 
for further development in school years.

Key words: teacher training, quality of 
education, preschool education specialists, young 
children, educational and legal documents
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Стаття присвячена висвітленню специфі-
ки та особливостей правового регулювання за-
безпечення інформаційної безпеки в праві ЄС 
та аналізу основних механізмів правового забез-
печення кіберзахисту в контексті дослідження 
стратегій кібербезпеки ЄС, з метою їх інтегра-
ції в єдину міжнародну багатовекторну систе-
му правового інформаційного простору. 
Також увага присвячується вивченню 

формування ефективної нормативно-правової 
платформи забезпечення інформаційної безпе-
ки в праві ЄС із мобільним механізмом регулю-
вання кіберзахисту.
Ключові слова: міжнародні інституції, ЄС, 

інформаційна безпека, кібербезпека, інформа-
ційний простір, норма права.

вироблення Європейським Союзом страте-
гій кібербезпеки та єдиних принципів спів-
робітництва в рамках цієї наднаціональної 
організації у цій сфері. У той же час у зв’язку 
з надзвичайно швидким розвитком інформа-
ційних технологій Європейський Союз, сти-
кається все з новими викликами, що вимагає 
більш швидкого і ефективного реагування. 
Таким чином, питання правового забезпе-
чення кібербезпеки є вкрай важливими як 
для Європейського Союзу, так і для кожної 
держави ЄС на сучасному етапі, що, насампе-
ред, обумовлено необхідністю протистояти 
протиправним посяганням на інформацій-
ний простір.За цих умов актуальним є комп-
лексне дослідження підходу ЄС до забезпе-
чення кібербезпеки інформаційного просто-
ру. 

Мета дослідження
Усебічне висвітлення обливостей форму-

вання нормативно-правового забезпечення 
інформаційної безпеки та кібербезпеки в 
праві ЄС та визначення пріоритетних меха-
нізмів регулювання кіберзахисту. 

Стан дослідження проблеми
Дослідженню питання забезпечення ін-

формаційної безпеки присвячували у сво-
їх працях ряд вітчизняних та зарубіжних 
авторів, зокрема В.Шемчук[11], Т.Ткачук, 
М.Рижков [10], А.Рубан [10], В. Політанський 
[8], Б. Кормич [7], А. Войцехівський [4], 
Т.Сліпченко [9], І. Забара [5], М. Василенко 
[1], [2], [3], В. Маслак [3], Michael Nieles [27], 

Постановка проблеми
Важливими тенденціями сучасного етапу 

розвитку інформаційного суспільства є інтен-
сифікація транскордонних інформаційних 
потоків, поширення різноманітних способів 
і засобів інформаційного обміну, які повною 
мірою не контролюються ані міжнародними 
інституціями, ані державами. За цих умов 
набувають поширення нові кіберзагрози та 
виклики, що вимагають застосування ефек-
тивних нормативно-правових механізмів для 
відповідного реагування. У зв’язку з цим, 
пріоритетним питанням на наднаціонально-
му рівні Європейського Союзу є формування 
уніфікованої правової платформи забезпе-
чення безпеки інформаційного простору. 
Міжнародний характер загроз в інфор-

маційному просторі зумовлює необхідність 
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Kelley Dempsey [27], Victoria Yan Pillitteri [27], 
Neil Robinson [28], Jan Gaspers [28], Raul A.C. 
[29], Stahl W. M. [30], Tauwhare R. [31] та інші. 
Цікавими в цьому плані є роботи Vy-

tautas Butrimas, зокрема: “Baltic Cyber Co-
operation,” [33], «The Cybersecurity Dimen-
sion of Critical [Energy] Infrastructure (a 
brief introdauction)» [32]. V. Butrimas своїми 
багаторічними дослідженнями вніс вагомий 
вклад у формування системи забезпечення 
інформаційної безпеки, зокрема в 
питаннях кіберзахисту критично важливих 
інфраструктур у контексті міжнародного 
співробітництва. У своїй доповіді «Cy-
ber threats to critical infrastructure: a new 
security and defence policy challenge?» на The 
International Industrial Control System Cyber 
Security Conference, V.Butrimas переглянув 
взаємодію між кіберзагрозами для критич-
ної інфраструктури нації та пріоритетами 
національної оборони, підкресливши зроста-
ючу актуальність міжнародного співробітни-
цтва, де нації могли б спільно працювати над 
управлінням кіберзагрозами і таким чином 
сприяти їх зменшенню. [34]

Виклад основного матеріалу
В умовах трансформації системи міжна-

родної безпеки аналіз практики країн ЄС у 
побудові власних моделей правового забез-
печення інформаційної безпеки та протидії 
кіберзагрозам дає підстави резюмувати про 
відсутність єдиної моделі правового захисту 
інформаційного простору в системі права Єв-
ропейського Союзу. Відповідно, створення 
ефективного і надійного нормативно-право-
вого механізму забезпечення кібербезпеки 
європейського інформаційного простору, за-
снованого на нормах та приципах права Єв-
ропейського Союзу, є надзвичайно актуаль-
на і очевидна. На жаль, захист інформацій-
ного простору, зокрема критичної іфраструк-
тури від кібератак, досі залишається досить 
вразливим, виявляючи при цьому проблемні 
прогалини щодо підвищення надійності ста-
ну кібербезпеки в ЄС загалом. У цьому кон-
тексті важливо відмітити ряд правових вктів, 
які були прийняті в рамках удосконалення 
правового захисту інформаційного простору 
від кіберзагроз, це: Рамкове рішення Ради 
ЄС 2005/222/JHA щодо нападу на інформа-

ційні системи від 24 лютого 2005 р. Це Рам-
кове рішення має на меті посилити співпра-
цю між судовими та іншими компетентними 
органами, у тому числі між поліцейськими та 
іншими спеціалізованими службами, які упо-
вноважені здійснювати застосування законів 
у державах ЄС, шляхом зближення їх кримі-
нально-правових норм, яким встановлено мі-
німальні правила визначення кримінальних 
злочинів та санкцій у сфері неправомірного 
впливу на інформаційні системи [15]; Повідо-
млення Комісії ЄС «На шляху до загальної по-
літики у сфері боротьби з кіберзлочинністю» 
/Towards a general policy on the fi ght against cy-
ber crime/ від 22 травня 2007 р., у якому ви-
значено основні напрями політики ЄС щодо 
інформаційної безпеки, зокрема: стандарти-
зація законодавства країн ЄС та визначень 
у сфері кіберзлочинності; розробка заходів/
індикаторів масштабів кіберзлочинності; по-
літичне та юридичне співробітництво з краї-
нами, що не входять до ЄС через Конвенцію 
Ради Європи 2001 року про кіберзлочинність 
(і Додатковий протокол до неї), Ліонську гру-
пу G8 щодо високотехнологічних злочинів та 
проєкти, які керуються Інтерполом; покра-
щення оперативного співробітництва пра-
воохоронних органів шляхом посилення та 
уточнення відповідальності між Європолом, 
Євроюстом та іншими структурами; коор-
динація взаємопов’язаних навчальних про-
грам для правоохоронних та судових органів 
країн ЄС із залученням Європолу, Євроюсту, 
Європейського поліцейського коледжу та 
Європейської мережі підготовки суддів [25]; 
Повідомлення Комісії ЄС «Захист Європи від 
широкомасштабних кібератак та руйнувань: 
посилення рівня підготовленості, безпеки та 
стійкості» / Protecting Europe from large scale 
cyber-attacks and disruptions: enhancing pre-
paredness, security and resilience / від 30 берез-
ня 2009 р., у якому сформовано основні ви-
клики безпеці інформаційних інфраструктур 
ЄС, а саме: некоординовані національні під-
ходи до безпеки інформаційних інфраструк-
тур; обмежені можливості ЄС щодо раннього 
попередження та реагування на безпекові 
інциденти, зумовлені нерозвиненістю між-
державного співробітництва та обміну ін-
формацією щодо цих проблем; відсутність 
міжнародного консенсусу щодо пріоритетів у 
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реалізації політики захисту критичної інфор-
маційної інфраструктури. Відповідно в цьому 
контексті визначено основні заходи для по-
силення безпеки та здатності європейської 
критичної інформаційної інфраструктури 
протистояти зовнішнім впливам [13]; 
Оскільки проблема захисту кіберпросто-

ру є стратегічно важливою, у ЄС було ство-
рено Європейське агентство з мережевої 
та інформаційної безпеки (European Union 
Agency for Network and Information Security 
(ENISA)). Спер шу ENISA надавало настано-
ви та рекомендації з інформаційної безпеки, 
а згодом розширило сферу своєї діяльності 
на вирішення питань кібербезпеки. Сьогодні 
ENISA виступає центром експертизи як для 
держав ЄС, так і для інституцій ЄС з отри-
мання консультацій з питань, пов’язаних із 
мережевою та інформаційною безпекою [12]. 
Стратегічно важливою подією стало ухва-

лення у 2013 р. Європейською комісією Стра-
тегії кібербезпеки ЄС «Відкритий, надійний 
та безпечний кіберпростір» /Cybersecurity Strat-
egy of the European Union: An Open, Safe and Se-
cure Cyberspace/ від 07 лютого 2013 р., метою 
якої було забезпечення відкритого, надійного 
і безпечного кіберпростору. Прийнята Стра-
тегія рекомендувала державам ЄС розвивати 
міждержавне співробітництво у протидії кі-
берзагрозам. Для цього передбачені заходи з 
наступних напрямків [16];

1) досягнення кіберстійкості;
2) суттєве скорочення кіберзлочинності;
3) розробка політики кібероборони, 

пов’язаної зі Спільною політикою безпеки і 
оборони;

4) розвиток виробничих і технологічних 
ресурсів для кібербезпеки;

5) створення узгодженої міжнародної 
політики кіберпростору для ЄС і просування 
його основних цінностей.
А пріоритетами міжнародної політики 

ЄС у сфері кіберпросторі, як їх визначає 
Стратегія, стали: [6]:
а) свобода та відкритість: Стратегія 

визначає принципи користуван ня основопо-
ложними правами людини та громадянина у 
кіберпросторі;

b) застосування законодавства ЄС у 
кіберпросторі у тій самій мірі, як і у фізичному 
світі;

с) розвиток потенціалу кібербезпеки че-
рез співробітництво з міжнародними партне-
рами та організаціями, а також громадянсь-
ким суспільством.
Після оприлюднення Стратегії було роз-

почато роботу над відповідною директивою. 
Важливо наголосити, що цей документ роз-
роблявся не окремо від інших напрямків, 
а як частина Стратегії Єдиного Цифрового 
Ринку (Digital Single Market Strategy), з одного 
боку, і частина Європейського Порядку денного 
з питань безпеки (European Agenda on Securi-
ty), з іншого. [19] Стратегія та Порядок ден-
ний були оприлюднені навесні 2015 року, а 
в липні 2016 року Європейська Комісія пре-
зентувала «Додаткові заходи по сприянню 
розвитку індустрії кібер захисту». 
Також у липні 2016 року була ухвале-

на Директива Європейського Парламен-
ту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 
року про заходи по забезпеченню високого 
спільного рівня безпеки мережевих та ін-
формаційних систем на території Союзу /
Directives Directive (EU) 2016/1148 of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 6 July 
2016 concerning measures for a high common 
level of security of network and information 
systems across the Union - NIS Directive/. [17] 
Директива закріпила єдині правила та ви-
моги у сфері кібербезпеки для всіх держав 
ЄС, але разом з тим залишила за кожною 
країною ЄС право вживати власних заходів 
щодо імплементації норм цієї Директиви в 
національне законодавство з урахуванням 
національних інтересів [14]. Мета Дирек-
тиви – це досягнення високого загального 
рівня безпеки мережевих та інформаційних 
систем у рам ках Європейського Союзу. Ра-
зом з тим, Європейська Коміся зазначила, 
що для досягнення мети Директиви, тобто 
для забезпечення більш високого рівня ме-
режевої та інформаційної безпеки в межах 
ЄС необхідно вжити заходів в трьох осно-
вних напрямках: [4];

- підвищити спроможність системи 
кібербезпеки на національному рівні; 

- підвищити рівень європейського 
співробітництва; 

- запровадити управління ризиками. 
У цьому контексті Директива зобов’язала 

країни ЄС: 
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- ухвалити відповідні національ ні 
стратегії; 

- створювати групи зі співробітництва з 
метою підтримки і спри яння стратегічній 
співпраці та обміну інформацією між держа-
вами ЄС; 

- створювати групи реагування на 
комп’ютерні інциденти (CSIRT /Computer 
Security Incident Team/) з метою розвитку 
довіри між державами ЄС та швидкого й 
ефективного оператив ного співробітництва; 
Після створення базової законодавчої 

платформи у сфері кіберзахисту у вересені 
2017 р. Європейська комісія оприлюднила 
оновлену редакцію Стратегії кібербезпеки. 
Цей документ був призначений для 
поліпшення захисту критично важливої 
інфраструктури Європи і підвищення циф-
рового самоутвердження ЄС щодо інших 
регіонів світу. Хоча стратегія і була реформо-
вана  залежно від динаміки сучасних реалій, 
однак залишається відкрита низка питань 
щодо того, як мета стратегії «від критого, 
безпечного і надійного кіберпростору» буде 
надійно захищена як всередині, так і зовні. 
У ЄС немає ні належним чином певної 
стабільності або стримування, ні досить ясно-
го пояснення того, як він має намір подолати 
інституційну фрагментацію і відсутність пра-
вових повноважень у питаннях кібербезпеки 
[18].
При детальнішому аналізі законодав-

чого пакету ЄС з кібербезпеки можна за-
значити наступне: Так, у вересні 2017 року 
Європейська комісія та Високий представ-
ник ЄС із закордонних справ і політики без-
пеки опублікували спільне повідомлення 
для Європейського парламенту і Ради ЄС 
під назвою «Стійкість, стримування та за-
хист: створення сильної кібербезпеки для ЄС» 
/Resilience, Deterrence and Defence: Building 
strong cybersecurity for the EU/ від 13 вересня 
2017 р., у якому визначається важливість кі-
бербезпеки для розвитку та безпеки держав 
ЄС і необхідність колективного та широко-
масштабного підходу у протидії кіберзагро-
зам [24]. Це Повідомлення стало частиною 
пакету документів ЄС, спрямованих на за-
безпечення більш сильного реагування ЄС 
на кібератаки. Зокрема, Спільне повідомлен-
ня передбачає цілеспрямовані заходи, 

скеровані на створення більшої стійкості 
ЄС до кібератак, а також краще виявлен-
ня кібернападів і посилення міжнародної 
співпраці у сфері кібербезпеки. У документі 
викладені заходи, спрямовані на підвищення 
кіберстійкості ЄС, зокрема: швидке прийнят-
тя нового Рег ламенту ЄС, який реформує 
Агент ство ЄС з кібербезпеки (ENISA). У 
вересні 2017 року Комісія прийняла пакет 
з кібербезпеки з новими ініціативами щодо 
подальшого покращення кіберстійкості 
ЄС, стримування та оборони. У рамках 
цих заходів Комісія внесла законодавчу 
пропозицію щодо посилення Агентства ЄС 
з інформаційної безпеки мережі (ENISA). 
[22] Відповідно ENISA відіграватиме більш 
широку роль у ландшафтному середовищі 
ЄС у сфері кібербезпеки, але вона обмежена 
поточним мандатом та ресурсами. Комісія 
представила амбітну пропозицію про рефор-
му, включаючи постійний мандат агентства, 
щоб гарантувати, що ENISA може не лише 
надавати експертні консультації, а й викону-
вати оперативні завдання. Пропозиція також 
передбачала створення першої добровільної 
системи сертифікації кібербезпеки в ЄС для 
продуктів ІКТ, де ENISA також відіграватиме 
важливу роль. Нове положення набуло 
чинності 27 червня 2019 року. [19]; узгоджен-
ня спільної галузевої ініціативи щодо єдиного 
ринку кібербезпеки. Відсутність визнаних у 
ЄС схем сертифікації кібербезпеки для вста-
новлення більш високих стандартів стійкості 
до продуктів та підкріплення довіри ринку в 
ЄС спонукала Комісію висунути пропозицію 
щодо створення системи сертифікації кібер-
безпеки ЄС. Згідно з цією ініціативою ви-
значатиметься процедура створення загаль-
ноєвропейських схем сертифікації кібербез-
пеки, що охоплює продукти, послуги та/або 
системи, які адаптують рівень гарантій до ви-
користання; повна та ефективна імплемен-
тація Директиви ЄС про безпеку мережних 
та інформаційних систем («Директива NIS») 
усіма державами ЄС. Загрози кібербезпеки 
майже завжди є транскордонними, і 
кібератака на критично важливі об’єкти 
однієї країни може вплинути на ЄС у цілому. 
Тому державам ЄС необхідно мати сильні 
урядові органи, які здійснюють нагляд за 
кібербезпекою у своїй країні, особливо у сек-
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торах, що мають вирішальне значення для 
суспільства, та працювати разом зі своїми ко-
легами в інших державах ЄС шляхом обміну 
інформацією. Відповідно, вони домовилися з 
ЄС забезпечити це шляхом прийняття NIS 
Directive (Directive on security of Network and 
Information Systems) [17] У результаті процесу 
розгляду Комісією 16 грудня 2020 року було 
представлено пропозицію у відповідності до 
директиви щодо заходів для високого загаль-
ного рівня кібербезпеки в Союзі (NIS2 Direc-
tive ) [26]. Швидка реалізація «Концепції» 
для транскордонного реагування на великі 
інциденти. «План» був представлений у 
Рекомендації ЄС і визначає цілі та способи 
співпраці між державами ЄС, а також між 
державами ЄС та відповідними інституціями 
ЄС, у відповідь на масштабні інциденти та 
кризові ситуації у сфері кібербезпеки. Роз-
робка єдиного порталу – єдиного в масшта-
бах ЄС – який буде надавати інформацію про 
останні кіберзагрози і об’єднувати практичні 
поради та інструменти кібербезпеки для до-
помоги жертвам кібератак тощо. [9]

2019 року був прийнятий Регламент 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 
2019/881 від 17 квітня 2019 року про Агент-
ство Європейського Союзу з питань мере-
жевої та інформаційної безпеки (ENISA) та 
про сертифікацію кібербезпеки інформацій-
но-комунікаційних технологій, а також про 
скасування Регламенту (ЄС) № 526/2013 (Акт 
про кібербезпеку) /Regulation (EU) 2019/881 
of the European Parliament and of the Council 
of 17 April 2019 on ENISA (the European Union 
Agency for Cybersecurity) and on information 
and communications technology cybersecurity 
certifi cation and repealing Regulation (EU) No 
526/2013 (Cybersecurity Act)/ [23]. У ньому за-
кледено основні положення щодо ENISA, зо-
крема ENISA призначена як постійне агент-
ство ЄС з кібербезпеки та структури для 
створення європейських схем сертифікації 
кібербезпеки з метою забезпечення адекват-
ного рівня кібербезпеки продуктів і послуг 
ІКТ в ЄС. Регламент створює нові механізми 
для розвитку європейської стратегічної авто-
номії. Разом з тим, Регламент має подвійну 
мету: по-перше - прийняття постійного ман-
дата ENISA; по-друге - визначення Європей-
ської основи сертифікації у сфері кібербезпе-

ки. І перше і друге мають важливе значен-
ня для підвищення безпеки Європейського 
єдиного цифрового простору. 
У грудні 2020 р. Європейська Комісія та 

Верховний представник Європейського Со-
юзу з питань закордонних справ і політики 
безпеки представили Стратегію кібербезпеки 
Євросоюзу на цифрове десятиліття (The EU’s 
Cybersecurity Strategy, 2020). Стратегія містить 
конкретні пропозиції щодо розгортання та-
ких трьох основних інструментів у сфері між-
народного інформаційного співробітництва 
як регуляторний, інвестиційний та політич-
ний. Ці інструменти є необхідними і важли-
вими для забезпечення трьох сфер дій ЄС у 
питаннях захисту інформаційного простору 
від кібератак, зокрема: [ 20 ]

– стійкість, технологічний суверенітет та 
лідерство; 

– нарощування оперативного потенціалу 
для запобігання, стримування та реагування; 

– просування глобального та відкритого 
кіберпростору. 
ЄС прагне підтримувати цю стратегію 

шляхом безпрецедентного рівня інвестицій 
у цифрову трнсформацію простору ЄС.
Стратегія кібербезпеки Євросоюзу на 

цифрове десятиліття спрямована на зміц-
нення колективної стійкості Європи проти 
кіберзагроз.
Серед нових стратегічних ініціатив Єв-

росоюзу доцільно виділити такі: – створення 
Європейського кіберщита (An EU-wide Cyber 
Shield) через мережу Операційних центрів 
безпеки (Security Operations Centres, SOCs) з 
підтримкою штучного інтелекту; – створен-
ня Спільного кіберпідрозділу (A Joint Cyber 
Unit) – платформи з кооррдинаційними функ-
ціями для ефективного захисту Європейський 
Союз від транскордонних кібератак; розро-
блення положення про високі стандарти кі-
бер- та інформаційної безпеки  Європейсько-
го Союзу.
Зусиллями ЄС планується підтримувати 

розробку законодавства та політики країн-
партнерів згідно з відповідною політикою та 
стандартами ЄС у галузі кібердипломатії. 
У березні 2021 р. Європейська Рада при-

йняла висновки щодо Стратегії кібербезпеки 
Європейського Союзу на цифрове десяти-
ліття, у яких зазначається, що кібербезпека 
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має важливе значення для побудови стійкої, 
зеленої та цифрової Європи (Cybersecurity: 
Council adopts, 2021). [21] Зазначені висно-
вки ставлять ключовою метою досягнення 
стратегічної автономії при збереженні від-
критої економіки, з метою зміцнення циф-
рового лідерства та стратегічного потенці-
алу Європейського Союзу. Разом з тим Єв-
ропейська Рада наголошує на необхідності 
підтримки розвитку надійного шифрування 
як засобу захисту основних прав і цифрової 
безпеки, забезпечуючи при цьому здатність 
правоохоронних і судових органів здійсню-
вати свої повноваження як у мережі, так і в 
автономному режимі. 

Висновки
Для забезпечення надійного захисту ін-

формаційного простору від несанкціонова-
ного доступу та кібератак одним з головних 
приорітетів ЄС мала б стати розробка на над-
національному рівні нормативно-правових 
актів, які встановлюють перелік злочинів в 
ІТ-сфері, а також встановлюють кримінальну 
відповідальність за злочини в ІТ-сфері із ви-
користанням інформаційно-комунікаційних 
технологій.
Важливою особливістю підходу ЄС у 

сфері інформаційної безпеки є послідовна 
і цілеспрямована політика, спрямована на 
знаходження балансу між національною і 
наднаціональною компетенціями. Загаль-
ноєвропейські структури, як правило, не 
підміняють собою національні відомства, 
а є координуючими центрами, надають ін-
формаційну, експертну і технічну підтрим-
ку.
У зв’язку з надзвичайною актуальністю 

безпеки інформаційного простору, в інститу-
тах Європейського Союзу сформувалось кон-
цептуальне бачення майбутнього міжнарод-
но-правового регулювання забезпечення ін-
формаційної безпеки, яке полягає в поперед-
женні кримінальних злочинів, пов’язаних із 
використанням інформаційно-комунікацій-
них технологій. У цьому контексті важливим 
є формування в рамках правової платформи 
ЄС концепції міжнародної інформаційної 
безпеки, яка передбачала б комплексне ви-
рішення проблеми. 
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Sviatoslav Kavyn
LEGAL REGULATION OF 

INFORMATION SECURITY IN THE LAW 
OF THE EUROPEAN UNION

The paper highlights the specifi cs and 
features of the legal regulation of information 
security in EU law. The main mechanisms of 
legal support of cyber defense in the context 
of the study of EU cyber security strategies 
are analyzed, in order to integrate them into 
a single international multi-vector system of 
legal information space. In this context, the 
peculiarities of the formation of regulatory 
and legal support for information security and 
cybersecurity in EU law are studied, on the basis 
of which the priority mechanisms for regulating 
cybersecurity are determined. Particular 
attention is paid to the study of the formation of 
an effective regulatory platform for information 
security in EU law with a mobile mechanism for 
regulating cybersecurity at the supranational 
level in the context of the specifi cs of national 
legislation.

Research shows that in order to ensure 
reliable protection of the information space 
from unauthorized access and cyber attacks, 
one of the EU’s top priorities should be the 
development at the supranational level of 
regulations establishing criminal liability for IT 
crimes using information and communication 
technologies. It also emphasizes the important 
feature of the EU’s approach to information 
security, which is a consistent and focused policy 
aimed at fi nding a balance between national 
and supranational competencies. It is noted the 
conceptual vision of the future international legal 
regulation of information security, which consists 
in the prevention of criminal offenses related 
to the use of information and communication 
technologies. In this context, it is important to 
form within the EU legal platform the concept 
of international information security, which 
would provide a comprehensive solution to the 
problem.

Key words: international institutions, EU, 
information security, cybersecurity, information 
space, rule of law.
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Эта статья посвящена анализу становле-
ния региональных (релятивистских) и универ-
сальных систем и механизмов международной 
защиты прав человека, их преимуществ и недо-
статков. Исследованы их соотношение, основ-
ные черты и практическое применение. Про-
ведено сопоставимый анализ региональных и 
универсальных систем.
Ключевые слова: универсальные и регио-

нальные (релятивистские) системы, права 
человека, защита прав человека, азиатская 
система защиты прав человека, африканская 
система защиты прав человека, исламская си-
стема защиты прав человека.

роль відіграють міжнародні конвенції та де-
кларації.

Формулювання мети статті
Метою статті є дослідження становлення 

універсальної та регіональної систем захисту 
прав людини їх особливості та відмінності.

Виклад основного матеріалу
Інтернаціоналізація прав людини стала 

однією з трьох основних тенд енцій сучасно-
го розвитку прав людини (деякі зарубіжні 
дослідники вважають, що сучасний розви-
ток прав людини – це посилення егаліта-
ризму, послаблення індивідуалізму та інтер-
націоналізація прав людини; інші зарубіжні 
вчені вважають, що основними тенденціями 
сучасного розвитку прав людини є консти-
туціоналізація, інтернаціоналізація та демо-
кратизація прав людини). Однією з важли-
вих ознак інтернаціоналізації прав людини 
є те, що все більше і більше прав людини 
вписано у Загальну декларацію прав лю-
дини, Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні та культурні права та Міжнарод-
ний пакт про громадянські та політичні 
права. Серія міжнародних документів з 
прав людини стала ціннісним критерієм. 
 Загальна декларація прав людини в 1948 р. 
Проголосила універсальність прав людини 
та основних свобод у всьому світі і чітко вка-
зала, що ця декларація є «загальним стан-
дартом, якого прагнуть досягти всі люди та 
всі країни. Ця декларація прагне сприяти 
повазі до прав і свобод через навчання та 

Постановка проблеми
Після Другої світової війни захист прав 

людини в широкому масштабі перейшов із 
галузі внутрішнього права у сферу міжна-
родного права й став одним з головних за-
вдань світової спільноти. Саме тому з питань 
прав людини у різний період було прийня-
то близько 300 декларацій, конвенцій, хар-
тій, які були визнані світовою спільнотою. З 
цього можна дійти висновку, що питанню 
прав людини у світі хоч і приділяється ба-
гато уваги, проте воно й досі не вирішено. 
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Серед учених, які розглядали питання 
універсальних і регіональних систем захис-
ту прав людини, слід виокремити таких:-
Р.Е. Говард, Д. Доннеллі, М. Мілне, Т. Флей-
нер, Л. Хенкін, С. Чуньїн, О. Ясуакі. Вагому 
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освіту, а також шляхом прогресивних наці-
ональних та міжнародних заходів, щоб зро-
бити ці права та свободи універсальними та 
ефективними серед людей кожної держави-
члена та людей на територіях, що перебува-
ють під його юрисдикцією. 
Дві найважливіші міжнародні конвен-

ції ООН про права людини, «Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні права» 
та  «Міжнародний пакт про економічні, со-
ціальні та культурні права», які набрали 
чинності в 1966 р., також передбачив і про-
голосив такий самий зміст, як «Загальна де-
кларація прав людини».
У «Віденській декларації та програмі 

дій», прийнятих Всесвітньою конференці-
єю з прав людини в 1993 р., повторюється: 
«Усі країни урочисто зобов’язуються вико-
нувати всі права людини, які сприяють за-
гальній повазі, дотриманню та захисту всіх 
прав людини відповідно до Хартії Органі-
зація Об’єднаних Націй, інші міжнародні 
документи, пов’язані з правами людини та 
міжнародним правом. Універсальний ха-
рактер цих прав і свобод не викликає сум-
нівів. «Усі права людини є універсальни-
ми, нерозривними, взаємозалежними та 
взаємопов’язаними. У той же час ми повинні 
враховувати унікальність кожної країни та 
регіону та різноманітність історії, культури 
та релігії. Однак, незалежно від політичної, 
економічної та культурної системи країни, 
країна зобов’язана сприяти та захищати всі 
права людини [1].
Що стосується регіональних статутів 

прав людини, поняття універсальності та 
відносності прав людини також мають різ-
ний ступінь схильності або проявів. Права 
та обов’язки взаємопов’язані у всій соціаль-
ній та політичній діяльності людини. Права 
сприяють свободі особистості, а обов’язки 
виражають гідність цієї свободи. «Спеціаль-
на конференція з прав людини серед країн 
Америки, прийнята в 1966 році. Американ-
ська конвенція з прав людини (також відома 
як «Коста-Ріканська конвенція Сан-Хосе», 
яка набрала чинності в 1978 році) повтори-
ла вищезазначені концепції і надалі наголо-
сила на тісній взаємозв’язку між двома ти-
пами прав людини. Тільки за умов культур-
них прав та реалізації їхніх громадянських 

та політичних прав ми можемо реалізувати 
ідеал вільного людства, щоб насолоджувати-
ся свободою від страху та нестачі «. З точ-
ки зору структури Конвенції, Глава перша 
визначає «загальні обов’язки» людей. Це 
означає, що зобов’язання передують пра-
вам. Можна бачити, що «Американська кон-
венція з прав людини» містить етичну філо-
софію, у якій домінує універсальність прав 
людини.
В «Африканській хартії прав людини і 

національних прав», прийнятій Організа-
цією африканської єдності в 1981 році, за-
значено: найбільшою особливістю цієї регі-
ональної конвенції з прав людини є те, що 
вона не лише тісно пов’язує національні 
права з основними правами людини, а та-
кож визнає, що «задоволення економічних, 
соціальних та культурних прав є гаранті-
єю користування громадянськими та полі-
тичними правами», а також тісно пов’язує 
права та обов’язки. Чітко зазначає, що 
«здійснення кожним прав і свобод означає 
також виконання зобов’язань». «Кожен має 
зобов’язання перед своєю сім’єю та суспіль-
ством, країною та іншими юридично визна-
ними спільнотами та міжнародною спільно-
тою»
Зміст та висловлювання, пов’язані з ін-

тернаціоналізацією та універсалізацією 
прав людини, зафіксовані в міжнародних 
документах з прав людини, є не лише ре-
зультатом постійного розвитку вітчизняної 
практики захисту прав людини в різних кра-
їнах та енергійного прогресу міжнародних 
рухів за права людини, але й різноманітних 
теорій та концепцій прав. У сучасному світі 
інтернаціоналізація прав людини є не лише 
явищем інституціоналізації та легалізації на 
національному, регіональному чи міжнарод-
ному рівні, а й універсальним культурним 
явищем, що впливає на світ. Як культурне 
явище універсальність та відносність прав 
людини стають усе більш помітними, що при-
вертає все більше уваги та суперечок людей. 
 Однак коли люди застосовують міжнародні 
документи з прав людини, зокрема Загаль-
ну декларацію прав людини, Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні права та 
Міжнародний пакт про економічні, соціаль-
ні та культурні права, до різних цінностей 
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та стандартів країни по-різному поводили-
ся і навіть чинили опір. Причин бойкоту 
багато, але у підсумку, це головним чином 
заперечення універсальності прав людини 
шляхом відносності прав людини або вико-
ристання універсальності прав людини для 
протистояння відносності прав людини. Як 
зазначав японський учений Ясакі Онума, в 
академічному плані люди, «звичайно, мо-
жуть порушити питання про те, чи справді 
права людини є універсальними?» Насправ-
ді, у галузі юридичної філософії, моральної 
філософії, антропології тощо. З точки зору 
релятивізму , люди порушували різні запи-
тання та критикували» [2].
Загалом кажучи, так звана універсаль-

ність прав людини означає, що права люди-
ни та основні свободи є свого роду цінностя-
ми, які загально поважають і дотримуються, 
існування та усвідомлення цієї цінності не-
можливо відрізнити від будь-якої людини 
будь-якої країни, раси чи етнічної прина-
лежності, тому воно має універсальні атри-
бути [3]. Професор Луїс Хенкін, відомий 
американський експерт з міжнародного 
права, вважає, що «права людини є універ-
сальними і належать кожному в будь-якому 
суспільстві. Права людини не розрізняють 
географію, історію, культуру, ідеї, політичні 
системи, економічні системи або суспільство. 
Причина, по якій права людини називають-
ся саме так, означає, що всі люди, відповідно 
до своєї природи, однаково користуються 
правами і однаково захищені, незалежно від 
статі, раси чи віку, незалежно від соціально-
го класу, національного походження, раси 
чи племінної приналежності, незалежно 
від багатих чи бідних, роду занять, талан-
ту, моралі, релігії, ідеології чи інших пере-
конань» [4 ]. Права людини - це права, які 
належать всім людям у   будь-якому регіоні та 
в будь-якому часі. Права людини - це пра-
ва, які мають усі люди просто тому, що вони 
люди [5].
Щодо значення універсальності прав 

людини, стаття 2 Загальної декларації прав 
людини зазначає: «Кожен має право на всі 
права і свободи, що містяться в цій Деклара-
ції, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 
мови, політичних чи інших думок. Подібні 
положення пункту 1 статті 2 Міжнародного 

пакту про громадянські та політичні права: 
«Кожна держава-учасниця цієї Конвенції 
зобов’язується поважати та гарантувати в 
межах своєї юрисдикції усі права і свободи». 
Універсальність прав людини є важлива те-
оретична основа загальних міжнародних 
стандартів та міжнародного захисту прав 
людини.
Відносність прав людини (Relativity of 

Human Rights) - це точка зору, яка відпо-
відає універсальності прав людини (деякі 
вважають її протилежною). Вона стосується 
прав людини та основних свобод як ціннос-
тей, пов’язаних із конкретними культурни-
ми традиціями, політичними та економіч-
ними системами. Стандарти, їх існування 
та реалізація є умовними та відносними. У 
різних країнах, різних культурах та різних 
групах існують різні цінності та кодекси по-
ведінки в сфері прав людини. Теорія від-
носності прав людини має високий ступінь 
відповідності таким теоріям, як культурна 
та філософська відносність. 
У 1993 р. Для підготовки до Світо-

вої конференції з прав людини міністри та 
представники Азії провели зустріч у Банг-
коку, столиці Таїланду, з березня по кві-
тень та прийняли «Бангкокську деклара-
цію». Ця декларація наголошує на універ-
сальності, об’єктивності та не вибірковості 
прав людини. Водночас вона заявляє, що 
«країни Азії можуть зробити свій внесок у 
Світову конференцію (Всесвітню конфе-
ренцію з прав людини) своєю культурою та 
традиціями. Слід мати на увазі, що кожна 
країна та регіон мають свої особливості та 
різні історичні, культурні та релігійні пе-
редумови. Права людини слід розглядати 
відповідно до процесу постійного оновлен-
ня міжнародних правил. Бангкокська де-
кларація не розглядається як регіональний 
міжнародний закон про права людини. У 
кращому випадку це лише політичний до-
кумент, що демонструє концепцію прав лю-
дини в країнах Азії. Вона не є примусовою 
та обов’язковою в міжнародному праві [6]. 
Ця концепція прав людини, очевидно, узго-
джується із універсальністю та загальними 
стандартами прав людини, а також наголо-
шує на культурних відмінностях та впливі 
історичних та традиційних особливостях на 
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концепції та практику щодо прав людини.
 Фактично погляд на права людини в краї-
нах Азії є відповіддю на теорію універсаль-
ності прав людини, а також є заходом само-
захисту для політичних вимог та економіч-
ного розвитку країн Азії. Після висунення 
азіатської концепції прав людини першою 
проблемою було зіткнення та координація 
універсальності та відносності прав людини 
(тут теорія відносності також часто викорис-
товується з особливістю). «Особливість, на 
якій наполягають азіатські країни на проти-
вагу концепції універсальності, не запере-
чує універсальності норм прав людини, але 
підкреслює У випадку прав людини необ-
хідно враховувати конкретне історичне по-
ходження кожної країни та надавати кожній 
суверенній країні право визначати власну 
політичну систему».[7]
Певною мірою погляд на права людини 

в ісламському світі також відображає віднос-
ність (особливість) прав людини. «В ісламі 
права людини розглядаються як гідність 
людини. У цій галузі важливі обов’язки, а 
не права. І навіть якщо людина має якісь 
права, це пов’язано з її статусом або пове-
дінкою, а не через те, що вона є людиною. 
Це простий факт» [8]. Принципи ісламу не 
визнають і навіть не виключають західної 
концепції прав людини. Є дві типові точки 
зору: одна полягає в тому, що «іслам забез-
печує найкращий захист з точки зору прав 
людини. Правові норми, встановлені міжна-
родними документами у сфері прав людини, 
перевищили межі ісламу, і деякі з цих норм 
суперечать цінностям Ісламу. Вони є специ-
фічними продуктами західнохристиянської 
культури і не є універсальними. Тому іс-
ламський світ не зобов’язаний приймати ці 
норми, і ісламський світ повинен дотриму-
ватися Ісламську концепцію прав людини. 
Друга полягає в тому, що «міжнародні до-
кументи з прав людини» та деякі із встанов-
лених стандартів відповідають ісламським 
цінностям і повинні бути прийняті; деякі су-
перечать ісламським цінностям і не повинні 
прийматися». Ісламська концепція прав лю-
дини стосується прав і свобод жінок, прав 
немусульман та релігії. 
Наприклад, професор Джек Доннеллі, 

який вивчає теорію і практику прав людини 

з точки зору політичної філософії в США, за-
значив просто і чітко: «Права людини - це 
права, які людина має лише тому, що вона є 
людиною [9]. Професор Луїс Хенкін вважає: 
«Відповідно до природи кожної людини пра-
ва людини є невідчужуваними; права люди-
ни не можуть бути передані, позбавлені або 
анульовані; вони не можуть бути привласне-
ні»[10]. Професор Томас Флейнер, директор 
федерального інституту Фрібурга, Швейца-
рія, голова міжнародного конституційного 
товариства, написав статтю «Що таке права 
людини?». У цій статті професор Фленер ви-
значає: «Права людини - це право людини 
жити відповідно до своєї природи» [11]. Ця 
концепція прав людини є в основному при-
родним правом індивідуального лібералізму 
(Їхні філософські основи - доктрини «При-
роднього права»). Деякі люди вважають, що 
ця точка зору представляє традиційний за-
хідний погляд на права людини.
Однак універсалістський погляд на пра-

ва людини був серйозно оскаржений реля-
тивізмом. Релятивізм вважає, що права лю-
дини - це умовні, соціальні та відносні пра-
ва. Її існування та реалізація в різних кра-
їнах залежать від конкретних економічних 
та соціальних умов та культурних традицій. 
Кожна країна повинна визначати конкретні 
стандарти прав людини відповідно до своїх 
обставин. Релятивізм в основному поділя-
ється на моральний та культурний. Але за-
галом мораль усе ще перебуває в культурній 
системі суспільства і є важливою частиною 
соціальної культури, тому, коли релятивіс-
ти демонструють свої погляди з точки зору 
культури, вони зазвичай включають мо-
ральні судження. З точки зору культурного 
релятивізму, будь-який вид поведінки може 
оцінюватися лише системою цінностей, до 
якої він належить. Не існує стандарту аб-
солютної цінності, застосовного до всіх сус-
пільств. Як філософія, культура, теорія від-
носності вважає, що кожна культура виро-
бляє власну систему цінностей, тобто віру-
вання людей та кодекси поведінки  походять 
із конкретного соціального середовища. 
Релятивізм виступає проти універсаліз-

му прав людини, зосереджуючись головним 
чином на трьох точках зору: «По-перше, 
універсалізм важко встановити на практи-
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ці, оскільки права людини не захищаються 
у всьому світі. По-друге, загальні права лю-
дини неможливо встановити, оскільки вони 
в принципі не мають універсальної куль-
турної концепції. По-третє, універсалізм не 
може бути встановлений, оскільки місцева 
культура як суспільне благо переважає над 
правами людини. Культурний релятивізм 
як поняття може бути визначений відповід-
но до місцевих культурних традицій (вклю-
чаючи релігію, політику та право). Практ ика 
повністю визначає існування та обсяг грома-
дянських та політичних прав, якими корис-
туються люди у цьому суспільстві». [12]

Висновки
Для зближення двох протилежних сто-

рін необхідно прийняти пропозицію ін-
тегрувати концепції прав людини через 
культуру (цивілізацію). Лише поєднуючи 
права людини в міжнародному співтовари-
стві з конкретними культурами та шукаю-
чи спільну мову, зберігаючи розбіжності, 
ми можемо досягти консенсусу між різни-
ми культурами та встановити новий між-
народний порядок у сфері прав людини. 
Але в будь-якому випадку, якщо людство 
хоче рухатися до спільного миру, цивілі-
зації та досягти гармонії та спільного роз-
витку, воно повинно відмовитися від кон-
цепції абсолютного релятивізму і частково 
(більшість або навіть усі) прийняти загальні 
стандарти та концепції прав людини. Зви-
чайно, для досягнення мети міжкультурної 
інтеграції концепції прав людини (або фор-
мування «цивілізаційно-сумісної концепції 
прав людини») потрібні більш глибокі та 
конкретні теоретичні дослідження, і всі за-
цікавлені сторони, які беруть участь у цих 
теоріях, повинні піти на необхідні та від-
повідні компроміси та поступки, усе це ви-
магає багато часу, підготовки та спільних 
зусиль людства. Тим не менше, концепція 
універсальності прав людини через куль-
туру отримує дедалі більше у ваги та визна-
ння, що саме по собі забезпечує можливос-
ті, які не можна ігнорувати для досягнення 
цілей.

\
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SYSTEMS OF HUMAN RIGHTS 
PROTECTION

Human rights – in common sense means 
to recognize the inherent value of each per-
son, regardless of background, where we live, 
what we look like, what we think or what we 
believe. They are based on principles of dignity, 
equality and mutual respect, which are shared 
across cultures, religions and philosophies all 
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АНОТАЦІЯ 
Ця стаття присвячена аналізу станов-

лення регіональних (релятивістських) та 
універсальних систем та механізмів міжна-
родного захисту прав людини, їх переваг та не-
доліків. Досліджено їх співвідношення, основні 
риси та практичне застосування. Проведено 
порівняльний аналіз регіональних та універ-
сальних систем. 
Ключові слова: універсальні і 

регіональні(релятивістські) системи, права 
людини, захист прав людини, азіатська сис-
тема захисту прав людини, африканська сис-
тема захисту прав людини, ісламська систе-
ма захисту прав людини.

human rights, their advantages and disadvan-
tages. Their ratio, main features and practical 
application are investigated. A comparative 
analysis of regional and universal systems. Re-
gional human rights systems strengthen the 
protection and enjoyment of human rights by 
taking into account regional considerations, 
such as shared regional customs, culture, val-
ues, and practices also regional human rights 
systems, consisting of regional instruments and 
mechanisms, play an increasingly important 
role in the promotion and protection of human 
rights. Regional human rights instruments 
(e.g. treaties, conventions, declarations) help 
to localize international human rights norms 
and standards, refl ecting the particular human 
rights concerns of the region. Regional human 
rights mechanisms (e.g. commissions, special 
rapporteurs, courts) then help to implement 
these instruments on the ground.

Key words: universal and regional (rela-
tivistic) systems, human rights, human rights 
protection, Asian human rights protection sys-
tem, African human rights protection system, 
Islamic human rights protection system. 

over the globe. They are about being treated 
fairly, treating others fairly and having the abil-
ity to make genuine choices in our daily lives. 
Respect for human rights is the cornerstone 
of strong communities in which everyone can 
make a contribution and feel included. This ar-
ticle is devoted to the analysis of the formation 
of regional (relativistic) and universal systems 
and mechanisms of international protection of 
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Авторы статьи на основании проведен-
ного теоретического анализа и собственного 
практического опыта рассматривают эсте-
тические позиции внешнего вида юриста как 
неотъемлемой составляющей юридической де-
онтологии, формируют (предлагают авторское 
видение) наиболее эстетически приемлемых 
черт деловой одежды юриста современности. 
Также в статье обосновывается необходи-
мость постоянного совершенствования не 
только нравственной, но и эстетической осно-
вы общих составляющих науки «Юридическая 
деонтология». Рассматриваются особенности 
формирования делового и обыденного стиля 
современного юриста. Предоставляется на 
рассмотрение и обсуждение собственная (ав-
торская) позиция относительно составных 
элементов деловой одежды мужчины и жен-
щины, делаются акценты на эстетической 
целесообразности и практичности комбиниро-
вания различных частей гардероба в поиске соб-
ственного, индивидуального стиля. Обосновы-
вается необходимость неуклонного улучшения 
инновационной и правовой политики Украины 
путем совершенствования различных отраслей 
юридической науки.
Ключевые слова: деонтология, деловой ко-

стюм, эстетика, красота, наука, одежда, пра-
вовед, стиль, юрист.

Зокрема, більшість наукових визначень 
зводиться до наступного:

- це система загальних знань про юри-
дичну науку та практику, про вимоги до 
особистих і професійних якостей юриста, 
про систему формування цих якостей [1, 
С.3].

- це сфера дослідницької діяльності, 
результат якої ретранслюються у сферу 
юридичної освіти та юридичної практики, 
дозволяють забезпечити належний рівень 
здійснення професійної діяльності юристів 
[2].
Із визначень слідує, що однією із скла-

дових частин юридичної деонтології ви-
ступає професійна поведінка юриста, тобто 
оптимальний звід правил, якими керується 
юрист у відносинах, тобто етична складова.
Разом із тим кожен сучасний пересіч-

ний громадянин погодиться, що зовніш-
ній вигляд правознавця, його діловий одяг 
надасть йому змогу не лише успішно здій-
снювати свої функціональні обов’язки, але 
і більш ефективно встановлювати дружні 
відносини з людьми, налагоджувати ко-
мунікабельність та підвищувати рівень 
ділової культури, що паралельно відобра-
зиться на внутрішній упевненості юриста 
у власних силах та відобразиться на його 
кар’єрному зростанні.
Зазначене не уявляється можливим без 

обізнаності не лише в етичній складовій 
юридичної деонтології, але й у її естетич-
ній складовій – вмінням юриста правильно 

Постановка проблеми
У наукових джерела сучасної України 

міститься багато відомостей та різних під-
ходів до визначення юридичної деонтоло-
гії. 
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сформувати свій діловий образ. У цьому і 
полягає актуальність проблеми.

Аналіз досліджень та публікацій
Проведений аналіз досліджень, пу-

блікацій та наукових праць показав, що 
формуванню та реалізації ідей юридичної 
деонтології приділяли увагу у різні часи-
І. Бентам, О. Бандурка, Ю. Агєшин,-
С. Алексєєв, М. Айзенберг, В. Горшеньов, 
С. Гусарєв, О. Карпов, М. Коваль, О. Лу-
кашова, П. Рабінович, В. Сокуренко,-
О. Тихомиров та інші. Науковці та вчені 
визначали юридичну деонтологію як га-
лузь юридичної науки та досліджували її 
зміст з позиції комплексу знань про кодекс 
професійної поведінки юриста, професій-
ного етикету, застосування норм моралі, 
моральних вимог (нормативів), співпра-
цю з колегами, тактовність у спілкуванні 
із громадянами, а також власне ставлення 
до обраної професії правознавця. Проте 
розгляд естетичних позицій зовнішнього 
вигляду юриста як складової юридичної 
деонтології вимагає свого детального до-
слідження та аналізу.

Мета статті — на підставі проведеного 
теоретичного аналізу та власного практич-
ного досвіду розглянути естетичні позицій 
зовнішнього вигляду юриста як невід’ємну 
складову юридичної деонтології, сформу-
вати найбільш естетично прийнятні риси 
ділового одягу юриста сьогодення, а та-
кож обґрунтувати необхідність постійного 
вдосконалення не лише етичної, але й ес-
тетичної засади у загальному змісті науки 
«Юридична деонтологія», як наслідок - по-
кращити інноваційно-правову політику 
України взагалі.

Виклад основного матеріалу
У процесі формування європейсько-

го, демократичного суспільства в Україні 
створюється новий характер взаємин і ді-
яльності, новий тип гармонійно розвине-
ної людини – українця-юриста.

 Розв’язати завдання зовнішності 
цієї людини не означає створити оболон-
ку, що «оформлювала б» цей завершений 
образ. Зовнішні риси людини органічно 

пов’язані з її внутрішнім складом, мораль-
ним обличчям.

 Тому естетична роль одягу у повсяк-
денному житті сучасного юриста полягає в 
тому, щоб разом з іншими факторами зо-
внішньої культури виявити красу і духовне 
багатство людини, допомогти здійснити 
гармонійний зв’язок образу з оточенням.

 Проте не можна переоцінювати зна-
чення одягу. Розумові здібності та людські 
якості юриста завжди повинні лишатися 
головним фактором його оцінки як спеці-
аліста. Костюм, навіть гарний сам по собі, 
завжди буде тільки «гарним костюмом», 
він ніколи не зробить людину вихованою, 
розумною, освіченою.
Одне з найважливіших в нашому житті 

– творча праця, а тому зовнішність людини 
на роботі, її «робочий одяг» заслуговують 
не меншу увагу, ніж одяг для відпочинку 
чи будь-якого іншого призначення. Одяг 
має не тільки відповідати всім вимогам ес-
тетики та гігієни, а й бути зручним, кра-
сивим, відповідати професії. Логіка і зруч-
ність одягу юриста не повинні суперечи-
ти вимогам естетики. Саме тому, на нашу 
думку, усе найважливіше в одязі вирішує 
сама людина: обирає тканину і крій, доби-
рає ансамбль, пристосовує його до певної 
обстановки. Художники створюють окремі 
предмети одягу, а як їх застосовувати – за-
лежить від нас самих.
Слід окремо відзначити, що зручний 

для рухів, добре скроєний костюм має 
безпосередній вплив на підвищення про-
дуктивності праці юриста. Естетичні влас-
тивості одягу, як правило, дисциплінують 
людину, підносять її настрій.
Крім перелічених вище основних влас-

тивостей одягу, пов’язаних з іншими ри-
сами зовнішності, є багато дрібниць, про 
які теж не можна забувати. Насамперед це 
загальна гігієна і охайність одягу, далі – 
гарна білизна, що впливає на лінії фігури, 
акуратна зачіска, шкарпетки (для жінок – 
панчохи), взуття - усе це ніби невід’ємні 
частини ансамблю, а проте дуже часто їм 
приділяють у наш час далеко менше уваги, 
ніж платтю або костюму.
У нашій статті ми ні в якому разі не 

прагнемо нав’язати суб’єктивну думку, ви-
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робити готові стандарти, змазати індивіду-
альні риси зовнішності. Кожен має і пови-
нен одягатися в те, що йому до лиця, від-
повідає його схильностям, смакам.
Однак, щоб знайти свій власний шлях, 

треба легко орієнтуватися в цих питаннях, 
знати засади, принципи підходу до понят-
тя гарного смаку, сучасності, добору ан-
самблю.
Знати ці засади не означає, що всі одна-

ково думатимуть і діятимуть, а навпаки, це 
підкаже тисячу самостійних варіантів.
Адже одяг не тільки оформлює люд-

ський образ, але і формує позицію юрис-
та (адвоката) до його колег, є виразом 
поваги до системності інститутів, які він 
представляє. Окрім того, одяг (костюм) 
виконує утилітарні функції, юрист у ньо-
му «живе». Отже, естетику одягу не можна 
відокремлювати від практичних його за-
вдань у повсякденному житті юриста.
Форми одягу і побутових речей по-

ступово змінюються, завжди лишаючись 
співзвучними з навколишньою обстанов-
кою і вимогами життя. Ці зміни залежать 
від стану промисловості та економіки кра-
їни, пов’язані з економічними, політични-
ми і побутовими умовами суспільства, з на-
вколишнім речовим оточенням.
Тому, крім зручності і практичності 

одягу юриста, є ще й інша сторона, нероз-
ривно пов’язана з першою, - естетика одя-
гу. Красивим, естетичним виглядає на цей 
час той одяг, що виник саме зараз, на фоні 
сучасної обстановки, і пасує сучасній люди-
ні.
Характер зовнішності людей завжди 

тією чи іншою мірою відповідає всьому 
стилю цієї епохи, її архітектурі, має зв’язок 
з розвитком прикладного мистецтва. Про-
те, найвиразніше зміни одягу відбивають-
ся в костюмі.
У наш час крій костюму юриста, його 

форма, добір ансамблю набагато усклад-
нились. Виникло багато непомітних для 
ока особливостей у крої і пропорціях, що 
характеризують сучасний костюм. У моді 
останніх років завжди є не один, а декілька 
силуетів, відмінних один від одного, хоч і 
об’єднаних основними спільними рисами. 
Зник стандарт, з’явилось прагнення вияв-

ляти індивідуальність. Важливо брати до 
уваги ці особливості, гармонійно добирати 
ансамбль тощо. Ансамбль має бути також 
модним, але це одна тільки ланка усього 
ланцюга.
Модність в одязі не повинна настирли-

во впадати в очі, а ніби «світитися» зсере-
дини. Краще, коли ваш костюм захочеться 
визначити, на перший погляд, не словом 
«модний», а словом «гарний», хоч у ньому 
враховано й моду. Справа в тому, що всяке 
утрирування, втрата почуття міри межує з 
поганим смаком.
Підкреслені, утрирувані модні форми 

заходять у суперечність з іншими компо-
нентами. Образ юриста перетворюється в 
шарж на самого себе. Правильне розумін-
ня і використання моди має велике зна-
чення, бо впливає на зовнішність нашого 
суспільства та юридичну деонтологію зо-
крема.
У першу чергу, працівники юридичних 

професій повинні розуміти, що людська 
зовнішність – це ансамбль, де поведінка і 
манери, вигляд і одяг зливаються в один 
гармонійний образ. Але поняття ансамб-
лю, взяте з архітектури, застосовується 
тут у вужчому розумінні, для групи речей 
одягу, пов’язаних одна з одною кольором, 
формою і призначенням.
Так, ансамбль одягу складається з осно-

вних речей (пальта, плаття, костюма) і 
доповнень (взуття, сумки, портфелю або 
дипломату, оздоби). Кількість речей, що 
поєднуються в ансамбль, може бути різна. 
Наприклад: одне плаття і відповідні йому 
туфлі можуть становити ансамбль, який не 
потребуватиме інших доповнень. В іншому 
разі це будуть три, п’ять і навіть десять ре-
чей. Якщо їх багато, то дуже важливо, щоб 
одна-дві були основні і, можливо, виділя-
лися більше за інші, а решта були не такі 
помітні, нейтральні.
Ми пропонуємо власне (авторське) ба-

чення ансамблю ділового «повсякденного» 
одягу юристів.
Так, у першу чергу, під час вибору одя-

гу слід ураховувати особливості фігури лю-
дини (зріст, поставу, повноту), колір шкі-
ри, очей, волосся, а також вік.
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По-друге, елегантність одягу досягаєть-
ся шляхом поєднання кольорів (ми радимо 
поєднувати їх не більше двох). Діловому 
вбранню притаманні традиційні забарв-
лення, які можна назвати «класичними»: 
темно-синій, сірий, бежевий, темно-корич-
невий, оливковий, кремовий, колір сло-
нової кістки. Більшістю юристів перевага 
надається синьому і сірому кольорам, їх 
темним відтінкам у холодну пору року та 
світлим, пастельним – у теплу. Така кольо-
рова гама, на нашу точку зору, найбільш 
сприятлива для побудови продуктивних 
ділових стосунків. Чорний колір вбрання 
доречний під час урочистих та жалобних 
заходів.
Основними вимогами до одягу повинні 

стати: акуратність, стриманість та охай-
ність. Костюм повинен бути завжди добре 
випрасуваний, сорочка, блуза – свіжою, 
взуття – начищене і без збитих підборів. 
Одяг повинен відповідати місцю, часу і ха-
рактеру діяльності юриста. Необхідно при-
тримуватись правила: «Краще одягнутись 
просто, ніж з претензією!»
Окрім того, діловий етикет чітко визна-

чає, що два дні підряд не можна ходити 
на роботу в одному і тому ж вбранні [3; 4, 
С.109].
На нашу думку, стандартний набір одя-

гу юриста повинен містити кілька класич-
них костюмів, піджак, темні, у тон піджака 
брюки, набір сорочок, краватки, білизну, 
темні довгі шкарпетки чи гольфи, тонкий 
трикотажний пуловер з вирізом на грудях 
чи жилет, туфлі, класичні черевики.
Так, піджак костюма може бути одно-

бортним чи двобортним. Двобортний під-
жак вважається більш формальним ніж 
однобортний. До нього завжди необхідно 
вдягати краватку (галстук). Двобортний 
піджак завжди повинен бути застібнутим. 
Якщо на однобортному піджаку два ґудзи-
ки – нижній не застібають. Якщо ґудзиків 
три, то застібають лише середній. В офіцій-
ній обстановці піджак повинен бути застіб-
нутим. У застібнутому піджаку входять до 
кабінету на нараду, сидять під час судово-
го засідання чи виступають перед людьми. 
Нижній ґудзик піджака ніколи не застіба-
ють. Розстібнути ґудзики можна лише за 

столом під час сніданку у кафе, обіду, вече-
рі у ресторані чи сидячі у кріслі.
Колір костюма чи піджака і брюк по-

винен бути дещо приглушеним, темно-си-
нім або всіх відтінків сірого. Допускається 
також коричневий, бежевий, оливковий 
тощо. Тканина може бути однотонною, у 
смужку чи клітинку, малюнок стриманим, 
ледь помітним. При цьому повинна спо-
стерігатися симетрія на лацканах піджа-
ка. Естетично правильною є така довжина 
піджака, коли кінчики пальців руки вільно 
опущені, а звернуті до тіла долоні торка-
ються його низу.
За класичної довжини брюк спере-

ду штанини повинні лежати невеликою 
складкою на черевиках чи туфлях, а ззаду 
закривати п’ятку та діставати до підбора. 
Брюки не повинні занадто обтягувати стег-
на; стрілка на брюках має проходити точно 
посередині ноги і взуття.
Сорочка під діловий костюм повинна 

бути світлою з довгими рукавами і бажано 
бавовняною. У спеку допускаються корот-
кі рукава, але в цьому випадку краватку 
не носять. Біла сорочка завжди доречна 
до темного, особливо чорного костюма. 
Згідно з правилами етикету манжети со-
рочки повинні виступати на 2 сантиметри 
з-під рукавів піджака, а комір сорочки по-
винен бути на 1-1,5 сантиметри вищим за 
комір піджака [5]. Сорочка з ґудзиками в 
куточках комірця виглядає спортивно, але 
справляє менш формальне враження, а 
тому, як правило, пасує до костюмів, під-
жаків спортивного крою.
Краватка (галстук) – це типовий атри-

бут чоловічого вбрання, який додає своє-
рідного акценту діловому образу, та один 
з небагатьох предметів чоловічого туалету, 
який допоможе підкреслити індивідуаль-
ність. Матеріал, колір і малюнок краватки 
мають певне символічне навантаження, а 
тому не повинні бути надто яскравими.
Естетичні правила підбору краватки до 

костюма такі: краватки з малюнком – до 
однотонних сорочок, однотонні краватки 
– до сорочок у клітинку та смужку, при-
чому колір краватки повинен збігатися з 
кольором смужок, бути темнішим за колір 
сорочки, але світлішим костюма. Довжина 
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краватки у зав’язаному стані повинна бути 
до середини пряжки паска брюк, ширина – 
відповідати ширині лацканів піджака.
Взуття як важливий елемент іміджу 

юриста повинне бути елегантним, темного 
кольору, хорошої якості та відповідати об-
раній тоновій гамі костюма.
Так, чорне взуття пасує до костюма 

будь-якого кольору. Взуття повинне від-
повідати сезону та стилю одягу. Підошва 
взуття не повинна бути занадто товстою 
та важкою. Взуття спортивного типу, за-
мшеве краще підходить до неформальних 
випадків, воно не поєднується з офіційним 
костюмом. Лаковане взуття є невід’ємною 
складовою та пасує виключно до смокінгу 
чи фрачного костюма.
Також, на нашу думку, слід уникати 

комбінованого взуття, з великими блис-
кучими деталями, наприклад, пряжками, 
емблемами та ін. Черевики повинні бути 
темнішими за брюки. Так, у літній час до 
світлого костюма можна взувати таке ж 
взуття. 
Шкарпетки вибирають під колір брюк, 

вони повинні бути довгими, без візерунка, 
з тугою резинкою, щоб при сидінні нога за-
лишалася закритою, тому що демонстрація 
оголеної ноги з-під брюк вважається мове-
тоном.
Моветон (від французького mauvais ton – 

поганий тон) – поведінка, манери та вчин-
ки, не прийнятні в пристойній спільноті; 
невихованість щодо певних критеріїв. Ан-
тагоністом моветону виступає комільфо - 
людина, яка відповідає правилам світської 
пристойності. Крім того, цим же словом 
називають взагалі все, що відповідає пра-
вилам хорошого тону [6].
Між іншим, слід зауважити, що шкар-

петки мають не менше значення, ніж гал-
стук. Але вони не повинні занадто впада-
ти в очі, бути, наприклад, червоні чи зе-
лені. Гарні шкарпетки, у тон до костюма 
або взуття, і начищені черевики – одна 
з важливих ознак культури зовнішнього 
вигляду.
Пасок підбирається під колір взуття та 

портфеля (дипломата). Пряжка не пови-
нна кидатися в очі, естетична перевага на-
дається пряжці матового кольору. Ширина 

паска у поєднанні з класичним костюмом і 
краваткою – приблизно 3-3,5 сантиметри.
Розглянемо деякі естетичні позиції 

щодо вбрання жінки-юриста (пропонуємо 
авторське бачення вбрання «ділової жін-
ки»).
На робочому місці жінка повинна ви-

глядати жіночою, стильно, елегантно, мати 
індивідуальний шарм, незважаючи на де-
які обмеження ділового етикету. Так, на 
нашу думку, головним у зовнішньому ви-
гляді ділової жінки є доглянутість, відчут-
тя міри, елегантність та доцільність.
Зокрема, нами виділено ряд естетичних 

обмежень для ділового жіночого вбрання:
- не носити одяг, що повністю від-

криває руки. Навіть за сильної спеки від-
криті плечі повинні бути прикриті легким 
жакетом – довжина рукавів повинна бути 
до ліктя;

- не рекомендується глибоке деколь-
те на блузах чи сукнях;

- не радимо вдягати надто вузькі і ко-
роткі спідниці, а також спідниці з глибоки-
ми розрізами спереду, ззаду чи збоку. Так, 
довжина спідниці буде «естетичною», якщо 
складатиме до середини коліна;

- не вдягати прозорі сукні чи блузи, 
через які просвічується спідня білизна;

- утриматися від трикотажних жаке-
тів, костюмів, светрів, які є неприйнятни-
ми для офіційного ділового костюма;

- не вдягати сукні, що щільно обляга-
ють фігуру;

- не варто носити одяг із синтетич-
них тканин, які електризуються, з елас-
тичних тканин з додатком лайки, прозо-
рих тканин, мережива, блискучого шовку, 
джинсової тканини;

- не рекомендується одяг із тканин у 
квіточку, інші малюнки, з використанням 
живописних полотен, друкованих текстів, 
портретів людей чи зображень тварин 
тощо;

- не варто зловживати брючними 
костюмами і брюками;

- не рекомендується використовува-
ти масивні та яскраві прикраси, а також 
рюші, волани, бахрому, пір’я, банти, в 
оформленні ділового костюма варто уника-
ти численних складних деталей.
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 Жіноча мода пропонує ширший вибір 
фасону одягу, кольору тканини, але дея-
кі традиції і правила існують і для неї [7]. 
Найголовніше – кольорова гама туалету, 
сукня, взуття та аксесуари повинні при-
родно доповнювати одне одного, а фасон 
одягу – відповідати особливостям фігури. 
Діловий костюм жінки-юриста також до-
пускає наявність хусточки на шиї, шарфу, 
краватки, які повинні гармоніювати з кос-
тюмом, адже костюм ділової жінки-юриста, 
у першу чергу, повинен бути їй до лиця.

 Окрім того, приділимо належну увагу 
макіяжу. Останній не повинен бути надто 
яскравим; вибір губної помади і тіней по-
винен відповідати природному колориту 
жінки. Денний макіяж – особливо у спе-
котні дні – шар тіней, тонального крему і 
пудри повинен бути гранично тонким, а 
туш – вологостійкою. Для чоловіків грим 
неприпустимий так само, як і підголені 
брови, завите або фарбоване волосся. Це 
виглядає фальшиво, протиприродно і «не 
по-чоловічому». 
Манікюр можливий, бо в цьому є турбо-

та про охайність, але нігті вкривати лаком 
не треба.
Підбираючи парфуми, слід орієнтува-

тися не тільки на власні смаки, а й на смаки 
оточення. Слід стежити за тим, щоб запахи 
парфумерних та косметичних засобів, яки-
ми людина користується щодня, не змішу-
валися, оскільки аромати при змішуванні 
можуть дати зворотній результат. Слід вра-
ховувати, що природна здібність сприйма-
ти запах у жінок розвинута краще, ніж у 
чоловіків, тому вони можуть дратуватися, 
якщо відчувають неприємний для себе за-
пах на відстані понад півметра. Так, у кабі-
неті, у якому одночасно працюють кілька 
осіб, неприємний для когось запах може 
спровокувати конфлікт. Тому в діловій об-
становці ми радимо не використовувати 
концентровані парфуми, а користуватись 
туалетною водою із свіжим, легким арома-
том. 
Також нами не рекомендується жін-

ці-юристу носити багато прикрас, адже 
ювелірні прикраси та біжутерія допомага-
ють жінці підкреслити її індивідуальність. 
Призначення прикрас надати жінці витон-

ченості, створити таке доповнення до об-
разу, без якого він не буде закінченим. Но-
сіння прикрас – це показник не фінансових 
можливостей жінки-юриста, а її культури 
та вишуканого смаку. 
З урахуванням викладеного зазначимо, 

що ансамбль відіграє велику роль у всій іс-
торії одягу. Сьогодні ж, коли форма кожної 
речі стала дуже простою і раціональною, а 
естетичні вимоги до зовнішнього вигляду 
зросли, добір предметів одягу за кольором 
і призначенням набирає особливої ваги. І 
труднощі тут, на наш погляд, у тому, що 
кожен має розв’язувати це питання само-
стійно.
Багато елементарних речей ми просто 

випускаємо з уваги. Насамперед щільний 
взаємозв’язок двох принципів: кориснос-
ті і естетики. Варто старанно обміркувати 
призначення кожної деталі одягу з погля-
ду практичності, і легко уникнути найбіль-
ших помилок у доборі ансамблю з худож-
нього погляду.
Багато хто припускається ще однієї по-

милки. Іноді витрачають багато часу і сил, 
щоб добрати якийсь «особливий» комплект 
доповнень до одного конкретного туалету. 
А до інших туалетів ці доповнення часто 
не пасують. Тому майже завжди доводить-
ся ходити в одязі, випадково зібраному з 
речей, різних за характером. 
На наш погляд, найкраще не мати спе-

ціальних доповнень до одного нарядного 
плаття, але бути завжди одягнутим «гра-
мотно».
Як ми вже зазначали – величезне зна-

чення в ансамблі одягу має колір. Для 
того, щоб по-справжньому розібратися в 
кольорових поєднаннях одягу, треба мати 
чуття, смак, почуття кольору. Добираючи 
кольори до ансамблю одягу, насамперед 
треба мати на увазі людину, що носить цей 
одяг. Проблема «кому що до лиця» досі 
спірна. Тут є дві думки: одні намагаються 
скласти конкретну, чітку таблицю добору 
кольору до кольору шкіри, очей, волосся, 
рекомендуючи в кожному конкретному ви-
гляді певний і досить вузький вибір кольо-
рів. Інші вважають це безграмотним.
Природа наділила зовнішність кожної 

людини неповторною індивідуальністю. 
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Тому кілька образів, на перший погляд, зо-
внішньо схожих, потребують різного під-
ходу в оформленні, бо є якісь внутрішні, 
приховані риси, які, проте, відіграють ви-
рішальну роль у доборі форми та кольору 
одягу. Оці риси і треба розгледіти в кожно-
му конкретному випадку.
Конкретну пораду про те, «що до лиця», 

можна дати тільки дивлячись на людину 
перед собою і маючи напохваті вибір різ-
них відтінків тканин або речей одягу. Ко-
лір очей і волосся має значення при доборі 
кольору. Але коли думати тільки про них, 
то легко втратити головну естетичну мету 
створення костюма - оформлення образу 
людини-юриста.
Тому мистецтво створити гардероб для 

всіх випадків життя юриста в тому і поля-
гає, щоб завжди і в усякій обстановці бути 
вдягнутим доречно, не маючи при цьому 
занадто великої кількості речей. 

Як висновок до статті зазначимо, що 
мода, як явище закономірне й позитивне, 
впливає на стиль прикладного мистецтва, 
визначає зовнішність людини-юриста да-
ної епохи. 
Але в ній, як і в усякому мистецтві, є 

випадкове, наносне, чуже суті цього яви-
ща і стилю. Це треба вміти розрізняти 
не тільки для того, щоб добре одягати-
ся і користуватися модою, а й розширяти 
свій кругозір розумінням питань культури 
одягу і завдань прикладного мистецтва як 
невід’ємної естетичної складової юридич-
ної деонтології.
Окрім того, необхідно завжди 

пам’ятати, що юрист спілкується не лише 
з колегами-юристами, але й з пересічними 
громадянами, які звертаються до нього з 
проханням допомогти у розв’язанні тієї чи 
іншої правової проблеми, надати юридич-
ну консультацію з різних життєвих питань. 
Зазначені особи, надаючи у подальшому 
оцінку професійним якостям юриста, у 
першу чергу, будуть естетично оцінювати 
його зовнішній вигляд. Тоді й стає осо-
бливо зрозуміло, що не костюм прикрашає 
людину, а її внутрішня культура, яка лише 
відбивається в різних зовнішніх виявах: 
манерах, охайності і одязі, що у свій час 

влучно підкреслив світовий модельєр Ів 
Сен-Лоран, який працював у світі високої 
моди, - мода на одяг мінлива, проте мода 
на розум вічна [7].
Зважаючи на наявність недоліків у 

цій сфері суспільного життя, вважаємо за 
актуальні подальші дослідження відпо-
відної спрямованості, адже останні ство-
рюватимуть перспективи теоретичних та 
практичних напрацювань та сприятимуть 
розв’язанню проблемних питань на цьому 
напрямку.
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H. I. Tsiuzik, V. A. Osmolian 
THE APPEARANCE OF A LAWYER 

AS AN INTEGRAL AESTHETIC COMPO-
NENT OF LEGAL DEONTOLOGY

The authors of the article on the basis of theo-
retical analysis and their own practical experience 
consider aesthetic positions of appearance of a law-
yer as an integral part of legal deontology, form 
(provide the author’s vision) the most aesthetically 
pleasing features of business attire of today’s lawyer. 
The article also substantiates the need for continu-
ous improvement of not only ethical but also aes-
thetic principles in the general content of the science 
of “Legal Deontology”. Peculiarities of formation 
of business and everyday style of a modern lawyer 
are considered. Тhe author’s own (author’s) position 
on the components of men’s and women’s business 
attire is presented for consideration and discus-
sion, emphasis is placed on the aesthetic expediency 
and practicality of combining different parts of the 
wardrobe in search of one’s own, individual style. 
The necessity of steady improvement of innovation 
and legal policy of Ukraine by improvement of vari-
ous branches of legal science is substantiated.

Keywords: deontology, business suit, aesthet-
ics, beauty, science, clothes, lawyer, lawyer, style.

АНОТАЦІЯ 
Автори статті на підставі проведеного 

теоретичного аналізу та власного практично-
го досвіду розглядають естетичні позицій зо-
внішнього вигляду юриста як невід’ємної скла-
дової юридичної деонтології, формують (нада-
ють авторське бачення) найбільш естетично 
прийнятним рисам ділового одягу юриста сьо-
годення. Також у статті обґрунтовується не-
обхідність постійного вдосконалення не лише 
етичної, але й естетичної засади у загальному 
змісті науки «Юридична деонтологія». Розгля-
даються особливості формування ділового та 
повсякденного стилю сучасного юриста. Нада-
ється на розгляд та обговорення загалу власна 
(авторська) позиція щодо складових елементів 
ділового одягу чоловіка та жінки, робляться 
акценти на естетичній доцільності та прак-
тичності комбінування різних частин гарде-
робу у пошуку власного, індивідуального стилю. 
Обґрунтовується необхідність неухильного по-
кращення інноваційної та правової політики 
України шляхом вдосконалення різних галузей 
юридичної науки.
Ключові слова: деонтологія, діловий кос-

тюм, естетика, краса, наука, одяг, правозна-
вець, стиль, юрист.
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У статті досліджено питання випуску 
Національним банком України власної цифрової 
валюти як нової форми грошей. Констатовано, 
що 2016 року розпочато вивчення можливості 
випуску власної цифрової валюти – електронної 
гривні. Встановлено, що на відміну від сучасних 
безготівкових грошей, які для фізичних осіб та 
компаній завжди прив’язані до банківського 
рахунку, цифрові гроші можуть зберігатися 
в окремому електронному гаманці або на 
індивідуальному рахунку в центральному банку, 
а розрахунки з використанням цифрових валют 
центральних банків можуть здійснюватися 
безпосередньо між економічними суб’єктами 
без необхідності відкриття рахунків у банку. 
Доведено необхідність удосконалення правової 
бази, оскільки повномасштабне впровадження 
е-гривні на платіжному ринку України буде по-
требувати внесення змін як до чинних Законів 
України, так і до нормативно-правових актів 
Національного банку України.
Ключові слова: НБУ, е-гривня, цифрова 

валюта, цифрова гривня, ЦВЦБ, блокчейн, 
фінансова система України, центральні банки.

ня протягом останніх років цифрових тех-
нологій призвело до значних змін на рин-
ку банківських послуг та створило основу 
для розвитку таких продуктів та послуг, як 
мобільний банкінг, миттєві платежі, інтер-
нет-банкінг. Саме такі процеси призвели до 
появи нових фінансових продуктів та пере-
осмислення багатьох проблем, пов’язаних 
із розвитком грошової системи, її правовим 
регулюванням, а також ролі центральних 
банків у сучасній економіці. 

Стан дослідження
Розвиток фінансових технологій зумовив 

важливі трансформаційні процеси у фінан-
совій системі України, можна навіть сказати, 
що революційні. Нині переважна кількість 
центральних банків розглядають можли-
вість запровадження цифрової валюти в 
контексті процесів цифрової трансформації 
світових фінансів. Проблеми випуску циф-
рової валюти Національним банком Украї-
ни є новими для фінансової науки і викли-
кають значний інтерес як з боку учасників 
фінансового ринку, так і з боку регуляторів. 
Метою статті є виявлення основних пере-
думов для випуску Національним банком 
України цифрової гривні, окреслення пе-
реваг та недоліків е-гривні, а також оцінка 
можливого впливу випуску цифрової гривні 
на фінансову систему України.

Виклад основного матеріалу
Наразі цифрові інформаційні техноло-

гії знаходять дедалі більш широке застосу-

Постановка проблеми
Цифровізація залишається однією з най-

важливіших тенденцій розвитку сучасної 
світової фінансової системи. Вона знаходить 
своє відображення у появі нових форм пла-
тежів та розрахунків, розвитку ринку циф-
рових активів, виході високотехнологічних 
компаній на ринок фінансових послуг, а 
також у появі нових продуктів та послуг на 
світовому фінансовому ринку. Використан-
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вання на фінансових ринках у всьому світі. 
Однією з найбільш значних сучасних техно-
логій, що застосовується у фінансовій сфе-
рі, є технологія розподілених реєстрів. На 
базі цієї технології вже випускаються різні 
фінансові інструменти, що формують новий 
клас фінансових активів – криптоактивів, 
або цифрових фінансових активів. Так само 
як у випадку з приватними емітентами, для 
центральних банків існує безліч напрямів 
використання технології розподілених ре-
єстрів у своїй діяльності – від оптимізації 
розрахунків на ринку цінних паперів до 
випуску облігацій та управління обігом ко-
штів. Проте, одним із ключових напрямів 
застосування технології розподілених реє-
стрів для центральних банків усе ж є випуск 
центробанківських цифрових валют, які мо-
жуть використовуватись як у національних 
роздрібних платежах, так і у транскордон-
них розрахунках. Випуск цифрових валют 
центральних банків (далі - ЦВЦБ) перед-
бачає не так модернізацію сучасних техно-
логій надання центробанківських розрахун-
ково-платіжних послуг, як впровадження 
у грошовий обіг нової форми фінансів, що 
веде до підвищення ефективності функці-
онування сучасних фінансових систем [1]. 
ЦВЦБ – це третя форма грошей держави, 
або цифрова форма національної валюти, 
або електронне зобов’язання центрального 
банку, номіноване у національній грошовій 
одиниці. Але ЦВБВ – це не електронна фор-
ма національної валюти, а цифрова форма 
фіатної валюти. 
Банком Швеції запущено пілотний про-

єкт з випуску цифрової крони, у межах яко-
го здійснюється тестування різних підходів 
до випуску цифрових фіатних грошей та 
оцінка їх можливого впливу на фінансову 
систему, також розробляються закони, які 
регулюють фінансову конфіденційність і за-
хист персональних даних, стосуються техно-
логії розподілених реєстрів [2]. Банк Канади 
проводить велику роботу щодо досліджен-
ня цифрових фіатних грошей. Разом з тим, 
Банк Канади у найближчому майбутньому 
не здійснюватиме випуск ЦВЦБ і планує 
продовжити дослідження цифрових валют, 
щоб розробити можливу модель випуску, а 
також визначити систему критеріїв, що до-

зволяють оцінити саме доцільність випуску 
цифрових грошей у контексті вирішення за-
вдань, що стоять перед центральним банком 
[3]. Загалом, можливості використання циф-
рової валюти в Канаді досить перспективні, 
оскільки цей процес забезпечується право-
вими нормами, що дозволяють регулятору 
виконувати необхідні операції. Народний 
банк Китаю є одним із лідерів у сфері до-
слідження цифрових грошей і вже прийняв 
рішення про випуск цифрового юаня.
Відповідно до опитування швейцарсько-

го Банку міжнародних розрахунків у січні 
2021 р., 86% центральних банків зараз ви-
вчають переваги та недоліки ЦВЦБ. Протя-
гом останніх місяців великі центральні бан-
ки опублікували безліч поглиблених оцінок 
відповідних питань політики та протестува-
ли різноманітні проєкти. Майже 60% зазна-
чили, що «ймовірно» або «можливо» еміту-
ють ЦВЦБ для роздрібного використання 
протягом наступних 6-ти років, що майже 
втричі перевищило результати опитування 
у 2020 р. [4]. Тобто на цьому етапі багато 
центральних банків переходять від загаль-
них досліджень до більш конкретних пере-
вірок концепцій та до практичних пілотних 
етапів.
Наразі складовою візії Національно-

го банку України (далі – НБУ) є інтеграція 
до європейської спільноти центробанків, і, 
відповідно, до глобальних тенденцій щодо 
інноваційного розвитку в платіжній сфе-
рі. Тому в Україні у 2016 році було розпо-
чато вивчення можливості випуску власної 
ЦВЦБ – електронної гривні (далі – е-гривні), 
виходячи з того, що:

 е-гривня розглядається як цифрова 
валюта, що випускається НБУ;

 е-гривня може бути охарактеризо-
вана як національна цифрова валюта, що є 
фіатною валютою;

 е-гривня має обмінюватися без обме-
жень на готівкові або безготівкові кошти у 
співвідношенні 1:1;

 е-гривня не є дохідним інструмен-
том, отже, це засіб платежу, а не накопичен-
ня[5]. 
Тобто за своєю природою е-гривня – це 

блокчейн-аналог звичайної гривні, випус-
кати та контролювати яку буде Національ-
ний банк України. Вона буде підкріплена 



155

Àíäðóùåíêî Ã.Ñ. - Ô³íàíñîâî-ïðàâîâà ïðèðîäà öèôðîâî¿ ãðèâí³

державними грошима і стане еквівалентом 
однієї одногривневої банкноти. За даними 
Міжнародного валютного фонду, цифрові 
валюти центробанків можуть використову-
вати для підвищення операційної та еко-
номічної ефективності, також вони можуть 
стати інструментом для забезпечення фінан-
сової інклюзії та цифровізації [6].
Наразі НБУ вивчає три варіанти вико-

ристання е-гривні:
 е-гривня для безготівкових платежів 

з можливим функціоналом «програмова-
них» грошей для здійснення цільових соці-
альних виплат;

 е-гривня для використання у сфері, 
яка пов’язана з обігом віртуальних активів 
(наприклад, для обміну, забезпечення ви-
пуску та інших операцій з криптовалютами);

 е-гривня для транскордонних плате-
жів [7].
Цікавим є той факт, що єдиного стандар-

ту створення цифрової валюти не може бути 
через різні національні пріоритети й умови. 
Наприклад, відповідно до Дорожньої карти 
Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 
року, однією із стратегічних цілей розвитку 
кешлес-економіки є підвищення доступнос-
ті безготівкових операцій та зростання дові-
ри. Це досягається шляхом сприяння роз-
робці та розвитку моделей альтернативних 
фінансів [8]. Проаналізувавши цю Стратегію 
можна зробити висновок, що основними ре-
зультатами її виконання у сфері платежів та 
переказу коштів має стати випуск е-гривні 
(встановлена дата – до 31.12.2021), а також 
легалізація та створення повноцінного нор-
мативно-правового середовища для вірту-
альних активів, у тому числі криптоактивів 
(встановлена дата до 31.12.2022).
З одного боку, реалізація проєкту циф-

рової гривні відкриє нові можливості для 
держави, бізнесу та громадян, оскільки 
е-гривня має потенціал стати одним із клю-
чових елементів якісного розвитку інфра-
структури віртуальних активів в Україні. А 
з іншого – широке впровадження е-гривні 
може призвести не тільки до глобальних 
змін у платіжних, клірингових та розрахун-
кових механізмах, але й вплинути на склад 
грошової бази, змінити функції комерційних 
банків та компетенцію Національного банку 
України у грошовій та платіжній системах, 

а також мати вплив на проведення грошо-
во-кредитної політики. Але все ж е-гривня 
матиме ряд переваг у порівнянні з іншою 
криптовалютою: 

 вона буде законною і доступною для 
всіх, а не для обмеженої кількості інвесто-
рів-спекулянтів;

 е-гривня буде забезпечена гривнею, 
у той час як криптовалюта нічим не забез-
печена;

 доходи від операцій із віртуальною 
національною валютою, у тому числі доходи 
від оподаткування угод із нею, надходити-
муть до бюджету;

 національна цифрова валюта забез-
печить зручність усім користувачам не тіль-
ки в платіжній сфері, а й в інвестиційній та 
інноваційній.
Також Національному банку Укра-

їни необхідно буде всебічно врахува-
ти проблеми, які можуть виникнути при 
впровадженні цифрової валюти, тому 
що їх потрібно буде вирішити до того, 
як буде прийнято рішення про випуск 
е-гривні. Наприклад, якщо значна час-
тина суб’єктів економіки перейде на 
е-гривню, це може призвести до виходу клі-
єнтів банків із традиційних депозитів, що 
знизить рівень необхідної ліквідності у бан-
ківському секторі, скоротивши обсяги бан-
ківського кредитування у реальній економі-
ці. Також якщо більша частина населення та 
бізнесу перейде на використання е-гривні 
замість готівки та банківських рахунків, це 
може повністю змінити банківську систему 
як фінансового посередника. Тобто наразі 
немає однозначно сформульованої відпові-
ді на питання, пов’язані з оцінкою впливу 
випуску цифрової валюти НБУ на грошово-
кредитну систему та можливі наслідки для 
фінансового сектора.
На відміну від сучасних безготівкових 

грошей, які для фізичних осіб та компаній 
завжди прив’язані до банківського рахунку, 
цифрові гроші можуть зберігатися в окре-
мому електронному гаманці або на індиві-
дуальному рахунку в центральному банку, а 
розрахунки з використанням ЦВЦБ можуть 
здійснюватися безпосередньо між економіч-
ними суб’єктами без необхідності відкриття 
рахунку в банку. Відповідно до Аналітичної 
записки за результатами пілотного проєкту 
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«Е-гривня», національна цифрова валюта 
теж буде зберігатись в е-гаманці. Націо-
нальний банк розглядає можливість упро-
вадження е-гривні на платіжному ринку 
України за двома альтернативними верх-
ньорівневими моделями (схемами) взаємодії 
учасників: централізованою або децентралі-
зованою. Централізована модель передба-
чає, що емітентом е-гривні є НБУ. Е-гаманці 
обліковуються у єдиному централізованому 
реєстрі Платформи, власником і операто-
ром якої одноосібно є Національний банк. 
Рішення про включення будь-якої операції 
до реєстру (валідація операції) приймається 
виключно на інформаційних ресурсах НБУ. 
Інші банки і небанківські фінансові устано-
ви відповідно до такої схеми є агентами з 
розрахунків та розповсюдження е-гривні, 
забезпечують доступ користувачів до Плат-
форми через свої Інтернет-ресурси, надають 
клієнтам інші сервіси: захищене зберіган-
ня ключів, надання додатків для мобільних 
пристроїв, зручне надання інформації про 
операції клієнтів тощо. У свою чергу, гаман-
ці з е-гривнею можуть бути як ідентифікова-
ними, так і анонімними, що може впливати 
на розмір лімітів за операціями з е-гривнею 
порівняно з лімітами за операціями з вико-
ристанням електронних грошей [9].
У разі обрання децентралізованої моде-

лі е-гривня вже не буде підпадати під ви-
значення ЦВЦБ, оскільки емісія цієї циф-
рової валюти здійснюватиметься не цен-
тральним банком, а учасниками платіжного 
ринку під контролем регулятора. Згідно 
з Аналітичною запискою за результатами 
пілотного проєкту «Е-гривня», децентра-
лізована модель передбачає, що банкам і 
небанківським фінансовим установам нада-
ється право випуску е-гривні під контролем 
НБУ. Е-гаманці клієнтів, торговців, агентів 
ведуться децентралізовано – окремо в ін-
формаційних системах кожного з емітентів. 
Така модель може бути привабливою для 
учасників платіжного ринку, у першу чергу 
для небанківських фінансових установ. 
Разом з тим, важливо, щоб Національ-

ний банк України врахував загальні прин-
ципи, які актуальні для всіх центральних 
банків, що розглядають можливість випуску 
ЦВЦБ, наприклад: 

 співіснування з існуючими формами 
грошей (е-гривня має доповнювати існуючі 
форми грошей на користь кінцевих спожи-
вачів фінансових послуг); 

 забезпечення фінансової стабільнос-
ті (випуск е-гривні повинен бути спромож-
ний виконати завдання встановлені НБУ і 
підтримувати фінансову стабільність);

 забезпечення інформаційної безпеки 
(випуск е-гривні повинен передбачати ство-
рення інфраструктури, здатної захистити 
потенційних користувачів цифрових гро-
шей від кібератак та інших загроз інформа-
ційної безпеки);

 підтримання та стимулювання кон-
куренції ринку фінансових послуг (випуск 
е-гривні повинен сприяти розвитку інно-
ваційного середовища, стимулювати конку-
ренцію та забезпечувати високу якість по-
слуг).
Надважливим є також те, що майбутня 

цифрова валюта Національного банку Укра-
їни повинна регулюватися чіткою право-
вою базою, оскільки повномасштабне впро-
вадження е-гривні на платіжному ринку 
України буде потребувати внесення змін як 
до чинних Законів України, так і до норма-
тивно-правових актів Національного банку 
України. До речі, на час проведення пілот-
ного проєкту е-гривні було прийнято рі-
шення діяти в межах нормативної бази, яка 
регулює обіг електронних грошей в Украї-
ні, як достатньої для дослідження техноло-
гії та можливостей упровадження подібних 
рішень Національним банком України. На 
нашу думку, якщо для дослідження можли-
востей е-гривні наявної правової бази було 
достатньо, то для впровадження та безпо-
середнього функціонування – ні, оскільки 
виникнуть нові правові питання, які потре-
буватимуть вирішення. Наприклад, норма-
тивні оновлення можуть знадобитися в та-
ких сферах: юридичні повноваження щодо 
випуску та регулювання фіатної валюти 
НБУ, як законного платіжного засобу; фі-
нансові інструменти і похідні від них про-
дукти; визначення ролі комерційних банків; 
ідентифікація користувача цифрової валю-
ти; здійснення фінансового моніторингу; до-
тримання банківської таємниці; визначення 
ролі комерційних банків; платіжних систем 
та інших провайдерів фінансових послуг в 
екосистемі цифрової валюти; моніторингу 
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та переслідування цифрового фінансового 
шахрайства, тощо.
Відповідно до звіту Банку міжнародних 

розрахунків [10], підготовленому у 2020 
році з Європейським центральним банком, 
Федеральною резервною системою США, 
Банком Англії, Банком Японії, Банком Ка-
нади, Ріксбанком (Центральний банк Шве-
ції), Національним банком Швейцарії, осно-
вні характеристики ЦВЦБ (у тому числі і 
е-гривні) повинні включати інструменталь-
ні, системні та інституційні складові. До 
інституційних вимог і відноситься надійна 
правова база та стандарт – система ЦВЦБ.

Висновки
Введення національної цифрової валю-

ти на основі технології блокчейн започат-
кує нову епоху економічного розвитку кра-
їни – більш відкриту, більш ефективну, ніж 
попередні. Пропонований НБУ механізм 
функціонування е-гривні дозволить суттєво 
розширити сфери традиційної та іннова-
ційної економіки. Загалом випуск е-гривні 
– складний еволюційний процес, у межах 
якого ще належить вирішити масу право-
вих, технічних та операційних питань, а та-
кож врахувати та мінімізувати кіберризики. 
Необхідно відзначити, що введення в гро-
шовий обіг е-гривні може мати як переваги, 
так і серйозні ризики, притаманні цій фі-
нансовій інновації через потенційні систем-
но значущі трансформації у функціонуванні 
банківської, фінансової та платіжних систем. 
Тим не менше, на нашу думку, потенційні 
переваги впровадження цифрових валют 
центральних банків, у тому числі і е-гривні, 
переважують можливі недоліки. Випуск 
цифрових валют у найближчі десятиліття 
може стати одним із найцікавіших напрям-
ків діяльності центральних банків, націле-
ним на підвищення ефективності та безпеки 
функціонування грошово-кредитної та пла-
тіжно-розрахункової систем.
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FINANCIAL AND LEGAL NATURE OF 
THE DIGITAL HRYVNA

This research discusses various issues asso-
ciated with National Bank of Ukraine its own 
digital currency that is identifi ed as a new form 
of money. The study of the possibility of issuing 
its own digital currency, the electronic hryv-
nia, was launched in 2016. It was found that 
in contrast to modern non-cash money, which 
for individuals and companies is always tied to 
a bank account, digital money can be stored in 
a separate e-wallet or in an individual account 
with the central bank, and payments using 
Central Bank Digital Currency can be made 
directly between economic entity without the 
need to open a bank account. 

The development of fi nancial technologies 
has led to important transformation processes 
in the fi nancial system of Ukraine, we can even 
say that they are revolutionary. Currently, the 

vast majority of central banks are considering 
the introduction of digital currency in the con-
text of digital transformation of global fi nance. 
The problems of digital currency issuance by 
the National Bank of Ukraine are new to fi nan-
cial science and are of considerable interest to 
both fi nancial market participants and regula-
tors. The purpose of the article is to identify 
the main prerequisites for the issuance of digi-
tal hryvnia by the National Bank of Ukraine, 
outline the advantages and disadvantages of 
e-hryvnia, as well as assess the possible impact 
of digital hryvnia on the fi nancial system of 
Ukraine. The introduction of a national digital 
currency based on blockchain technology will 
usher in a new era of economic development 
- more open, more effi cient than the previous 
ones. The mechanism of functioning of e-hryv-
nia proposed by the NBU will signifi cantly ex-
pand the spheres of traditional and innovative 
economy. In general, the issuance of e-hryvnia 
is a complex evolutionary process, which still 
has to solve a lot of legal, technical and opera-
tional issues, as well as consider and minimize 
cyber risks.

Also, the need to improve the legal frame-
work has been proved, as the full-scale intro-
duction of e-hryvnia on the payment market of 
Ukraine will require changes to both the cur-
rent Laws of Ukraine and the regulations of the 
National Bank.

Key words: NBU, e-hryvnia, digital 
currency, digital hryvnia, CBDC, blockchain, 
fi nancial system of Ukraine, central banks.
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Зміни в суспільному та економічному 
житті визначили такі вимоги до фахівця, 
де іншомовна компетентність випускника 
як ніколи потрібна не тільки особистості, 
але і державі. Володіння іноземною мовою до-
поможе йому швидше адаптуватися в сучас-
ному професійному світі та більш успішно 
здійснювати свої професійні функції; здобу-
вати більшу компетентність у майбутній 
професійній діяльності; сформувати мето-
дичну і психологічну готовність до зміни виду 
і характеру своєї професійної діяльності. Знан-
ня іноземної мови дозволяє також підвищити 
загальну компетентність майбутнього 
фахівця, що є потужним резервом прискорен-
ня економічного, соціального і культурного роз-
витку як окремих сфер діяльності, так і всієї 
держави. 
У континентальній Європі компетенція - 

термін, який позначає те ж, що і кваліфікація. 
При цьому формулювання компетенцій 
здійснюється роботодавцем або Міністерством 
праці спільно з роботодавцями та входить у 
професійний стандарт. Тому з повним пра-
вом можна стверджувати, що іншомовна 
компетентність - економічна категорія.
Ключові слова: англійська мова, спеціаліст, 

юрист, економіст, ІТ-спеціаліст, нафтогазо-
вий спеціаліст, освіта, побудова кар’єри, на-
вчання, сучасний світ, нові реалії.

значення. Саме сукупність цих явищ при-
звела до глобалізації та динаміки розвитку 
англійської мови на міжнародному рівні. 
Є чимало обставин, які роблять англій-
ську вагомою складовою спілкування в наш 
час. По-перше, вона є найпоширенішою 
іноземною мовою у світі. Саме завдяки її 
розповсюдженню між представниками різ-
них країн існує ефективний метод комуніка-
ції. По-друге, більшість робочих місць ґрун-
тується на знанні англійської мови. Вона ак-
туальна не тільки у професіях філологічного 
спрямування, але і різних сферах повсяк-
денного життя людини, таких як сфера IT, 
юридична сфера, бізнес-сфера, нафтогазова 
промисловість та ін. Використання мови за-
безпечує безмежні можливості комунікації, 
оскільки англійська мова організована сис-
темно та функціонує відповідно до певних 
конструкцій.

Аналіз дослідження
У сучасних реаліях розвиток та поши-

рення англійської мови набуває велико-
го значення майже в усіх країнах світу. Ця 
мова, вважається однією з найпотужніших 
мов сучасності, включившись у процес гло-
балізації, піддається стрімким та динаміч-
ним процесам і змінам. Розповсюдженість 
англійської мови можна віднести до сучас-
них світових тенденцій. Різні дослідники 
в різні часи займалися питанням місця та 
статусу англійської мови в контексті її гло-
балізації. Так, аналіз проблем і перспектив 
динаміки мовної глобалізації та вивчення 

Постановка проблеми
Англійська мова здобула статус між-

народної мови через різні чинники як, іс-
торичного, політичного так і культурного 
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закономірностей і парадоксальних наслід-
ків мовної глобалізації досліджували такі 
науковці, як: А. Долгенко, М. Косирева,-
Д. Кристала, М. Аузіна, І. Галиця, Б. Греча-
ник.
Мова юристів, яка розуміється в широ-

кому сенсі і як частина термінологічної під-
системи, і як професійна комунікація у сфері 
права, досліджується в різних аспектах. Се-
ред сучасних напрямків виділяється вивчен-
ня зв’язку системи права з національною 
культурою та її традиціями. Ця сторона те-
матики придбала важливе значення у сучас-
ному суспільстві в результаті інтенсифікації 
міжнаціональних зв’язків в різних облас-
тях життєдіяльності, у тому числі в профе-
сійних. Таким чином, розвиток англійської 
мови в професійній діяльності юриста надає 
можливості щодо вдосконалення практич-
них аспектів професійної діяльності юриста.
Зокрема, англійська мова формує мож-

ливості юриста в наступних аспектах:
- участь у міжнародно-правовій інтегра-

ції та перейняті міжнародного юридичного 
досвіду;

- розвиток комунікаційних та інтелекту-
альних здібностей та навичок професійного 
юриста;

- покращення можливостей до система-
тизації, запам’ятовування та адаптації.
Варто також зауважити, що знання ан-

глійської чи будь-якої іншої іноземної мови 
є не лише фактичною навичкою опанову-
вання іноземною мовою, але й певним інди-
катором бажання до самореалізації та розви-
тку юриста. Такий стан речей формує певну 
підвищену конкурентоздатність конкретно-
го юриста в межах професійної діяльності.
В IT-сфері без знання англійської робити 

нічого. Сувора правда життя: не володіють 
мовою фахівці цієї галузі не зможуть працю-
вати навіть у вітчизняних компаніях, що тут 
говорити про міжнародних корпораціях.
По-перше, створення сайту або його тес-
тування передбачає тісну роботу з англій-
ським (починаючи від найпростіших назв 
кольорів і форм до складних термінів). 
По-друге, технічне завдання (ТЗ) часто 

пишеться саме по-англійськи.
Крім того, сфера інформаційних техноло-

гій швидко розвивається, тому корисно буде 

відвідувати освітні курси англійською мовою.
Фахівці, які обрали сферу IT-технологій, ма-
ють ідеально знати як розмовну, так і тех-
нічну англійську мову.
Англійська для працівників нафтогазової 

промисловості спрямована на підвищення 
комунікативних навичок фахівців у міжна-
родному діловому середовищі нафтогазової 
галузі, вивченні різноманітних професійних 
тематик, пов’язаних з нафтогазовою галуззю 
і прогнозуванням видобутку нафти та газу 
та розвитку галузі в цілому.
Іноземна мова, дійсно, потрібна фахів-

цям нафтогазової промисловості, але не за-
гальна англійська, а саме – технічна спеціалі-
зована англійська мова. Сьогодні практично 
всі нафтові компанії використовують у ро-
боті комп’ютерні програми з англомовним 
інтерфейсом для створення 3D-візуалізації 
родовищ нафти та газу. Знання технічної 
англійської мови необхідно фахівцям нафто-
газової промисловості, щоб бути конкурен-
тоспроможними на ринку праці як націо-
нального, так і міжнародного рівня.

Висновок
Знати англійську мову сьогодні абсолют-

но необхідно для кожної освіченої людини 
та гарного фахівця. Що ж стосується кар’єри 
людини, знайти престижну роботу без зна-
ння англійської мови ще можливо, але все 
складніше. Роботодавці вважають за краще 
фахівців зі знанням англійської мови. Та й 
кар’єрний ріст вам буде забезпечений, за-
вжди роботодавець віддасть перевагу вам 
фахівця, який вміє говорить міжнародною 
мовою. Особливо важлива англійська мова 
для ефективної роботи бізнесу, оскільки 
наші фірми співпрацюють з іноземними 
партнерами.
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Introduction
Changes in social and economic life have 

determined such requirements for the specialist, 
where the foreign language competence of the 
graduate is more than ever needed not only by 
the individual but also by the state. Knowledge 
of a foreign language will help him to adapt 
faster in the modern professional world and 
to perform his professional functions more 
successfully; gain more competence in future 
professional activities; to form methodical and 
psychological readiness to change the type and 
nature of their professional activity. Knowledge 
of a foreign language also allows for increasing 
the general competence of the future specialist, 
which is a powerful reserve for accelerating 
economic, social and cultural development, 
both in individual areas of activity and 
throughout the country.

In continental Europe, competence is a 
term that means the same as qualifi cation. In 
this case, the formulation of competencies is 
carried out by the employer or the Ministry of 
Labor together with employers and is included 
in the professional standard. Therefore, it is 
safe to say that foreign language competence is 
an economic category.

Keywords: English language, specialist, 
lawyer, economist, IT specialist, oil and gas 
specialist, education, career-building, training, 
modern world, new realities.

Conclusion
Knowing English today is absolutely nec-

essary for every educated person and a good 
specialist. As for a person’s career, fi nding a 
prestigious job without knowledge of English 
is still possible, but increasingly diffi cult. Em-
ployers prefer professionals with knowledge 
of English. Yes, and your career growth will 
be provided, the employer will always prefer 
you a specialist who can speak international 
languages. English is especially important for 
effective business, as our companies work with 
foreign partners.

Literature
1. Malyuska ZV Typical situations of busi-

ness communication for specialists in econom-
ics / ZV Malyuska // Bulletin of the Franko 
Zhytomyr State University, 2006. - Issue. 29. 
- C.96-99

2. Kostyuk GS Educational process and 
mental development of personality. - К .: High 
school, 1984.

3. Podmazin S. Psychology of personality-
oriented learning // Modern school technolo-
gies H 1 / Order. I. Rozhnyatovska, V. Zots - K.: 
Ed. general ped. Gaz., 2004 - P.50-63.

4. Nelyuba, A.M. (2009). Professional lan-
guage of a lawyer. Kharkiv.

5. ShevchukC.B. (2011). English for Profes-
sional Purposes. Alert.



Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

162ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃ Â×ÈÍÅÍÍß 
ØÀÕÐÀÉÑÒÂ ÍÀ Ï²ÂÄÍ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

 ×ÀÉÊÀ ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà - àñï³ðàíòêà êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà 
êðèì³íîëîã³¿ Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ 343.985 : 343.53
DOI 10.32782/EP.2022.2.25

У статті презентовано кримінологічний 
моніторинг вчинення шахрайств на Півдні 
України на прикладі Одеської області. Упродовж 
2017-2021 років на території Одеської області 
зареєстровано 6 883 кримінальні правопо-
рушення за фактами шахрайств. Найбільша 
кількість шахрайств на території Одеської 
області спостерігалася у 2017, 2019, 2018 ро-
ках. З числа шахрайств, за якими закінчено 
досудове розслідування, e цілому встановлено 
суму матеріальних збитків у розмірі 483 млн. 
444 тис. 538 грн. За період 2017-2021 років 
відшкодовано збитків на суму 24 млн. 830 тис. 
111 грн. Тимчасово вилучено (майна, готівки, 
цінних паперів, іноземної валюти) на суму 31 
млн. 292 тис. 990 грн. Арешт накладався на 
суму 140 млн. 465 тис. 611 грн. Найвищий 
показник встановлення суми матеріальних 
збитків зафіксовано у 2018 та 2017. Найбільше 
тимчасово вилучалося майно, готівка, цінні 
папери, іноземні валюти у 2021 та 2019 роках.
На період 2017-2021 на території Одеської 

області потерпілих від шахрайств – 4073 особи. 
Найбільша кількість потерпілих від шахрайств 
на території Одеської області спостерігалася у 
2017 році. З 2017 (1242) по 2020 роки (522) 
відбулося зменшення кількості потерпілих 
від кримінальних правопорушень, пов’язаних 
із вчиненням шахрайств, але в 2021 році їх 
кількість зросла до 705.
Наведені значення показників потерпілих 

серед жінок та неповнолітніх на території 
Одеської області у період 2017-2021, тоб-
то 1572 або 38,6% жінки та 26 або 0,2% 
неповнолітніх свідчать про більшу вразливість 

такими злочинами чоловічої частини населен-
ня. Також встановлено факт того, що від шах-
райств потерпіло 402 пенсіонери, як соціально 
незахищений клас населення. 
Ключові слова: шахрайство, кримінологія, 

регіон, Одеська область, стан, динаміка.

Будь-яка система однорідних криміналь-
них правопорушень, що вчиняються на пев-
ній відносно великій визначеній території, 
має власні регіональні особливості. У вітчиз-
няних реаліях такі території асоціюють із 
законодавчо визначеними межами областей 
або їх сукупністю [1]. Глибокий криміноло-
гічний аналіз саме цих особливостей дозво-
ляє більш ретельно вимірювати криміноло-
гічні показники злочинної практики регі-
ону, визначати детермінанти злочинності, 
розроблювати адекватні запобіжні заходи, 
планувати розвиток криміногенної ситуації 
та здійснювати перманентний криміноло-
гічний моніторинг регіону. 
Безумовно, на кримінологічній карті 

України своїми особливостями відрізняють-
ся південні області, особливо ті, що є при-
кордонними. Як зазначає І.М. Чекмарьова, 
«геополітичні виклики, недосконалість регі-
ональної і національної системи запобігання 
злочинам перетворюють прикордонні регі-
они Півдня України на зону, сприятливу 
для протиправної діяльності представників 
злочинного світу» [2, c. 3]. Однією з аутен-
тичних областей у плані кримінологічного 
аналізу особливостей злочинності була і за-
лишається Одеська область. Це пов’язно із 



163

×àéêà ².Ì. - Êðèì³íîëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã â÷èíåííÿ øàõðàéñòâ íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè

багатими культурними, соціальними, етніч-
ними, економічними ті іншими особливос-
тями цього регіону. 
У зв’язку із цим, метою цієї статті є 

кримінологічний моніторинг вчинення 
шахрайств на Півдні України на прикла-
ді Одеської області. У зв’язку із тим, що 
ми вже висвітлювали питання криміноло-
гічного аналізу шахрайств у попередніх 
працях [3-4], структурно виклад матеріалу 
у нашій статті буде здійснюватись блоко-
во, за основними суттєвими показниками, 
що були здобуті під час проведення дослі-
дження. 

Упродовж 2017-2021 років на території 
Одеської області зареєстровано до ЄРДР 
6 883 кримінальні правопорушення за фак-
тами шахрайств.
Найбільша кількість шахрайств на тери-

торії Одеської області спостерігалася у 2017 
(1 932), 2019 (1 347), 2018 роках (1 310).
У 2020 році (1 295) кількість шахрайств 

у порівнянні з 2017, 2018 та 2019 роками 
нижча. У 2021 (999) взагалі спостерігається 
значний спад реєстрації шахрайств на тери-
торії Одеської області, у порівнянні з 2017 
роком відмічаємо зниження реєстрації шах-
райств на 933 або 48,3%. 

Загальні відомості про кримінальні правопорушення, зареєстровані до ЄРДР, 
та наслідки їх розслідування 
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Підрозділами поліції ГУНП в Одеській 
області розкрито із числа зареєстрованих у 
поточному році впродовж 2017-2021 років 
– 2233 кримінальні провадження. У 2018 
(384) та 2019 роках (330) розкриття шах-

райств знижується, однак у 2020 році (445) 
показник знову підвищується і у 2021році 
(372) йде на спад. 
Розслідувано кримінальних проваджень 

про шахрайства за 2017-2021 роки на те-
Порівняння значень

завданих матеріальних збитків від кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК 
України, зареєстрованих на території Одеської області впродовж 2017-2021 років
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риторії Одеської області – 2413. Найменше 
розслідувано у 2019 році (385), а найбільше 
– у 2017 році (624).
Підрозділами поліції ГУНП в Одеській 

області, з числа шахрайств, за якими закін-
чено досудове розслідування, у цілому вста-
новлено суму матеріальних збитків у розмірі 
483 млн. 444 тис. 538 грн. За період 2017-
2021 років відшкодовано збитків на суму 24 
млн. 830 тис. 111 грн. Тимчасово вилучено 
(майна, готівки, цінних паперів, іноземної 
валюти) на суму 31 млн. 292 тис. 990 грн. 
Арешт накладався на суму 140 млн. 465 тис. 
611 грн.
Найвищий показник встановлення суми 

матеріальних збитків зафіксовано у 2018 
(155 млн. 980 тис. 428 грн.) та 2017 (138 млн. 
245 тис. 303 грн.), відповідно найнижчий – 
2020 (46 млн. 572 тис. 389 грн.) та у 2021 ро-
ках (67 млн. 512 тис. 022 грн.).
Відшкодовувалося найбільше збитків, 

завданих шахрайствами, у 2019 році (10 
млн. 625 тис. 267 грн.) та 2021році (8 млн. 
582 тис. 866 грн.).
Найбільше тимчасово вилучалося май-

но, готівка, цінні папери, іноземні валюти у 
2021 (53 млн. 277 тис. 058 грн.) та 2019 ро-
ках (33 млн. 465 тис. 282 грн.).
На період 2017-2021 на території Одесь-

кої області потерпілих від шахрайств – 4073 
особи. Найбільша кількість потерпілих від 
шахрайств на території Одеської області 
спостерігалася у 2017 році (1242).
З 2017 (1242) по 2020 роки (522) відбу-

лося зменшення кількості потерпілих від 
кримінальних правопорушень, пов’язаних 
із вчиненням шахрайств, але в 2021 році їх 
кількість зросла до 705.

Наведені значення показників потерпі-
лих серед жінок та неповнолітніх на тери-
торії Одеської області у період 2017-2021, 
тобто 1572 або 38,6% жінки та 26 або 0,2% 
неповнолітніх свідчать про більшу вразли-
вість такими злочинами чоловічої частини 
населення. Також встановлено факт того, 
що від шахрайств потерпіло 402 пенсіонери, 
як соціально незахищений клас населення, 
що викликає деякі занепокоєння. 
Протягом 2017-2021 років на терито-

рії Одеської області оголошено в розшук 
219 осіб за скоєння кримінальних право-
порушень, передбачених ст. 190 КК Украї-
ни. Протягом 2017-2021 років на території 
Одеської області нерозшукано 664 злочин-
ця за скоєння кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 190 КК України. 
Найбільша кількість осіб, оголошених у роз-
шук за ст. 190 КК України, підрозділами по-
ліції Одеської області у 2020 (52), 2019 (46) 
та 2017 роках (44). Найменша кількість – у 
2018 (35) та у 2021 роках (42).
Отримані в ході проведення нашого до-

слідження результати сприятимуть розро-
бленню заходів запобігання шахрайствам, 
подальшого прогнозування розвитку кримі-
нологічної ситуації в Україні.
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SUMMARY 
The article presents criminological monitoring 

of fraud in the South of Ukraine on the example 
of Odessa region. In 2017-2021, 6,883 criminal 
offenses of fraud were registered in the Odessa 
region. The largest number of frauds in the Odessa 
region was observed in 2017, 2019, 2018. Among 
the frauds for which the pre-trial investigation has 
been completed, the amount of material damage 
in the amount of 483 million 444 thousand has 
been established. 538 грн. For the period 2017-
2021, losses in the amount of 24 million 830 
thousand were reimbursed. 111 UAH. Temporarily 
seized (property, cash, securities, foreign currency) 
in the amount of 31 million 292 thousand 990 
UAH. The arrest was imposed in the amount of 
140 million 465 thousand. 611 UAH. The highest 
rate of material damage was recorded in 2018 and 
2017. Most property was temporarily seized, cash, 
securities, foreign currency in 2021 and 2019.

For the period 2017-2021 in the Odessa 
region victims of fraud - 4073 people. The largest 
number of victims of fraud in the Odessa region 
was observed in 2017. From 2017 (1242) to 2020 
(522) there was a decrease in the number of victims 
of criminal offenses related to fraud, but in 2021 
their number increased to 705.

The above values   of the victims among women 
and minors in the Odessa region in the period 
2017-2021, 1572 or 38.6% of women and 26 
or 0.2% of minors indicate a greater vulnerability 
to such crimes of the male population. It is also 
established that 402 pensioners suffered from fraud 
as a socially unprotected class of the population.

Key words: fraud, criminology, region, Odessa 
region, state, dynamics.
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Стаття присвячена висвітленню однієї 
з найбільш актуальних тем сьогодення – пи-
танню забезпечення економічної стабільності 
України. Як підтвердження актуальності 
зазначеної тематики дослідження витупають 
фактичні проблеми, що зачіпають економічну 
безпеку країни напряму. Серед них можемо виз-
начити значний державний борг України та 
сталу тенденцію до його збільшення, наслідки 
3-річної пандемії COVID-19, і, врешті-решт, 
агресія з боку російської окупаційної армії, що 
кожного дня завдає нашій Україні та її Народові 
значні збитки. 
Зазначене питання є доволі широким 

та охвачує значне коло різних відносин, що 
становлять предмет академічних розробок 
гуманітарних наукових дисциплін. «Право» у 
цьому разі займає пріоритетну позицію, адже 
прямо регламентує найбільш раціональну 
та продуктивну поведінку, тобто є кінцевий 
регулятором відносин. Одним же із важли-
вих питань вказаної сфери, що потребують 
свого дослідження в юридичній академічній 
спільноті є розкриття адміністративно-
правового статусу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку як суб’єкта 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
України. 
Ключові слова: фондовий ринок, ринок 

цінних паперів, фінансово-економічна безпе-

ка, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, адміністративно-правовий 
механізм забезпечення фінансово-економічної 
безпеки. 

1Вступ
Сучасні реалії нашої країни виступа-

ють як перепони, що не дають нам змогу 
в оптимальному темпі та в повному обсязі 
дерадянізувати чинне національне зако-
нодавство, і, як наслідок, гальмують по-
дальшу євроінтеграцію в правовому сек-
торі. Остаточний вплив такого становища 
України відзначається низьким рівнем 
та якістю життя, що безсумнівно є про-
блемою. Так, в рейтингу Quality of Life 
Index by Country 2022 Mid-Year Україна 
посідає аж 60 місце з 87 [1]. При цьому, 
дуже важливо врахувати те, що незалежно 
від складності та ємкості процесу дерадя-
нізації права в Україні, процес його онов-
лення (ототожнюємо з євроінтеграцією) є 
не менш складним та ресурсозатратним. 
Більше того ці 2 процеси є антагоністами, 
що означає паралельність та одностайність 
їх реалізації.
1 Робота виконана в рамках проєкту № 55.15.02-
22/24.ЗФ-01 «Концептуальні засади реформування 
системи правоохоронних органів в сучасних умовах 
трансформації нагляду і контролю щодо забезпе-
чення економічної безпеки України»
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Основоположні напрямки політики 
євроінтеграції, що закріплені в Постано-
ві Верховної Ради України від 13.03.2014 
року № 874-VII [2], передбачають прі-
оритетність інтеграції нашої держави в 
європейський політичний, економічний 
та правовий простір. Фундаментальною 
основу та ключовою умовою втілення хоча 
б рудиментарних механізмів євроінтегра-
ції України є стабільно високі економічні 
показники країни. Тому, на перший план 
серед заходів реалізації інтеграції з ЄС ви-
ходить саме питання забезпечення еконо-
мічної та фінансово-економічної безпеки в 
кожному секторі економіки країни.
Це означає, що перед нами стоять чіткі 

вимоги впровадження та виконання кра-
щих практик забезпечення економічної 
безпеки в усіх секторах економіки. Одним 
із найбільш значимих секторів економіки 
є фондовий ринок, адже саме він зачіпає 
сферу обігу цінних паперів і таким чином 
впливає на економічні та макроекономічні 
показники. Відтак, вдосконалення право-
вого регулювання суб’єктів зазначених 
відносин матиме позитивні наслідки для 
економіки. Це, в свою чергу, неможливо 
без визначення та аналізу їх адміністра-
тивно-правового статусу як суб’єктів за-
безпечення фінансово-економічної без-
пеки. До таких в першу чергу відносимо 
Національну комісію з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - НКЦПФР).
У статті представлено результати до-

сліджень різних наукових дисциплін та 
поглядів, що конкретним чином стосують-
ся таких сфер юридичної науки, як адміні-
стративно-правові основи фінансово-еко-
номічної безпеки та адміністративно-пра-
вовий статус Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку як суб’єкта за-
безпечення економічної безпеки України. 
Стаття також включає думки науковців, 
які вивчали питання організації системи 
відносин ринку цінних паперів в зарубіж-
них країнах.
Аналізу теоретико-правових особли-

востей організації адміністративно-пра-
вових та економічних відносин у рамках 
діяльності фондового ринку в Україні 
та за кордоном присвячені праці таких 

представників академічної спільноти, як 
В. Князєв, О. Кий, В. Мельник, А. Та-
ранченко, С. Голубицький, О. Шевченко, 
Є. Пугачова, А. Вихристюк, Г. Шовкопляс, 
М. Кукла, В. Федорук, А. Журавель, Т. Бі-
ловус, Д. Карлюка, Т. Гром, В. Федорук, 
А. Красько, В. Прокопенко, О. Пантюк, 
В. Гуменюк, Н. Хомюк, Д. Кузьменко, 
Д. Колесник, І. Іваниш, В. Андрієнко, 
М. Стецько, В. Степаненко та багато ін-
ших. Теоретичні надбання зазначених ав-
торів спрямовані на визначення загальних 
практико-правових особливостях будови, 
організації та структури національної та 
глобальної системи фондового ринку. По-
при це питання визначення адміністра-
тивно-правових основ діяльності Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку як суб’єкта забезпечення 
фінансово-економічної безпеки в Україні 
досі залишається відкритим. Це визначає 
актуальність теми статті та її практичну 
значущість.
Метою статті є комплексне досліджен-

ня правового регулювання діяльності На-
ціональної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку в Україні щодо забезпечення 
фінансово-економічної безпеки держави.

Результати
Генерація окремого дефінітивного апа-

рату неможлива без висвітлення родових 
понять. Специфіка об’єкту нашого дослі-
дження обумовлює пакет юридичних ка-
тегорій, з якими ми будемо працювати. 
До них відносяться: фінансово-економічна 
безпека, адміністративно-правовий статус, 
суб’єкт забезпечення та їх синергія – ад-
міністративно-правовий статус суб’єкта 
забезпечення фінансово-економічної без-
пеки.
Так, поняття «фінансово-економіч-

на безпека» є похідним від «економічної 
безпеки». А точніше сказати, економічна 
безпека є одним із секторів національ-
ної, що видно із положень Закону Укра-
їни «Про національну безпеку України» 
від 21.06.2018 № 2469-VIII [3], котрі ма-
ють своє логічне втілення та продовжен-
ня в пункті 66 Указу Президента України 
№392/2020 Про рішення Ради національ-
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ної безпеки і оборони України від 14 верес-
ня 2020 року «Про Стратегію національної 
безпеки України», де одним із ключових 
стратегічних документів для реалізації на-
ціональної безпеки виділяють саме Стра-
тегію економічної безпеки [4]. Безпосеред-
ньо сама Стратегія економічної безпеки 
України до 2025 року, у Розділі 2 визначає 
фінансову безпеку як окремий вид еконо-
мічної та закріплює цілий підрозділ «Фі-
нансова безпека: стан, виклики та загрози» 
[5]. Тобто, фінансова безпека з точки зору 
законодавця є частиною економічної. Від-
повідно, логічна функція приставки «-еко-
номічна» полягає у створенні та акценту-
ації абстрактної смислової межі, в рамках 
(або в частині) якої розглядається фінансо-
ва безпека. Як наслідок під фінансово-еко-
номічною розуміється фінансова категорія 
як складова економічної, а отже юридична 
категорія фінансово-економічна є фінан-
совою з премисою тільки через призму 
економічної категорії. Однак, станом на 
сьогодні законодавець не надає легальних 
дефініцій як економічної, так і фінансо-
вої безпеки. Відтак, існує сенс до аналізу 
доктринальних дефініцій та висунення їх 
в якості претендентів до легалізації. Се-
ред дослідників, найбільш точно, на нашу 
думку, як складову економічної зображує 
фінансову безпеку (тобто буквально визна-
чає фінансово-економічну безпеку) Т. Сак, 
вказуючи, що це такий стан бюджетної, 
грошово-кредитної, банківської, валютної 
системи та фінансових ринків, який харак-
теризується збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, 
здатністю забезпечити ефективне функці-
онування національної економічної систе-
ми та економічне зростання [6]. 
Розглядаючи поняття «суб’єкт забез-

печення» в першу чергу як універсальну 
категорію, ми по суті проводимо руди-
ментарний лінгвістичний аналіз складо-
вих частин та визначаємо їх семантичне 
навантаження і лексичне значення. Так, 
суб’єкт є той, хто відповідає критеріям 
суб’єктності, тобто у відповідності з прин-
ципом гетерогенної функціональної сис-
теми носить прояв самості індивіда і її 
трансформації відповідно до умов суб’єкт-

суб’єктних і суб’єкт-об’єктних відносин [7, 
с. 77], що означає наявність у нього атри-
буту самостійності у процесі діяльності. 
Активністю у нашому випадку виступає 
забезпечення, що в свою чергу означає 
створення надійних умови для здійснен-
ня чого-небудь [8]. В юридичній категорії 
критерій суб’єктності можна зрозуміти як 
здатність до самостійної активності в рам-
ках закону, що відповідає ознакам суб’єкта 
права, тобто або прямо ним визначена або 
хоча б не заборонена. З урахуванням на-
ведених аргументів можна стверджувати, 
що суб’єкт забезпечення як юридична ка-
тегорія є суб’єкт права, визначений у за-
конодавстві вектор діяльності якого на-
цілений на створення належних умов для 
здійснення або стабільного існування чо-
го-небудь (явища, процесу, системи тощо).
В академічній спільності вказується, 

що системний підхід до визначення понят-
тя «правовий статус» зумовив виникнення 
у науковій літературі думки, відповідно 
до якої повній структурі правового стату-
су виділяється декілька рівнів: загальний 
та спеціальний [9, с. 44]. Так, С. Шестаков 
вказує, що загальний правовий статус ви-
значає юридичні властивості, якості, що є 
характерними для всіх інших статусів. Га-
лузеві правові статуси конкретизують зміст 
загального статусу щодо конкретних видів 
правовідносин, які складаються в суспіль-
стві [10, с. 13–14]. У рамках цього цілком 
розділяємо думку О. Рєзніка, що адміні-
стративно-правовий статус є «вужчим» за 
правовий, оскільки останній охоплює кон-
ституційно-правовий статус, кримінально-
правовий статус, адміністративно-право-
вий статус тощо [11, с. 130]. У відповіднос-
ті до цього, найбільш широко та змістовно 
адміністративно-правовий статус визначає 
у своїй праці О. А. Гусар, а саме, що він 
являє собою системну сукупність таких 
адміністративно-правових властивостей 
суб’єкта права, як: компетенція; порядок 
утворення і набрання юридичних ознак; 
назва; місце розміщення; структура; цілі 
функціонування; відповідальність [12, c. 
116]. Однак попри це варто також вра-
хувати правове положення органу, адже 
фундаментальний поділ державної влади 
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на законодавчу, виконавчу та судову та по-
дальша приналежність органу до певності 
системи має значну практичну цінність, 
що відображається в унікальності методів 
виконання положень нормативно-право-
вих приписів, що визначають його компе-
тенцію та взагалі юридичну практичну ді-
яльність. Але, зазначений зв’язок набуває 
конкретного сенсу за умови чіткої вказів-
ки органу та подальшого визначення його 
правового статусу через призму конкрет-
ної сфери державної діяльності. 
Маючи ж усі родові елементи й засто-

совуючи формальну логіку разом з лінгвіс-
тичним проектуванням можемо визначити 
адміністративно-правовий статус суб’єкта 
забезпечення фінансово-економічної без-
пеки як системну сукупність адміністратив-
но-правових властивостей суб’єкта права, 
що за своїм правовим змістом (метою або 
наслідками) націлені на створення належ-
них умов для існування такого стану бю-
джетної, грошово-кредитної, банківської, 
валютної системи та фінансових ринків, 
який характеризується збалансованістю, 
стійкістю до внутрішніх і зовнішніх не-
гативних загроз, здатністю забезпечити 
ефективне функціонування національної 
економічної системи та економічне зрос-
тання. До переліку таких властивостей на-
лежать: компетенція; порядок утворення 
і набрання юридичних ознак; місце роз-
міщення; структура; цілі функціонування; 
відповідальність.
З урахуванням цього, можемо роз-

крити адміністративно-правовий статус 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку як суб’єкта забезпечення 
фінансово-економічної безпеки України. 
Відтак, в першу чергу необхідно визначи-
ти загальні та спеціальні правові основи 
діяльності зазначеного органу. Під загаль-
ними розуміємо сукупність усіх норматив-
но-правових актів, що прямо чи опосеред-
ковано стосуються організації, діяльності, 
положення чи інших правових характе-
ристик цього органу. До таких, згідно час-
тини 2 Положення про Національну комі-
сію з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Положення), затвердженого Ука-
зом Президента України від 23 листопада 

2011 року N 1063/2011 [13] відносяться: 
Конституція України [14] закони України, 
акти та дорученнями Президента Украї-
ни, акти Кабінету Міністрів України, Вер-
ховної Ради України та інші акти законо-
давства, а також визначене Положення. 
Під спеціальною правовою основою 

діяльності розуміємо сукупність норма-
тивно-правових актів, що регламентують 
діяльність органу в рамках конкретної 
сфери. У цьому разі такою є діяльність із 
забезпечення фінансово-економічної без-
пеки України. Перед декларацією вказа-
них актів існує нагальна потреба в уточ-
ненні, що загальна основа включає в себе 
спеціальну, але з конкретною фільтраці-
єю, тобто коли ми визначаємо конкретну 
сферу діяльності та нормативно-правовий 
базис, що її регламентує - ми відмежовує-
мо (обмежуємо) ті НПА та їх частини, що 
відповідають критерію прямої приналеж-
ності до обраної нами діяльності. Для нас 
значний інтерес становить саме спеціаль-
ний правовий базис діяльності НКЦПФР, 
що регламентує її активність щодо забез-
печення фінансово-економічної безпеки. 
До таких нормативних актів необхідно 

віднести: Положення про Національну ко-
місію з цінних паперів та фондового рин-
ку (далі – Положення), що в більшій мірі 
визначає адміністративно-правовий статус 
цього суб’єкта. Так, НКЦПФР є держав-
ним колегіальним органом, підпорядко-
ваним Президенту України та підзвітним 
Верховній Раді України. НКЦПФР утво-
рюється у складі Голови Комісії та шести 
членів Комісії, які призначаються та звіль-
няються з посад відповідно до указів Пре-
зидента України [13]. 
НКЦПФР має доволі розвинену струк-

туру, що складається з: Центрального 
апарату, до складу якого входять Голова 
НКЦПФР та члени Комісії, котрі пред-
ставляють 12 комітетів; керівника апара-
ту; радників Комісії; виконавчих департа-
ментів відділів й управлінь, а також підпо-
рядкованих НКЦПФР організацій (Агент-
ство з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України та Національний депози-
тарій України). Організаційно-технічну 
та іншу роботу щодо забезпечення діяль-
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ності НКЦПФР здійснює її центральний 
апарат та територіальні органи. Структу-
ра НКЦПФР є злагодженою та скомпо-
нованою у відповідності до визначений у 
Положенні компетентностей зазначеного 
органу, що дозволяє йому ефективно про-
ваджувати регуляторну діяльність, ліцен-
зування та фінансовий моніторинг. 
Основною формою роботи Комісії є 

засідання, які проводяться за рішенням 
Голови Комісії у разі необхідності, але не 
рідше одного разу на місяць. НКЦПФР 
розробляє і затверджує нормативні акти 
та акти законодавства, обов’язкові для 
виконання центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, учасниками 
ринку цінних паперів, їх об’єднаннями 
та контролює їх виконання з питань, що 
належать до її компетенції [13; 15]. У ши-
рокому розумінні вся компетенція, тобто 
діяльність, НКЦПФР націлена на забез-
печення стабільної економіки, адже сфе-
ра, якої стосується її функції є такою, що 
прямо стосується економіки України – ре-
гулювання ринку цінних паперів. Більше 
того, аналізуючи визначенні у частині 3 
Положення основні завдання НКЦПФР 
ми можемо дійти таких висновків, що всі 
завдання прямо чи опосередковано впли-
вають на економічне становище України. 
Більш вузьке розуміння забезпечення фі-
нансово-економічної безпеки дає змогу ви-
окремити ті частини об’єктивного, що не 
стосуються прямого втручання в фінансо-
во-економічну безпеку. 
І тут постає теоретична проблема: вра-

ховуючи значний вплив глобалізаційних 
процесів та інших чинників, генерованих 
нею, на економіку країни та сталу тенден-
цію її до постійного розвитку, чи буде пра-
вильним вважати, що не лише підтриму-
ючі стабільність економічної системи захо-
ди є такими, що забезпечують економічну 
безпеку? Адже наслідками вдосконалення 
організації механізму фондового ринку 
у разі наступу конкретних внутрішніх чи 
зовнішніх загроз на цей механізм може 
стати не прогрес в діяльності, а отже і в 
економіці, а лише залишення її на одному 
рівні (стабілізація). Для подолання зазна-

ченого казусу пропонуємо відмовитись від 
урахування тих компетенцій, що опосе-
редковано приводять до виділеного нами 
результату. Так, до компетенції НКЦПФР 
у сфері забезпечення фінансово-економіч-
ної безпеки варто віднести: захист прав ін-
весторів шляхом здійснення заходів щодо 
запобігання і припинення порушень за-
конодавства на ринку цінних паперів та 
законодавства про акціонерні товариства, 
застосування санкцій за порушення за-
конодавства у межах своїх повноважень; 
здійснення у межах компетенції держав-
ного регулювання і нагляду у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму; здійснення 
у межах компетенції заходів щодо запобі-
гання і протидії корупції. 
Реалізація зазначених компетентнос-

тей НКЦПФР здійснюється на підставі по-
ложень Закону України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищен-
ня» від 06.12.2019 року № 361-IX, що час-
тині 3 статті 6 визнає НКЦПФР за суб’єкта 
фінансового моніторингу у сфері протидії 
легалізації доходів, одержаних злочин-
ним шляхом [16] та ряду інших НПА. При 
чому, у разі виявлення порушень, право 
накладання санкцій за які не входить до 
законної компетенції, НКЦПФР може над-
силати до правоохоронних органів матері-
али стосовно фактів цих правопорушень. 
Процесуальний порядок діяльності 

та строки розгляду Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку 
справ про порушення громадянами, по-
садовими особами та юридичними особа-
ми вимог законодавства про захист прав 
споживачів фінансових послуг, про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки, у 
тому числі про систему накопичувально-
го пенсійного забезпечення та порядку 
оприлюднення фінансової звітності разом 
з аудиторським звітом регламентується в 
Правилах розгляду справ про порушення 
вимог законодавства про ринки капіталу 
та організовані товарні ринки, застосу-
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вання санкцій або інших заходів впливу, 
затверджених рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28 липня 2020 року № 405 [17]. Окремі 
процесуальні аспекти діяльності визначені 
також в Положенні про здійснення фінан-
сового моніторингу суб’єктами первин-
ного фінансового моніторингу, державне 
регулювання та нагляд за діяльністю яких 
здійснює НКЦПФР, затверджене рішен-
ням НКЦПФР від 11.03.2021 року №176 та 
затверджених рішенням НКЦПФР №1274 
від 24.12.2021 «Рекомендації з управління 
ризиками клієнтів суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу, державне ре-
гулювання та нагляд за діяльністю яких 
здійснює Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку».
Нормативні положення, що вказують 

на противоправний характер визначених 
діянь, містяться в першу чергу в таких ак-
тах кодифікованого законодавства Украї-
ни, як Кодекс України про адміністратив-
ні правопорушення (Стаття 164-2) [18], 
Кримінальний кодекс України (стаття 111 
та інші) [19]. Детальне тлумачення кон-
кретних санкцій, котрі може застосувати 
НКЦПФР в межах реалізації своїх повно-
важень щодо протидії фінансовим право-
порушенням міститься в Законі України 
«Про державне регулювання ринків ка-
піталу та організованих товарних ринків» 
від 30.10.1996 року № 448/96-ВР. Згідно 
статті 11 зазначеного закону, Національ-
на комісія з цінних паперів та фондово-
го ринку застосовує до юридичних осіб 
фінансові санкції за: розміщення цінних 
паперів без реєстрації їх випуску в уста-
новленому законом порядку; здійснення 
юридичною особою операції (операцій), 
пов’язаної (пов’язаних) з безпосереднім 
провадженням професійної діяльності на 
ринках капіталу та організованих товар-
них ринках, для здійснення якої (яких) 
необхідна наявність відповідної ліцензії, 
без ліцензії на провадження відповідного 
виду діяльності в межах такої професійної 
діяльності, або провадження відповідного 
виду діяльності, що підлягає ліцензуван-
ню на підставі ліцензії, іншої ніж та, що 
надає право на провадження такого виду 

діяльності, або провадження професійної 
діяльності на ринках капіталу та органі-
зованих товарних ринках з порушенням 
умов ліцензування; ненадання інвестору в 
цінні папери (у тому числі акціонеру) на 
його письмовий запит інформації про ді-
яльність   емітента в межах, передбачених 
законом, або надання йому недостовірної 
інформації тощо [20].
Повний перелік адміністративно-гос-

подарських санкцій, що можуть застосову-
ватися до учасників ринку цінних паперів, 
окрім загальних законів, доповнено й нор-
мами спеціального закону, що визначають 
адміністративно-процесуальний статус 
НКЦПФР: частина 6 Положення про за-
стосування Національним банком України 
заходів впливу до установ за порушення 
законодавства з питань фінансового мо-
ніторингу, затвердженого Постановою 
Правління Національного банку України 
від 28.07.2020 року № 106, передбачає, що 
у разі невиконання (неналежного вико-
нання) суб’єктом первинного фінансового 
моніторингу (його уповноваженою (поса-
довою) особою) вимог законодавства у сфе-
рі запобігання та протидії до нього адек-
ватно вчиненому порушенню НКЦПФР 
застосовуються такі заходи впливу: пись-
мове застереження; анулювання ліцензії 
та/або інших документів, що надають пра-
во на здійснення діяльності, з проваджен-
ням якої в особи виникає статус суб’єкта 
первинн ого фінансового моніторингу, у 
встановленому законодавством порядку; 
покладення на суб’єкта первинного фінан-
сового моніторингу обов’язку відсторо-
нення від роботи посад  ової особи такого 
суб’єкта первинного фінансового моніто-
рингу; штраф; укладення письмової уго-
ди із суб’єктом первинного фінансового 
моніторингу, за якою суб’єкт первинного 
фінансового моніторингу зобов’язується 
сплатити визначене грошове зобов’язання 
та вжити заходів для усунення та/або не-
допущення в подальшій діяльності пору-
шень вимог законодавства у сфері запобі-
гання та протидії, забезпечити підвищен-
ня ефективності функціонування та/або 
адекватності системи управління ризика-
ми [21].
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Відповідальність працівників 
НКЦПФР є стандартною як для будь-яких 
інших представників державної служби, 
окрім випадків передбачених в законодав-
стві. Як зазначалося раніше, виокремлена 
нами компетенція НКЦПФР у сфері забез-
печення фінансово-економічної безпеки 
представлена діяльністю у сфері фінан-
сового моніторингу, протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом 
та запобіганню проявів корупції. Відпові-
дальність суб’єктів реалізації перелічених 
сфер (суб’єктів державного фінансового 
моніторингу зокрема) продекламована у 
Законах України «Про запобігання коруп-
ції» та «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», і стосується в 
більшій мірі питанню розповсюдження 
інформації фінансових операцій й анало-
гічних дій. Враховуючи, що НКЦПФР є 
суб’єктом моніторингу, тобто представ-
ником державного контролю, а не ви-
конавчого сегменту, то правопорушення 
вказаного суб’єкта асоціюються з коруп-
ційними. Так, на працівників НКЦПФР в 
повній мірі поширюється вплив положень 
Закону України «Про запобігання коруп-
ції» від 14.10.2014 року № 1700-VII, поло-
жень Кримінального кодексу України від 
05.04.2001 року № 2341-III, Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення 
від 07.12.1984 року № 8073-X тощо. 
Варто зауважити, що законодавець в 

повній мірі не визначає особливий меха-
нізм притягнення до юридичної відпові-
дальності працівників НКЦПФР, що, на 
нашу думку, є серйозною прогалиною. 
Адже специфіка відносин з якими зіштов-
хуються в ході своєї діяльності кадри 
НКЦПФР, а саме постійна робота з різної 
валентності фінансовими об’єктами та ве-
ликий перелік владних повноважень мо-
жуть слугувати сприятливими умовами ко-
рупції та вказувати на підвищений ризик 
вчинення корупційного правопорушення. 
І хоча попри це до працівників НКЦПФР 
можуть застосовуватися всі види юридич-
ної відповідальності, що й до загальних 

суб’єктів права, на нашу думку, найбільш 
раціональним кроком буде створення 
окремого правового механізму притяг-
нення НКЦПФР та суб’єктів державного 
фінансового моніторингу загалом до юри-
дичної відповідальності.

Висновки
Таким чином, у роботі досліджено ад-

міністративно-правовий статус Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку як суб’єкта забезпечення фінансо-
во-економічної безпеки держави. Під ад-
міністративно-правовим статусом суб’єкта 
забезпечення фінансово-економічної без-
пеки визначено системну сукупність ад-
міністративно-правових властивостей 
суб’єкта права, що за своїм правовим зміс-
том (метою або наслідками) націлені на 
створення належних умов для існування 
такого стану бюджетної, грошово-кредит-
ної, банківської, валютної системи та фі-
нансових ринків, який характеризується 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх 
і зовнішніх негативних загроз, здатністю 
забезпечити ефективне функціонування 
національної економічної системи та еко-
номічне зростання. Підсумовуючи вище-
викладене, слід констатувати наявність 
теоретичної і практичної потреби в роз-
робці дієвого нормативно-правового апа-
рату притягнення до юридичної відпові-
дальності суб’єктів державного фінансово-
го моніторингу. Відтак, більш детальний 
науковий аналіз та опис елементів право-
вого статусу Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку як суб’єкта 
забезпечення фінансово-економічної без-
пеки України з виділенням прогалин та на 
основі загально правових методів пізнан-
ня генерацією оптимальних правових ме-
ханізмів заміщення визначених прогалин 
національного законодавства.
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SUMMARY 
The article is devoted to the coverage of 

one of the most relevant topics today - the issue 
of ensuring the economic stability of Ukraine. 
Actual problems that directly affect the country’s 
economic security stand out as a confi rmation of the 
relevance of the mentioned research topic. Among 
them, we can identify the signifi cant national debt 
of Ukraine and its constant tendency to increase, 
the consequences of the 3-year-long COVID-19 
pandemic, and, ultimately, the aggression of the 
Russian occupation army, which every day causes 
signifi cant damage to our Ukraine and its people.

The mentioned issue is quite broad and covers a 
signifi cant range of various relationships that are the 
subject of academic developments in humanitarian 
scientifi c disciplines. «Law» in this case takes a 
priority position, because it directly regulates the 
most rational and productive behavior, that is, it 
is the ultimate regulator of relations. One of the 
important issues of the specifi ed area that requires 
its own research in the legal academic community is 
the disclosure of the administrative and legal status 
of the National Commission for Securities and the 
Stock Market as a subject of ensuring the fi nancial 
and economic security of Ukraine.

The work primarily analyzes generic concepts 
that constitute the essence of the administrative 
and legal status of the subject of fi nancial and 
economic security. As a result, the defi nition of the 
administrative-legal status of the subject of ensuring 
fi nancial and economic security is provided and its 
component structure is highlighted.In the work, 
the authors proposed to consider the normative 
legal basis for regulating the activity of a specifi c 
body from two positions: within the framework of 
the implementation of a specifi c activity and the 
general package that constitutes the legal status of 
the body. As a result of the study of the provisions 
of the current special legislation of Ukraine, as 
well as taking into account the opinions of specifi c 
researchers, the specifi ed components of the legal 
status of the National Securities Commission 
and the stock market as a subject of ensuring the 
fi nancial and economic security of Ukraine were 
determined in the work.

Key words: stock market, securities market, 
fi nancial and economic security, National Securities 
and Stock Market Commission, administrative 
and legal mechanism for ensuring fi nancial and 
economic security.
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У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених, надано характеристику пра-
цівникам прокуратури як суб’єктам трудового 
права. Здійснено аналіз норм чинного спеці-
ального трудового законодавства, норми яко-
го спрямовані на регулювання суспільних від-
носин, що виникають в процесі притягнення 
працівників прокуратури до дисциплінарної від-
повідальності. 
Ключові слова: суб’єкт трудового права, 

працівник прокуратури, дисциплінарна відпо-
відальність.

працівників суду і правоохоронних орга-
нів» від 23 грудня 1993 року. Отже, відпо-
відно до вказаного вище нормативно-пра-
вового акта, правоохоронними органами 
в Україні є - органи прокуратури, Націо-
нальної поліції, служби безпеки, Військо-
вої служби правопорядку у Збройних Си-
лах України, Національне антикорупційне 
бюро України, тощо [1]. Незважаючи на 
велику кількість органів державної влади, 
які виконують правоохоронну функцію 
держави, безспірним є той факт, що одне із 
ключових місць в системі відповідних дер-
жавних інституцій належить прокуратурі. 
Втім, вважаємо на необхідне відзначити, 
що виконання останньою своїх завдань і 
функцій залежить від багатьох чинників, 
серед яких, безумовно, ключове місце від-
водиться працівникам органів прокурату-
ри. Ефективність роботи останніх в свою 
чергу залежить від того, наскільки якісно 
буде забезпечено дисципліну праці, важ-
ливим інструментом дотримання якої є 
дисциплінарна відповідальність. Втім, 
притягнення цієї категорії працівників до 
відповідальності, зокрема дисциплінарної, 
має свої особливості, що обумовлено спе-
цифікою їх трудо-правового статусу.

Стан дослідження
Окремі проблемні питання, пов’язані із 

дисциплінарною відповідальністю праців-
ників прокуратури, у своїх наукових пра-
цях розглядали: І.О. Билиця, В.О. Дем-
ченко, М.І. Іншин, С.С. Лукаш, Л.В. Мо-

Постановка проблеми
Важливим завданням будь-якої соці-

ально спрямованої та демократичної дер-
жави є охорона і захист прав, свобод та 
людини і громадянина, задля вирішення 
якого в системі органів державної влади 
було створено низку інституцій, які були 
зобов’язані виконувати правоохоронну 
функцію держави. Правоохоронними ор-
ганами в Україні слід вважати такі органи 
державної влади, діяльність яких спрямо-
вана на забезпечення законності та пра-
вопорядку в державі, для чого вони наді-
ляються певною сукупністю особливих 
суб’єктивних прав та обов’язків. Цілком 
логічно, що реалізовують специфічні функ-
ції вказаних вище органів їх працівники, 
які також володіють особливим правовим 
статусом. Слід відзначити, що в Україні діє 
велика кількість правоохоронних органів, 
вичерпний перелік яких надається у до ст. 
2 закону України «Про державний захист 
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гілевський, І.В. Назаров, О.М. Обушенко, 
Є.Ю. Подорожній, А.В. Пшонка, Д.М. Ро-
маняк, В.Г. Уваров, О.В. Хорсуненко, 
О.О. Шевцов та багато інших. Втім, незва-
жаючи на чималу кількість наукових здо-
бутків, вчені досить мало уваги приділяли 
питанню дисциплінарної відповідальності 
такої особливої категорії працівників, як 
працівники прокуратури.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є розкрити особливості 

притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності працівників прокуратури. Задля 
досягнення вказаної мети необхідно ви-
рішити наступні завдання: з’ясувати сут-
ність працівників прокуратури як суб’єктів 
трудового права; здійснити аналіз норм 
чинного законодавства, які спрямовані на 
регулювання дисциплінарної відповідаль-
ності працівників прокуратури; виокре-
мити особливості дисциплінарної відпові-
дальності, досліджуваної категорії праців-
ників.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому, 

що робота є однією із перших спроб, комп-
лексно, на основі аналізу наукових погля-
дів вчених та норм чинного законодавства, 
встановити особливості притягнення до 
дисциплінарної відповідальності праців-
ників прокуратури.

Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження не-

обхідно визначитись із тим, що представ-
ляють собою працівники прокуратури як 
суб’єкти трудового права. В даному контек-
сті, перш за все, відзначимо, що суб’єкти 
трудового права — це учасники індивіду-
альних і колектив них трудових відносин, 
які мають трудові обов’язки відповідно 
до законодавства. До суб’єктів трудово-
го права належать: працівники; власники 
підприємств, установ, організацій; упо-
вноважені власниками органи чи фізичні 
особи — роботодавці; трудові колективи; 
підприємства; установи; організації; дер-
жавні органи та ін. Громадяни виступають 
суб’єктами трудового права, оскільки Кон-

ституція України проголошує, що кожен 
має право на працю. Після укладення тру-
дового договору громадянин стає праців-
ником (службовцем або робітником), тоб-
то суб’єктом трудового права. Працівники 
мають ряд прав і обов’язків, передбачених 
законом: право на відпочинок, безпечні 
умови праці, об’єднання у професійні спіл-
ки, обов’язок сумлінно працювати, додер-
жуватися трудової та технологічної дисци-
пліни тощо [2]. Працівники прокуратури, 
відзначає О.О. Шевцов, також входять до 
кола суб’єктів трудового права, бо трудова 
діяльність працівників прокуратури Украї-
ни є різновидом суспільної трудової діяль-
ності. Сфера дії норм трудового визнача-
ється тими правовідносинами, виникнен-
ня яких неможливе без укладення трудо-
вого договору, які і є предметом правового 
регулювання як відносини найманої праці, 
де роботодавцем виступає державний ор-
ган, а найманою стороною є працівник 
прокуратури (громадянин України) [3]. 
Втім, як цілком слушно відзначає С.В. Ло-
зовой, працівники прокуратури володіють 
особливою правосуб’єктністю, зміст якої 
випливає із норм чинного законодавства, 
зокрема: громадянство України, вища юри-
дична освіта, неперебування особи в інших 
трудових правовідносинах та дотримання 
існуючих обмежень щодо сумісництва та 
суміщення посади з іншими видами діяль-
ності, визначеними в антикорупційному 
законодавстві, невходження особи до скла-
ду будь-якої політичної партії, відсутність 
судимості й факту притягнення до адміні-
стративної відповідальності за вчинення 
корупційного правопорушення, наявність 
певного стажу, володіння державною мо-
вою, невизнання особи судом обмежено 
дієздатною або недієздатною, відсутність 
захворювань, що перешкоджають вико-
нанню обов’язків прокурора, а також ха-
рактеристик, що обмежують зайняття по-
сади прокурора [4].
Таким чином, безспірним є той факт, 

що працівники прокуратури, перш за все, 
є суб’єктами трудового права, адже незва-
жаючи на свій особливий статус, вони є на-
йманими працівниками, а їх роботодавцем 
виступає держава. Підтвердженням цього 
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є: по-перше, загальні засади трудової ді-
яльності працівників прокуратури визна-
чаються нормами діючого Кодексу законів 
про працю України; по-друге, виникненню 
трудових правовідносин із прокурорами 
передує укладення особливої форми тру-
дового договору – контракту, який також 
є інститутом трудового права; по-третє, на 
працівників органів прокуратури поши-
рюються всі соціальні та економічні гаран-
тії, як і по відношенню до інших категорій 
працівників.
Відповідно до статті 5 Закону України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року 
функції прокуратури України здійснюють-
ся виключно прокурорами. Делегування 
функцій прокуратури, а також привлас-
нення цих функцій іншими органами чи 
посадовими особами не допускається. Про-
курори в Україні мають єдиний статус не-
залежно від місця прокуратури в системі 
прокуратури України чи адміністративної 
посади, яку прокурор обіймає у прокура-
турі [5]. Незалежно від посади, працівники 
прокуратури повинні мати високі мораль-
ні якості, бути принциповими і неприми-
ренними до порушень законів, поєднувати 
виконання своїх професійних обов’язків з 
громадянською мужністю, справедливістю 
та непідкупністю. Вони повинні особис-
то суворо додержувати вимог закону, ви-
являти ініціативу в роботі, підвищувати 
її якість та ефективність і сприяти своєю 
діяльністю утвердженню верховенства за-
кону, забезпеченню демократії, формуван-
ню правосвідомості громадян, поваги до 
законів, норм та правил суспільного жит-
тя [6]. Таким чином, важливою передумо-
вою успішного виконання покладених на 
прокуратуру функцій є компетентність та 
особиста дисципліна прокурорів і слідчих 
прокуратури. Будь-які порушення про-
курорсько-слідчими працівниками закон-
ності та службової дисципліни підривають 
авторитет прокуратури, завдають шкоди 
інтересам держави і суспільства [7, с.107]. 
А відтак, за вчинення вказаних вище по-
рушень, працівника може бути притягнуто 
до відповідальності.
Розглядаючи дисциплінарну відпові-

дальність працівників прокуратури слід 

відзначити, що дисциплінарна відпові-
дальність прокурорів – це спеціальний 
вид дисциплінарної відповідальності, яка, 
у свою чергу, є видом юридичної відпо-
відальності. Її сутність полягає в застосу-
ванні до порушника службової дисципліни 
несприятливих позбавлень морального, 
матеріального та організаційного харак-
теру [8, с.11]. Справедливим буде відміти-
ти, що розрізняють загальну і спеціальну 
дисциплінарну відповідальність. Загальна 
дисциплінарна відповідальність перед-
бачається Кодексом законів про працю і 
Правилами внутрішнього трудового роз-
порядку, а спеціальна - здійснюється: а) в 
порядку підлеглості; б) за статутами про 
дисципліну; в) за окремими норматив-
ними актами [9]. Порядок притягнення 
працівників прокуратури до дисциплінар-
ної відповідальності регулюється двома 
нормативно-правовими актами: Законом 
України «Про прокуратуру» та Дисциплі-
нарним статутом прокуратури України, що 
в свою чергу обумовлює наявність деталь-
ної та змістовної процедури притягнення 
вказаної категорії працівників до дисци-
плінарної відповідальності у порівнянні із 
діючим КЗпП України. Зазначене вище, 
беззаперечно, є першою особливістю при-
тягнення працівників прокуратури до дис-
циплінарної відповідальності.
Наступним специфічним аспектом дис-

циплінарної відповідальності працівни-
ків прокуратури є визначення підстав, за 
яких прокурора може бути притягнуто до 
відповідальності. Так, поруч із загальними 
підставами, в Законі України «Про проку-
ратуру» відзначається, що прокурора може 
бути притягнуто до дисциплінарної відпо-
відальності через: 1) розголошення таєм-
ниці, що охороняється законом, яка стала 
відомою прокуророві під час виконання 
повноважень; 2) порушення встановлено-
го законом порядку подання декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру; тощо (більш де-
тально перелік проступків ми розглядали 
у попередніх підрозділах дисертаційного 
дослідження) [5]. Отже, на сьогодні існує 
досить великий перелік підстав, через які 
працівника прокуратури може бути при-
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тягнуто до дисциплінарної відповідаль-
ності, особлива увага приділяється питан-
ню дотримання прокурором професійної 
етики. Остання представляє собою перед-
бачену правилами модель належної по-
ведінки прокурорів у тих ситуаціях, коли 
правові приписи не встановлюють для них 
конкретних правил поведінки, яка відпо-
відає загальноприйнятим нормам моралі, 
а також кращим уявленням про прокура-
туру та її працівників. Очевидно, що по-
рушення прокурорами моральних засад 
прокурорської діяльності тягне за собою 
підрив особистого іміджу працівника та 
зниження авторитету прокуратури в сус-
пільстві [10, с.122]. Як приклад до вищев-
казаного вкажемо подію яка відбулась на-
прикінці 2017 року. Прокурора київської 
місцевої прокуратури №7 було притягнуто 
до дисциплінарної відповідальності за амо-
ральну поведінку через те, що будучи учас-
ником реаліті-шоу, він та його цивільна 
дружина повністю роздягнулись на каме-
ру. Саме це, а також постійне вживання не-
цензурної лексики сприяло тому, що Ква-
ліфікаційно-дисциплінарна комісія про-
курорів визнала його провину. На думку 
членів комісії, які уважно переглянули всі 
чотири хвилини відео з Білоусом і ще сі-
мома роздягненими чоловіками і жінками, 
прокурор повинен був усвідомлювати, що 
його можуть дізнатися поліцейські, судді, 
колеги, а також інші учасники криміналь-
них проваджень. За все це, на прокурора 
було покладено дисциплінарне стягнення 
у вигляді догани. На нашу думку, досвід 
прокуратури, можна використати при ви-
значенні загальних підстав притягнення 
працівників до дисциплінарної відпові-
дальності, зокрема передбачити у КЗпП 
України положення про те, що: «Працівни-
ка може бути притягнуто до дисциплінар-
ної відповідальності за не гідну поведінку, 
що могла негативним чином вплинути на 
діловий імідж підприємства (організації, 
установи), де він здійснює свою трудову ді-
яльність».
Наступною характерною особливіс-

тю притягнення прокурорів до дисциплі-
нарної відповідальності є те, що дисци-
плінарне провадження щодо порушника 

здійснюється спеціально уповноваженим 
органом -Кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією прокурорів, яка є колегіальним 
органом, що відповідно до повноважень, 
передбачених чинним законодавством, 
визначає рівень фахової підготовки осіб, 
які виявили намір зайняти посаду проку-
рора, та вирішує питання щодо дисциплі-
нарної відповідальності, переведення та 
звільнення прокурорів з посади. Комісія є 
юридичною особою, має печатку із зобра-
женням Державного Герба України та сво-
їм найменуванням, самостійний баланс та 
рахунки в органах Державного казначей-
ства України [5]. Створення вказаної комі-
сії призвело до зміни так званої «класичної 
моделі» здійснення дисциплінарного про-
вадження щодо прокурора, була установ-
лена європейська модель, яка базується на 
утвердженні незалежних спеціалізованих 
органів із дотриманням законодавчо закрі-
пленої процедури дисциплінарного прова-
дження про накладення дисциплінарних 
стягнень, а не керівниками прокуратур од-
ноосібно. А.В. Пшонка справедливо відмі-
чає, що створення вказаного вище колегі-
ального органу з вирішення дисциплінар-
них питань «сприяє тому, щоб прокурори 
не перебували з органами дисциплінарної 
влади у відносинах функціонального під-
порядкування» [8, с.11]. А відтак, існуван-
ня вказаного органу дозволяє справедли-
во та оперативно вирішувати питання про 
притягнення працівників прокуратури до 
дисциплінарної відповідальності. З пози-
тивного боку також слід відмітити те, що 
діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів є досить добре врегу-
льованою, а порядок реалізації нею своїх 
повноважень досить повно розкрито у спе-
ціальному законодавстві, що в свою чергу 
не можна сказати про Комісію з трудових 
спорів.
Окремо хотілося б вказати таку осо-

бливість притягнення прокурорів до дис-
циплінарної відповідальності – кількість 
видів дисциплінарних стягнень. Так, до 
працівника прокуратури можуть бути за-
стосовані наступні стягнення: 1) догана; 
2) пониження в класному чині; 3) пони-
ження в посаді; 4) позбавлення нагрудно-
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го знаку «Почесний працівник прокура-
тури України»; 5) звільнення; 6) звільнен-
ня з позбавленням класного чину [6]. В 
той час, як чинним Кодексом законів про 
працю України передбачено два основні 
види стягнень: догана та звільнення. Од-
нак, у КЗпП також відзначається, що за-
конодавством, статутами і положеннями 
про дисципліну можуть бути передбачені 
для окремих категорій працівників й інші 
дисциплінарні стягнення [11]. Крім того, 
як характерну особливість слід вказати те, 
що Генеральний прокурор має право за-
стосовувати дисциплінарне стягнення в 
повному обсязі вказаного вище переліку, 
за винятком позбавлення або позбавлення 
в класному чині Державного радника юс-
тиції 1, 2 і 3 класів, оскільки це можливо 
лише указом Президента за поданням Ге-
нерального прокурора України [7, с.107]. 
Крім того, особи, нагороджені нагрудним 
знаком «Почесний працівник прокуратури 
України», можуть бути звільнені з роботи 
лише за попередньою згодою Генерально-
го прокурора України.

Висновок
Таким чином, проведене наукове до-

слідження дає змогу виокремити наступні 
найбільш характерні особливості притяг-
нення працівників прокуратури до дисци-
плінарної відповідальності:

- по-перше, правовідносини у зазна-
ченій сфері регулюються норми спеціаль-
ного трудового законодавства, яке, у по-
рівнянні із законодавством загальним, є 
більш досконалим та ефективним;

- по-друге, дисциплінарне прова-
дження щодо порушника здійснюється 
спеціально уповноваженим суб’єктом - 
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
прокурорів, яка є колегіальним органом;

- по-третє, кількість дисциплінарних 
стягнень, які можуть бути застосовані до 
працівників прокуратури, є значно шир-
шим у порівнянні із загальним трудовим 
законодавством;

- по-четверте, порядок притягнен-
ня працівників прокуратури до дисциплі-
нарної відповідальності характеризується 
чіткістю та послідовністю, що в свою чергу 

забезпечує захист прав, свобод та інтересів 
досліджуваної категорії працівників.
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SUMMARY 
It is argued that in the system of law 

enforcement agencies of Ukraine a special and 
independent place belongs to the prosecutor’s offi ce. 
It was noted that the latter’s performance of its tasks 
and functions depends on many factors, among 
which the key place is given to the employees of the 
prosecutor’s offi ce. The effectiveness of the latter’s 
work, in turn, depends on how well the labor 
discipline will be ensured, an important tool for the 
observance of which is disciplinary responsibility. 
However, bringing this category of employees to 
responsibility, in particular disciplinary, has its 
own characteristics, which is due to the specifi cs of 
their labor law status.

It has been proven that the employees of the 
prosecutor’s offi ce are, fi rst of all, subjects of labor 
law, because despite their special status, they are 
employees, and their employer is the state. This 
is confi rmed by: fi rstly, the general principles of 
labor activity of prosecutor’s offi ce employees are 
determined by the norms of the current Code of 
Labor Laws of Ukraine; secondly, the emergence of 
labor relations with prosecutors is preceded by the 
conclusion of a special form of labor contract - a 
contract, which is also an institution of labor law; 
thirdly, the employees of the prosecutor’s offi ce are 
covered by all social and economic guarantees, as 
in relation to other categories of employees.

The following are the most characteristic 
features of bringing prosecutors to disciplinary 
responsibility: fi rstly, legal relations in the specifi ed 
area are regulated by the norms of special labor 
legislation, which, compared to general legislation, 
is more perfect and effective; secondly, disciplinary 
proceedings against the violator are carried out by a 
specially authorized subject - the Qualifi cation and 
Disciplinary Commission of Prosecutors, which is a 
collegial body; thirdly, the number of disciplinary 
sanctions that can be applied to the employees of the 
prosecutor’s offi ce is much wider compared to the 
general labor legislation; fourthly, the procedure 
for bringing employees of the prosecutor’s offi ce 
to disciplinary responsibility is characterized by 
clarity and consistency, which in turn ensures the 
protection of the rights, freedoms and interests of 
the studied category of employees.

Keywords: subject of labor law, employee of the 
prosecutor’s offi ce, disciplinary responsibility.

АНОТАЦІЯ 
Аргументовано, що в системі правоохорон-

них органів України особливе та самостійне 
місце належить прокуратурі. Відзначено, що 
виконання останньою своїх завдань і функцій 
залежить від багатьох чинників, серед яких 
ключове місце відводиться працівникам органів 
прокуратури. Ефективність роботи останніх в 
свою чергу залежить від того, наскільки якісно 
буде забезпечено дисципліну праці, важливим ін-
струментом дотримання якої є дисциплінарна 
відповідальність. Втім, притягнення цієї ка-
тегорії працівників до відповідальності, зокрема 
дисциплінарної, має свої особливості, що обумов-
лено специфікою їх трудо-правового статусу.
Доведено, що працівники прокуратури, перш 

за все, є суб’єктами трудового права, адже не-
зважаючи на свій особливий статус, вони є 
найманими працівниками, а їх роботодавцем 
виступає держава. Підтвердженням цього є: 
по-перше, загальні засади трудової діяльності 
працівників прокуратури визначаються норма-
ми діючого Кодексу законів про працю України; 
по-друге, виникненню трудових правовідносин із 
прокурорами передує укладення особливої форми 
трудового договору – контракту, який також є 
інститутом трудового права; по-третє, на пра-
цівників органів прокуратури поширюються всі 
соціальні та економічні гарантії, як і по відно-
шенню до інших категорій працівників.
Виокремлено наступні найбільш характер-

ні особливості притягнення працівників про-
куратури до дисциплінарної відповідальності: 
по-перше, правовідносини у зазначеній сфері ре-
гулюються норми спеціального трудового зако-
нодавства, яке, у порівнянні із законодавством 
загальним, є більш досконалим та ефективним; 
по-друге, дисциплінарне провадження щодо по-
рушника здійснюється спеціально уповноваже-
ним суб’єктом - Кваліфікаційно-дисциплінар-
ною комісією прокурорів, яка є колегіальним 
органом; по-третє, кількість дисциплінарних 
стягнень, які можуть бути застосовані до пра-
цівників прокуратури, є значно ширшим у порів-
нянні із загальним трудовим законодавством; 
по-четверте, порядок притягнення працівників 
прокуратури до дисциплінарної відповідальності 
характеризується чіткістю та послідовністю, 
що в свою чергу забезпечує захист прав, свобод та 
інтересів досліджуваної категорії працівників.
Ключові слова: суб’єкт трудового права, пра-

цівник прокуратури, дисциплінарна відповідаль-
ність.



Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

182ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2022

ÑÒÀÐÀÒÅÃ²ß ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ-ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÈÕ 
ÇÀÕÎÄ²Â ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ØÀÕÐÀÉÑÒÂÀ, ÙÎ 
Â×ÈÍßªÒÜÑß ÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÀÍÎÞ ÃÐÓÏÎÞ

 ÍÅÄÇÅËÜÑÜÊÀ Ãàëèíà Âñåâîëîä³âíà - ïîøóêóâà÷ Ïðèâàòíîãî âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò á³çíåñó òà ïðàâà»

ÓÄÊ 343.9.01
DOI 10.32782/EP.2022.2.27

У цій статті проведено розробку спільних 
заходів боротьби з шахрайством. До того ж 
слід взяти до уваги, що за своєю суттю такі 
заходи збігаються із загальними заходами 
боротьби зі злочинністю взагалі і, відповід-
но, добре вивчені або вимагають виконання 
нових фундаментальних досліджень. У цій 
науковій статті розглядаються лише спе-
ціально-кримінологічні заходи запобігання 
шахрайства, що вчиняються організованою 
групою.
Ключові слова. Шахрайство, спеціально-

кримінологічні заходи, організована група, за-
побігання.

Стан дослідження
У спеціальній юридичній літературі 

дослідженню шахрайства приділено до-
статньо уваги. Наукові основи в розробці 
теоретичних аспектів шахрайства були за-
кладені у працях А.Б. Блага, В. О. Гацелюк, 
В. П. Головіна, О.М. Гумін, О. М. Джужа, 
О. М. Заєць, О. Г. Колб, І.М. Копотун, 
О. В. Курман, А.В. Микитчак, В. Р. Мойсик, 
О.Л. Мусієнко, Т. А. Пазинич, В. М. Попо-
вич, К.Л. Попов, В.П. Сабодиш, А. В. Сав-
ченко, О.В. Смаглюк, Л. М. Стрельбицька, 
О. В. Таран, К.О. Чередник, В. В. Чер-
нєй, Г. М. Чернишов, С. С. Чернявський, 
В. І. Шакун, В. Ю. Шепітько та ін. 

Метою цієї статті є дослідження спеці-
ально-кримінологічних заходів запобіган-
ня шахрайства, що вчиняється організова-
ною групою.

Виклад основного матеріалу
Розглядаючи спеціальне запобігання 

як діяльність правоохоронних органів та 
інших суб’єктів профілактики, спрямовану 
на усунення причин та умов, що зумовлю-
ють вчинення різних кримінальних право-
порушень, важко погодиться з його зведен-
ням до запобігання конкретного виду кри-
мінального правопорушення або до психо-
логічного впливу.
Якщо загальносоціальна профілакти-

ка орієнтована на оптимізацію соціальних 
процесів, а запобігання кримінальних пра-
вопорушень сприймається як «побічне» 

Постановка проблеми
Спеціально-кримінологічне запобіган-

ня кримінальним правопорушенням пе-
редбачає комплекс заходів, які здійсню-
ються з метою усунення криміногенних 
детермінант, що сприяють його вчиненню. 
Одразу слід зазначити, що перед безпосе-
реднім вчиненням кримінального право-
порушення зазвичай триває достатньо до-
вгий процес формування особи злочинця, 
його антисоціальних поглядів, інтересів, 
які надалі виступають причиною злочинної 
поведінки. Так само перед вчиненням кри-
мінального правопорушення триває етап 
формування злочинного умислу, у процесі 
якого особа ставить перед собою конкрет-
ну злочинну мету, визначає шляхи її досяг-
нення, уточнює деталі або навіть складає 
план його вчинення.
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явище, що супроводжує поліпшення со-
ціального клімату, то спеціально-криміно-
логічні заходи спочатку спрямовані на бо-
ротьбу зі злочинністю, виявлення, мініміза-
цію та усунення її причин та умов.
Зважаючи на кримінологічну неодно-

рідність кримінальних правопорушень, що 
входять до категорії організованого шах-
райства, було б помилково говорити про 
наявність універсальної моделі їх запобі-
гання.
У зв’язку з цим вважаємо за можливе 

оцінити загальну стратегію його запобі-
гання та визначити тактику профілактики 
окремих видів організованого шахрайства.
Серед стратегічно важливих заходів за-

побігання шахрайству, що вчиняється ор-
ганізованими групами, необхідно виділити 
такі:

- спостереження, оцінка та статистич-
ний вимір організованого шахрайства. Як 
зазначають експерти, на результативність 
запобіжної діяльності впливають недоліки 
її інформаційного забезпечення. Зокрема, 
не можна визнати повним первинний об-
лік групових злочинів, а також осіб, при-
четних до організованого шахрайства. У 
статистиці відображається участь особи в 
злочинній групі, активність її злочинної 
діяльності, але не враховуються раніше 
вчинені ним злочини в складі організо-
ваної групи, тоді як саме ця інформація 
впливає на оцінку стійкості організованої 
злочинності. Щодо учасників злочинного 
формування, які раніше вчиняли групові 
злочини, повинні бути розроблені осо-
бливі заходи профілактики, спрямовані 
на запобігання їх входженню до нових 
груп.
На спеціалізовані відділи із запобіган-

ня організованій злочинності слід покласти 
також обов’язок виявляти, ставити на облік 
та здійснювати нагляд за особами, раніше 
засудженими за шахрайство. Крім того, 
слід проводити облік осіб, які перебувають 
у злочинних формуваннях або причетних 
до їх діяльності. Цей захід матиме як інфор-
маційне, так і попереджувальне значення, 
оскільки враховані особи будуть обізнані в 
тому, що за ними ведеться спостереження 
[1, с.160];

 створення на основі аналізу кримі-
нальної обстановки та умов, що об’єктивно 
перешкоджають здійсненню організовано-
го шахрайства. У цьому напрямку заслуго-
вує на увагу організація фінансового моні-
торингу за діяльністю суб’єктів господарю-
вання, що перебувають у групі криміноген-
ного або віктимогенного ризику; контроль 
за операціями з грошима, особливо з вико-
ристанням офшорних компаній, створення 
порталів правової допомоги жертвам шах-
раїв; розробка інформаційних листів з опи-
сом сучасних схем шахрайства та ін.;

 обмін інформацією, що є в право-
охоронних органах, про криміногенні фак-
тори з недержавними та іншими органами, 
громадськими організаціями;

 технічна та інформаційна оснаще-
ність підрозділів, що займаються бороть-
бою з організованою злочинністю;

 підвищення ефективності роботи 
правоохоронних органів щодо виявлення 
та розслідування організованих злочинів.
Як відомо, якість роботи правоохорон-

них органів залежить від того, наскільки 
вони мобільні та інтегровані, який профе-
сійний рівень їх співробітників, як постав-
лена координація та взаємодія між ними та 
іншими правоохоронними органами.
Розгляд діяльності правоохоронних ор-

ганів як суб’єктів профілактики організо-
ваних шахрайств слід розпочати із групи 
заходів, вкладених в усунення негативного 
впливу зовнішніх чинників.
Ґрунтуючись на результатах проведено-

го дослідження, Окружко В.Ю. пропонує 
наступний комплекс таких заходів: пошук 
нових, ефективніших видів індивідуально-
го на учасників злочинів з корисливої орі-
єнтацією; індивідуалізація профілактики з 
урахуванням витоків, установок та специ-
фіки механізму корисливої поведінки; ко-
ригування принципів профілактичної ді-
яльності; розробка методики профілактич-
ного впливу на осіб, які мають корисливу 
орієнтацію та ін. [2, с.48].
Результати дослідження показали, що 

основною проблемою профілактики шах-
райств є відсутність необхідної спеціалі-
зації підрозділів МВС при організації та 
здійсненні профілактики злочинів, серйоз-
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ною проблемою є також слабка взаємодія 
між суб’єктами профілактики, а також від-
сутність єдиного координуючого органу та 
ефективної системи контролю за виявлен-
ням та розслідуванням організованих зло-
чинів.
Ефективному запобіганню шахрайства, 

скоєного в складі організованої групи, 
сприяє зміцнення кадрового складу, ре-
тельний відбір фахівців, оцінка кваліфіка-
ції та рівня професіоналізму працівників та 
оперативне виявлення фактору корупції. 
Для запобігання професійній деформації 
працівників правоохоронних органів слід, 
серед іншого, підвищувати рівень їхнього 
матеріального благополуччя за рахунок 
збільшення розміру зарплати та надання 
соціальних пільг.
Важливим напрямом у запобіганні ор-

ганізованому шахрайству мають стати за-
ходи, спрямовані на покращення контактів 
правоохоронних органів із засобами масо-
вої інформації. Інформування населення 
про найпоширеніші прийоми шахрайства 
має стати одним із найважливіших напря-
мів співробітництва [3, с.293].
Про користь, яку приносить така вза-

ємодія, та рекомендації співробітникам 
поліції щодо взаємодії зі ЗМІ говорив ні-
мецький криміналіст В. Гай у своїй роботі 
«Попередження злочинів». Ніякі інститути 
не є настільки ефективними у сфері осві-
ти громадськості, як ЗМІ, які, безумовно, 
впливають на суспільну свідомість.
Проте пресцентри правоохоронних та 

судових органів обмежуються тим, що по-
відомляють скупі статистичні відомості або 
інформацію про конкретні події та факти 
злочинної діяльності без необхідних ко-
ментарів. 
З урахуванням неоднорідності органі-

зованого шахрайства слід розглянути низ-
ку профілактичних заходів, виділених на 
основі специфіки окремих видів:

- кримінологічне запобігання організо-
ваного шахрайства в побутовій сфері;

- профілактика шахрайства в кредитно-
фінансовій сфері;

- профілактика шахрайства у сфері під-
приємницької діяльності. 

Запобігання побутового шахрайства, 
що здійснюється організованими групами, 
крім зазначених вище заходів, включає:

- здійснення заходів, спрямованих на 
інформування населення (особливо непо-
внолітніх та пенсіонерів) про способи та 
прийоми здійснення побутового шахрай-
ства, адреси та телефони правоохоронних 
органів, правозахисних організацій та 
служб довіри;

- облік та нагляд за особами, які рані-
ше вчиняли злочини в складі організованої 
групи або злочинного організації, а також 
за особами, раніше засудженими за шах-
райство.
У рамках профілактики фінансового 

шахрайства слід приділити особливу увагу 
наступним завданням:

- зміцнення взаємодії держави та фі-
нансових установ у сфері виявлення фактів 
здійснення незаконних фінансових опера-
цій; створення цілодобового багатоканаль-
ного нагляду за операціями в режимі ре-
ального часу, запровадження системи бло-
кування сумнівних операцій;

- підвищення ефективності роботи по-
даткових та інших контролюючих органів 
щодо виявлення «фінансових пірамід»;

- запровадження загальної для всіх фі-
нансових організацій та державних фі-
нансових установ інформаційної системи 
виявлення ознак шахрайства в каналах 
дистанційного обслуговування, картково-
го, кредитного та внутрішньобанківського 
шахрайства [4].
Серед спеціально-кримінологічних за-

ходів запобігання комп’ютерного шахрай-
ства слід виділяти:

- створення спеціалізованих центрів 
збору та аналізу інформації про факти шах-
райства в Інтернеті. Діяльність подібних 
організацій повинна бути орієнтована не 
стільки на констатацію злочинних пося-
гань, скільки на вироблення дієвих профі-
лактичних заходів [5, с.15];
Одним із напрямків діяльності цих цен-

трів мають стати збір інформації про потен-
ційно небезпечні об’єкти та їх блокування;

- організація підбору, навчання та ін-
структажу працівників служб комп’ютерної 
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(інформаційної) безпеки суб’єктів господа-
рювання;

- впровадження програми навчання 
громадян основам комп’ютерної безпеки 
під час виробництва фінансових операцій 
через інформаційні мережі, спілкування в 
соціальних мережах та ін., інформування 
через ЗМІ про нові види комп’ютерного 
шахрайства;

- розробка та використання спеціально-
го програмного забезпечення, у тому числі 
антивірусних програм або програм іденти-
фікації користувача;

- розширення системи спеціалізованих 
відділів, що займаються комп’ютерними 
злочинами, та формування єдиної держав-
ної бази Інтернет-шахраїв.
Спеціально-кримінологічна профілак-

тика шахрайства у сфері підприємницької 
діяльності має включати:

- створення механізму оперативного ре-
агування на шахрайство у сфері підприєм-
ницької діяльності через блокування акти-
вів шахрайських компаній та зупинення їх 
діяльності;

- ведення податковими органами інфор-
маційної бази про підприємців, раніше су-
димих за шахрайство, та зазначення таких 
відомостей у виписці з ЄДРЮО;

- розвиток системи громадських порта-
лів, що ведуть реєстр неблагонадійних гос-
подарюючих суб’єктів.
Як зазначають фахівці, найбільші вікти-

мологічні ризики мали інвестиційні про-
єкти, капітальне будівництво, закупівельна 
діяльність, фінансові операції, збут готової 
продукції, логістика та транспортні послу-
ги, операції з готівкою та благодійність. На 
рівень віктимності підприємств впливали і 
такі фактори, як наявність довгострокової 
стратегії розвитку бізнесу, розмір компанії 
(чим вона менша, тим вищі ризики), орієн-
тація на зовнішній ринок, кількість виявле-
них раніше корпоративних злочинів та ін. 
Як заходи протидії корпоративному 

шахрайству слід назвати:
- створення чи оптимізація діяльності 

існуючих на підприємстві служб економіч-
ної безпеки;

- вдосконалення роботи служби вну-
трішнього аудиту;

- перевірка даних про співробітників 
при влаштуванні на роботу;

- повідомлення до правоохоронних ор-
ганів про факт корпоративного шахрайства 
та притягнення винного до кримінальної 
відповідальності. 
Загальну стратегію спеціально-кримі-

нологічного запобігання організованого 
шахрайства становлять такі заходи: удо-
сконалення системи статистичного аналі-
зу: доповнення офіційної статистики дани-
ми про осіб, які раніше вчиняли злочин у 
складі організованих груп або злочинних 
організацій; організація фінансового мо-
ніторингу за діяльністю суб’єктів господа-
рювання, що перебувають у групі ризику; 
контроль за операціями з грошима оф-
шорних підприємств, створення порталів 
правової допомоги жертвам шахраїв; роз-
робка інформаційних листів з описом су-
часних схем шахрайства та ін.; технічна та 
інформаційна підтримка підрозділів, що 
займаються боротьбою з організованою 
злочинністю; підвищення ефективності 
роботи правоохоронних органів щодо ви-
явлення та розслідування організованих 
злочинів.
Тактичні заходи протидії організовано-

му шахрайству диференціюються залежно 
від спрямованості та кримінальної спеціа-
лізації злочинних груп. Серед них виділя-
ються: кримінологічне запобігання орга-
нізованого шахрайства в побутовій сфері; 
профілактика шахрайства в кредитно-фі-
нансовій сфері; запобігання комп’ютерного 
шахрайства; профілактика шахрайства у 
сфері підприємницької діяльності, запобі-
гання корпоративному шахрайству.
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SUMMARY 
Changes in the political, economic and cultural 

spheres of Ukrainian society are intensifying the trans-
formation of organized crime and changing the nature 
of its feedback to public institutions. In the current 
situation, the priority of the policy should be to combine 
economic, organizational and legal resources in the 
direction of combating organized crime, and especially 
organized fraud as its most latent and actively develop-
ing type.

Reducing the prevalence of fraud and reducing 
its severity, as shown by world and national experience, 
can not be achieved only through criminal punishment, 
as such measures can not eliminate social (primarily 
socio-psychological) causes and conditions of fraud. 
The fi ght against fraud can be effective only if it is 
comprehensive.

In this article, joint measures to combat fraud were 
developed. In addition, it should be taken into account 
that at its core such measures coincide with general 
measures to combat crime in general and, accordingly, 
are well studied or require the implementation of new 
fundamental research. In this scientifi c article, only 
specifi c criminological measures to prevent fraud com-
mitted by an organized group are considered.

Speaking of special criminological prevention of 
organized fraud, it is important to keep in mind that 
fraudsters are the most intelligent representatives of the 
criminal environment, skillfully adapt to conditions by 
changing and improving ways of committing crimes. 
In criminology there is no common opinion on the con-
tent of special criminological prevention. Depending 
on the chosen criterion, it is defi ned as «the activities 
of law enforcement agencies aimed at identifying the 
causes and conditions of crimes»; «A system of measures 
aimed at identifying and eliminating specifi c causes 
and conditions, as well as to prevent the commission 
of crimes by specifi c individuals»; «Psychological and 
educational impact on persons prosecuted», etc.

Key words. Fraud, special criminological mea-
sures, organized group, prevention.
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In this article, the author reviews the admin-
istrative-procedural regulation of the provision of 
administrative services through the prism of types 
of non-jurisdictional administrative procedure. 
Within the framework of non-jurisdictional pro-
cedures, we will consider the state of regulation 
of the application (permitting, registration), as a 
result of which a signifi cant number of adminis-
trative services are provided by private individu-
als, and we will also formulate proposals regard-
ing the content of the regulatory structure of the 
Law of Ukraine «On Administrative Procedure». 
Having analyzed its normative construction, the 
author came to the conclusion that it is suitable 
only for administrative proceedings that concern 
the adoption by administrative bodies, within the 
scope of their exercise of discretionary powers, de-
cisions that limit the rights of individuals or legal 
entities or create additional burdensome obliga-
tions for them . At the same time, the specifi ed 
normative construction is unsuitable for admin-
istrative proceedings related to the provision of 
administrative services, which should formally be 
covered by the subject of regulation of this Law.

The provisions of the Law of Ukraine «On 
Administrative Procedure» regarding the appeal 
of private individuals should apply to the provi-
sion of administrative services regardless of the 
area in which they are provided. In the Law of 
Ukraine «On Administrative Procedure», we pro-
pose to devote a separate chapter to administrative 
proceedings for appeals by individuals or legal 
entities, in which the requirements regarding the 
content, form and registration of the appeal are 
directly established.

Keywords: administrative procedure, provi-
sion of administrative services.

The relevance of this study is due to the 
insuffi cient study of the state of the procedural 
component of the external law enforcement 
activities of the bodies and the absence of 
uniform procedural rules fi xed at the legislative 
level for various types of administrative 
proceedings, including for proceedings on 
the provision of administrative services. 
The existing administrative and procedural 
regulation as a whole is characterized by a 
fragmentary nature and is a consequence of the 
fact that the body of executive power, local self-
government establishes its own procedural rules, 
as a result of which the rights and interests of 
individuals and legal entities are violated. The 
inequality of the parties to administrative legal 
relations is determined by their nature, since 
these relations are characterized by the power 
of one of the parties (the executive authority), 
which is expressed in the right to make decisions 
regarding the subordinate subject (private 
person). The resulting imbalance in relations 
should not be expressed by authorities in excess 
or abuse of their powers.

The primary task of the state is not only to 
provide private individuals with appropriate 
means of legal protection, but also to develop a 
unifi ed procedural mechanism in the country. 
Currently, the level of legal protection of citizens 
in relations with bodies of executive power and 
local self-government is low due to the partial 
legal validity of the decisions they make and 
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the actions they take, which makes it necessary 
to develop a general model of administrative 
procedure within which to form and consolidate 
basic provisions on various types of administrative 
proceedings. Analyzing the state of Ukrainian 
administrative-procedural legislation for the 
purpose of enshrining procedural norms, it 
should be noted that they exist, but they are 
scattered among numerous legislative and 
sub-legislative legal acts, often with norms of 
substantive law.

To date, the Law of Ukraine «On 
Administrative Procedure» has been adopted in 
Ukraine, but it has not yet entered into force. 
Having analyzed its normative construction, the 
author came to the conclusion that it is suitable 
only for administrative proceedings that concern 
the adoption by administrative bodies, within the 
scope of their exercise of discretionary powers, 
decisions that limit the rights of individuals or 
legal entities or create additional burdensome 
obligations for them . At the same time, the 
specifi ed normative construction is unsuitable 
for administrative proceedings related to the 
provision of administrative services, which 
should formally be covered by the subject of 
regulation of this Law. The author believes that 
the Law should defi ne not only the procedures 
for consideration by executive authorities and 
local self-government bodies, their offi cials 
of issues related to the implementation and 
protection of the rights, freedoms and legitimate 
interests of individuals and legal entities, but 
also the procedures for granting administrative 
(management ) services.

The provision of administrative services 
occupies a key place in the system of means of 
ensuring the realization of the rights, freedoms 
and legitimate interests of private individuals 
in the public sphere. In order to receive them, 
private individuals should contact the entities 
providing such services.

The legal basis for the realization of the rights, 
freedoms and legitimate interests of individuals 
and legal entities in the fi eld of administrative 
services are defi ned in the Law of Ukraine «On 
Administrative Services» [1], which contains 
provisions on the procedure for providing 
services, documents, in particular, information 
and technological cards, and the legal status of 
the center provision of administrative services 

and offi cials responsible for the provision of 
services, timeliness of provision and payment, 
quality of services.

However, this law does not clearly regulate 
the procedure for providing administrative 
services, stages, stages and actions. That is, the 
question of the structure of the administrative 
procedure for the provision of administrative 
services remains uncertain. As a result, in 
practice, there is a real danger of violation of 
the rights of citizens, since the administrative 
procedure is focused more on identifying 
actions that deviate from the norms, than on 
ensuring the proper implementation of the 
rights and freedoms of citizens and stimulating 
authorities to active, lawful behavior in 
relation to private individuals. Therefore, the 
issue of a systematic and unified approach 
to administrative and procedural regulation 
remains relevant.

The unifi ed nature of the administrative 
procedure model depends on whether it 
establishes general provisions for various types 
of administrative proceedings that arise in 
the activities of public administration bodies. 
Currently, there is a large array of laws that regulate 
various types of administrative procedures: 
application (permitting, registration), control 
and supervision, rulemaking, competition.

However, a single procedural standard 
should be formed for all these procedures at the 
level of the Law of Ukraine «On Administrative 
Procedure», general provisions and rules specifi c 
to them should be established using a general 
approach and taking into account special 
regulation.

Regarding the procedure for providing 
administrative (management) services, 
the provisions of the Law of Ukraine «On 
Administrative Procedure» [2] should apply 
to the general procedure for providing such 
services, while the procedure for providing 
administrative services in different areas should 
be determined by separate legal acts. For 
example, the Law of Ukraine «On Licensing 
of Certain Types of Economic Activity»[3] 
regulates the general procedure for obtaining 
licenses by economic entities, and the Law of 
Ukraine «On State Registration of Legal Entities 
and Individual Entrepreneurs» [4] regulates 
in detail the procedure for the registration 
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of entities economic entities. The provision 
of administrative (management) services by 
judicial bodies is defi ned by the Laws of Ukraine 
«On Association of Citizens», «On Charity and 
Charitable Organizations», «On Political Parties 
in Ukraine», «On Professional Creative Workers 
and Creative Unions», according to which the 
Ministry of Justice of Ukraine legalizes all-
Ukrainian associations of citizens, registration 
of all-Ukrainian and international charitable 
organizations, political parties and their symbols, 
all-Ukrainian creative unions.

The provision of administrative services on 
the stock market is carried out by the National 
Securities Commission and is defi ned in the Law 
of Ukraine «On the Stock Market and Securities» 
[5], in the Regulation on the National Securities 
and Stock Market Commission», in the Procedure 
for Issuing, Stopping actions and cancellation of 
a license to carry out professional activities on 
the capital markets.

The purpose of this article is to review the 
state of administrative-procedural regulation 
in the fi eld of providing administrative services 
through the prism of types of administrative 
procedure, based on their jurisdictional 
and non-jurisdictional character. The main 
attention should be paid to non-jurisdictional 
procedures, the key characteristic of which is law 
enforcement activity. Within the framework of 
non-jurisdictional procedures, we will consider 
the state of regulation of the application 
(permitting, registration), as a result of which 
a signifi cant number of administrative services 
are provided by private individuals, and we will 
also formulate proposals regarding the content 
of the regulatory structure of the Law «On 
Administrative Procedure».

Depending on the scope of providing 
administrative services, the application 
procedure may be characterized by the presence 
of special requirements regarding the application 
form, the procedure for its consideration and 
decision-making, for example, the provision of 
administrative services on the stock market. In this 
article, we focus on the analysis of the provisions 
of the Law of Ukraine «On Administrative 
Procedure» and their comparison with the laws 
in the fi eld of providing administrative services 
for the purpose of establishing the provisions on 
the procedure for their provision.

The elements of the application procedure 
are presented in the Law of Ukraine «On 
Appeals of Citizens» [6], which remains the only 
act in which the elements of legal regulation of 
the administrative procedure, which apply to 
all spheres and types of appeals from citizens, 
associations, organizations, regardless of the 
form of ownership, are fi xed. As a result of a 
detailed study of the norms of the current law, 
the absence and illogicality of many existing 
legal constructions, pointed out by A.M. 
Shkolyk, are revealed. in his monograph, in 
particular: the controversial name of the law 
«appeal of citizens», from which it follows that 
the norms of the law do not formally apply to 
legal entities, under the term «appeal» three 
signifi cantly different forms of realization of 
citizens’ rights and others are combined. This 
act has more objections than positive aspects 
regarding the regulation of procedural relations 
[7, p. 35]. It contains meaningful gaps in the 
regulation of issues related to the adoption 
of burdensome (negative) decisions by bodies 
in relation to private individuals. As a result, 
private individuals have the option of appealing 
the decision by fi ling a complaint with a higher 
authority or going to court. This Law does not 
establish the relevant procedural obligations 
of the body to make reasoned and justifi ed 
decisions.

The norms of this Law have more declarative 
norms than content-procedural norms. If we 
compare the provisions of the Law of Ukraine 
«On Appeals of Citizens» and the Law of Ukraine 
«On Administrative Procedure» on the subject of 
a detailed and complete settlement of the issue 
related to the procedure, it becomes clear that 
the current law does not contain even half of 
the necessary norms that ensure the functioning 
declaratory administrative procedure. We 
are talking about the lack of establishing clear 
principles of the procedure, the composition of 
subjects of administrative proceedings, unlike 
the draft, there is no provision for dividing 
them into participants. The Law «On Appeals 
of Citizens» contains almost no provisions on 
evidence and proof when considering appeals, 
there is no structure regarding the stages of 
administrative proceedings and procedural 
actions that are taken at each of them. This 
act regarding the regulation of appeals is quite 
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fragmentary, there is legal uncertainty in matters 
related to the order of consideration of an appeal. 
The law does not meet the European standards 
of «good administration», it refl ects only the tip 
of the iceberg of the procedural mechanism, 
leaving out of consideration important issues of 
resolution and consideration of the case after the 
appeal.

Therefore, in the Law of Ukraine «On 
Administrative Procedure», we propose to devote 
a separate chapter to administrative proceedings 
for appeals by individuals or legal entities, in 
which the requirements regarding the content, 
form and registration of the appeal are directly 
laid down. Pay detailed attention to the stages 
of administrative proceedings: the opening of 
administrative proceedings based on an appeal, 
the resolution of an administrative case in the 
appeals proceedings, and the adoption of an 
administrative act. The provisions of the Law 
of Ukraine «On Administrative Procedure» 
regarding the application of private individuals 
will also apply to the procedure for providing 
administrative services, regardless of the area in 
which it is provided. The Law of Ukraine «On 
Administrative Procedure» may establish features 
of the administrative procedure in various areas, 
however, such features must comply with the 
principles of the administrative procedure and 
the general provisions defi ned by this Law.

The most common types of application 
procedures are permit and registration and 
others related to the provision of services to 
the population. The licensing procedure is one 
of the most diffi cult in the matter of forming 
a unifi ed legal regulation, given the variety of 
spheres and forms of licensing activity. However, 
the procedural mechanism plays a key role in 
streamlining actions on the part of the subjects 
of permitting activities, in creating a legal 
framework for authorities to exercise their 
powers over applicants and their limitations, as 
well as in the guaranteed formation of a single, 
common procedural mechanism in the country.

The procedural nature of the permit system is 
manifested in the establishment by the executive 
authorities of special standards of conditions 
and requirements for the implementation 
of relevant activities or the use of resources 
under the control of the authorities, which are 
introduced, as a rule, to ensure the safety and 

stability of economic and other social processes. 
The permissive procedure can be considered as 
a special guarantee of the constitutional rights 
and freedoms of a person and a citizen.

Only in the conditions of the proper 
functioning of the permit system, which 
supports legality and security, it is possible to 
talk about the full realization of their rights by 
private individuals. With the help of the permit 
procedure, the safety of society and the state 
is ensured; protection of rights and freedoms, 
public health and the environment; regulation 
of permissible limits in the fi eld of economic 
activity; protection of the country’s foreign 
economic interests.

At the moment, the legislative regulation 
of licensing activities at the legislative level is 
carried out, as a rule, by including a «licensing 
component» in laws that regulate multi-sectoral 
relations. In view of the variety of forms of 
permitting activity and the specifi c legal regime 
of objects in relation to which such activity 
is carried out, we note the presence of a wide 
range of legislative acts: The Law of Ukraine 
«On the Permit System in the Field of Economic 
Activity», the Law of Ukraine «On Licensing 
of Certain Activities», Laws of Ukraine «On 
Veterinary Medicine», «On Basic Principles and 
Requirements for the Safety and Quality of Food 
Products», «On the Electric Energy Market» , 
«On the registration of individual entrepreneurs 
and legal entities and public formations»; Law 
of Ukraine «On valuation of property, property 
rights and professional appraisal activity in 
Ukraine» and others.

The presence of reference norms in the law, 
the blanket nature of dispositions, the lack of 
clarity in the formulation of legal norms clearly 
contribute to their extended interpretation 
and at the same time create an opportunity 
for committing acts of a corrupt nature. 
Administrative-procedural relations that arise 
in the licensing sphere cannot be regulated in 
detail by one legislative act, due to the difference 
in the main elements caused by the specifi cs of 
the considered relations.

At the same time, leaving the existing 
fragmentary non-systemic regulation at different 
levels means leaving the interpretation and 
interpretation of administrative and procedural 
norms to the discretion of administrative 
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bodies. In this regard, we consider it reasonable 
to enshrine at the legislative level the main 
principles of administrative procedure, which 
act as a common denominator for various types 
of administrative procedure, which form the 
limits for the powers of executive authorities 
through the formulation and consolidation of 
mechanisms for ensuring the implementation 
of relevant norms. It is necessary not only to 
formulate general provisions on administrative 
proceedings, but also to develop them for each 
type of proceedings. In essence, the permit 
procedure, regardless of the fi eld, accumulates 
all the features of the declaratory procedure, 
since the initiative in opening proceedings 
belongs to private individuals who apply for a 
permit to the authorized body in a specifi c fi eld.

We believe that it is necessary to review 
the regulatory structure of the Law of Ukraine 
«On Administrative Procedure» with a view to 
enshrining in the framework of a single model 
of administrative procedure some of the most 
common administrative procedures that are used 
in the law enforcement activities of executive 
and local self-government bodies [8].

We are talking about administrative 
proceedings on the appeals of individuals and 
legal entities. These proceedings form the basis 
of the model of administrative procedure in 
Ukraine and their provisions should be used and 
extended to various types of proceedings that 
arise in various spheres, in particular in the fi eld 
of permits. We suggest that in the regulatory 
structure of the draft law «On Administrative 
Procedures», along with the general provision 
on administrative proceedings, we should 
develop a separate chapter to be devoted to 
administrative proceedings on the appeal of 
individuals and legal entities, in which to form 
the main provisions on the resolution of an 
administrative case in the appeals procedure, 
the procedure for considering the case and 
adoption of an administrative act. These 
provisions can be used as a model for all types of 
declarative administrative procedures, including 
those for permits, which by their very nature are 
such. As foreign experience shows, the greatest 
guarantee against administrative abuses and 
violations of the rights and freedoms of citizens 
can be provided only by the general Law «On 
Administrative Procedure» in contrast to the 

existing practice of branch legislative regulation 
of administrative and procedural activities of 
public administration entities.

To review the state of legal regulation 
of registration procedures, which occupy 
an important place in the structure of a 
positive management process. A wide range 
of relationships that arise in registration 
proceedings are characterized by their own 
features related to regulation. Despite the 
large array of norms of an administrative and 
registration nature, in general, the regulation of 
registration activity is incomplete, and in most 
cases confl icting, and therefore requires further 
unifi cation and systematization. The idea of   
concentrating the norms that will regulate all 
registration activities in one normative act is 
correct only at fi rst glance, but the pluralism of 
types of state registration cannot objectively be 
regulated by one law. The specifi city of various 
types of state registration is refl ected in separate 
framework laws dedicated to a specifi c type of 
registration and in numerous by-laws.

State registration activity is regulated by 
more than 750 regulatory and legal acts, which, 
unfortunately, do not solve problems and do 
not eliminate legal gaps arising in this area. The 
system of normative legal acts that regulate reg-
istration activity must be considered, applying 
the classifi cation according to the nature of the 
competence of public administration bodies that 
issue acts: general; industry; functional manage-
ment. However, as part of the study of our issue, 
we will focus on reviewing the state of adminis-
trative and procedural regulation of the registra-
tion procedure.

The legislation of Ukraine, which regulates 
the registration activity, has an extensive system. 
One of the main legal acts of this category, which 
directly concerns the specifi cs of registration ac-
tivity, is the Law of Ukraine “On State Registra-
tion of Legal Entities and Individual Entrepre-
neurs”, which regulates relations arising in the 
fi eld of state registration of legal entities, as well 
as individual entrepreneurs . It should be noted 
that the legislator does not give a direct answer 
to the question to what extent other registration 
procedures, in addition to the state registration 
of the creation of a legal entity, are mandatory 
for entities for which special laws have been ad-
opted. Important are the Laws of Ukraine “On 
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bodies for registration of acts of civil status” [10], 
“On state registration of property rights to im-
movable property and their restrictions” [11], 
“On securing creditors’ claims and registration 
of encumbrances”.

Current legal acts provide for differentiated 
regulation of the registration procedure depend-
ing on the objects of registration and the specifi c 
goals of its implementation. The analysis of the 
current legislation allows us to record more than 
twenty normative acts that regulate various types 
of registration procedures, including by laws.

In Ukraine, there is no single regulatory act 
that would clearly defi ne: general rules of regis-
tration proceedings; rules and principles of in-
teraction between public administration bodies 
that carry out registration activities (i.e. general 
standards of the registration system), principles 
on which registration proceedings should be 
based. Such an act is necessary because a sig-
nifi cant number of public administration bodies 
that carry out registration activities act incon-
sistently, often duplicate each other, indirectly 
cause material damage to persons interested in 
registration, abusing the deadlines for registra-
tion actions. Questions arise regarding many 
aspects of the implementation of registration 
proceedings by public administration bodies. All 
this, in our opinion, determines the need, fi rst 
of all, to adopt the Law of Ukraine “On Admin-
istrative Procedure”, which will establish a single 
procedural standard for all types of proceedings, 
regardless of the types.

Without procedural systematization and 
standardization of various types of proceedings, 
the state cannot effectively perform the function 
of protecting public safety and order, and citizens 
are signifi cantly limited in the ability to exercise 
their constitutional right to protect their inter-
ests in the fi eld of public administration. The ad-
ministrative procedure is a kind of benchmark, 
according to which the legality of the actions of 
the subjects of registration proceedings is evalu-
ated and the registration powers of the execu-
tive authorities are implemented. On the basis 
of this legal axiom, we propose to amend the 
Law of Ukraine “On Administrative Procedure” 
to establish and formulate general provisions 
for administrative proceedings at the request 
of an individual or legal entity, which will apply 
to all types of application procedures (permit-

ting, registration). Such a proposal is logical and 
well-founded, since we are trying to formulate 
general provisions for various types of proceed-
ings, which most often arise in the activities of 
executive authorities, local self-government, us-
ing various methods.
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ОГЛЯД СТАНУ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 

СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПОСЛУГ

У цій статті автор здійснює огляд адміні-
стративно-процедурного регулювання сфери 
надання адміністративних послуг крізь при-
зму видів неюрисдикційної адміністративної 
процедури. В рамках неюрисдикційних про-
цедур розглянуто стан регулювання заявної 
(дозвільної, реєстраційної) в результаті якої 
приватним особами надаються адміністра-
тивні послуги, а також сформуємо пропозиції 
щодо змісту нормативної конструкції Закону 
України «Про адміністративну процедуру». 
Проаналізувавши його нормативну конструк-

цію, автор прийшов до висновку, що вона є 
придатною лише для адміністративних про-
ваджень, які стосуються прийняття адміні-
стративними органами, в межах реалізації 
ними дискреційних повноважень, рішень, які 
обмежують права фізичних чи юридичних 
осіб або створюють для них додаткові обтя-
жуючи обов’язки. В той самий час зазначена 
нормативна конструкція є непридатною для 
адміністративних проваджень, пов’язаних із 
наданням адміністративних послуг, які фор-
мально мають охоплюватися предметом регу-
лювання даного Закону. Положення Закону 
України «Про адміністративну процедуру» в 
частині звернення приватних осіб мають по-
ширюватися на надання адміністративних 
послуг незалежно від сфери. В Законі Укра-
їни «Про адміністративну процедуру» пропо-
нуємо присвятити окрему главу адміністра-
тивному провадження за зверненнями фізич-
них чи юридичних осіб в якій прямо закріпи-
ти вимоги щодо змісту, форми та реєстрації 
звернення.

Ключові слова: адміністративна проце-
дура, надання адміністративних послуг.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÎÑ²Á, ÙÎ ÂÒÐÀÒÈËÈ ÐÎÁÎÒÓ Â ÓÌÎÂÀÕ 

ÂÎªÍÍÎÃÎ ×ÀÑÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Целью исследования является определение 
состояния нормативно-правовой базы Украи-
ны в области права на социальное обеспечение 
лиц, утративших работу в условиях военного 
времени. А также анализа изменений, кото-
рые были внесены, после введения военного по-
ложения.
Результатом исследования является 

оценка эффективности национального за-
конодательства в области права социальной 
защити работника в период временной безра-
ботицы, а также обзор новой системы исчис-
ления социальных выплат в случае утраты 
работы в период военного времени. 
Ключевые слова: военное положение, соци-

альное обеспечение, заработная плата, трудо-
вой стаж, страховой стаж, работник, рабо-
тодатель.
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його до військових умов, було вкрай необ-
хідно. Як наслідок потрібно було швид-
ко вносити зміні в діюче законодавство. 
Верховна Рада України на час воєнного 
стану, відреагувала на це прийняттям до 
чинного законодавства зміни, які коригу-
ють порядок та умови отримання допо-
моги у разі безробіття. Посилені гарантії 
держави щодо захисту прав громадян на 
працю та реалізації їх прав на соціальний 
захист від безробіття. Законом України 
від 21 квітня 2022 року № 2220-IX «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо функціонування сфер зайнятості та 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безробіт-
тя під час дії воєнного стану» врегульовано 
питання щодо призначення і виплати до-
помоги по безробіттю в умовах воєнного 
стану.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Слід зазначити про те сформована дум-
ка в українській юридичні науці, щодо 
питань регулювання соціального захис-
ту населення у умовах військово стану в 
комплексних дослідженнях практично не 
розглядалась. Том у автор залишає за со-
бою право спиратися на аналіз діючого 
законодавства, роз’яснення офіційних ор-
ганів влади, а також висловлювання екс-
пертно-аналітичного середовища. 

Постановка проблеми
Російська агресія поширила негатив-

ний вплив на усі сфери життя в Україні. 
Органам державної влади з перших днів, 
після введення в дію режиму воєнного 
стану в країні, необхідно було вирішува-
ти не тільки питання пов’язані з оборо-
ноздатністю України, а також паралельно 
створювати відповідні умови для захисту 
цивільного населення, які б могли дозво-
лити продовжувати достойне існування у 
нових реаліях. Одним із важливіших на-
прямів серед іншого, було налагоджен-
ня роботи механізму соціального захисту 
населення, який суттєво ускладнився в 
умовах ведення воєнних дій. Адаптувати 
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Формулювання завдання
Мета дослідження полягає у аналізі по-

ложень діючого законодавства про соці-
альний захист населення в умовах воєнно-
го стану, а також співвідношення вказаних 
норм із діючою нормативною базою, для 
подальшого вдосконалення регулюван-
ня соціально-трудових правовідносин в 
Україні. 

Наукова новизна полягає у осмислен-
ні та встановленні практичних підходів 
до змін у сучасному законодавстві про со-
ціальний захист населення з урахуванням 
умов воєнного стану та подальшого розви-
тку соціально-трудових правовідносин в 
умовах виходу з нього. 

Викладення основних положень
У зв’язку з началом військової агре-

сії Російської Федерації на територію на-
шої держави, був застосований правовий 
режим військового стану передбачений 
статтею 1 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану», визначений як 
особливий правовий режим, що вводить-
ся в Україні або в окремих її місцевостях 
у разі збройної агресії чи загрози нападу, 
небезпеки державній незалежності Укра-
їни, її територіальній цілісності та перед-
бачає надання відповідним органам дер-
жавної влади, військовому командуван-
ню, військовим адміністраціям та органам 
місцевого самоврядування повноважень, 
необхідних для відвернення загрози, від-
січі збройної агресії та забезпечення на-
ціональної безпеки, усунення загрози не-
безпеки державній незалежності України, 
її територіальній цілісності, а також тим-
часове, зумовлене загрозою, обмеження 
конституційних прав і свобод людини і 
громадянина та прав і законних інтересів 
юридичних осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень. [1]
Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» визначає зміст правового 
режиму воєнного стану, порядок його вве-
дення та скасування, правові засади діяль-
ності органів державної влади, військово-
го командування, військових адміністра-
цій, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій в умо-
вах воєнного стану, гарантії прав і свобод 
людини і громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб. [1] 
Керівництво нашої держави, усвідом-

люючи усі правової наслідки ситуації що 
скалась, прийняла ряд нормативно-право-
вих актів які дозволили налагодити соці-
ально-трудові відносини в умовах особли-
вого правового режиму. Актуальнішими в 
сфері соціально-трудових відносин стали 
Закон України «Про організацію трудо-
вих відносин в умовах воєнного стану» від 
15.03.2022 року № 2136-IX [2] та Закон 
України від 21 квітня 2022 року № 2220-
IX «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо функціонування сфер за-
йнятості та загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування на випадок 
безробіття під час дії воєнного стану» [3].
Закон України «Про організацію тру-

дових відносин в умовах воєнного стану» 
від 15.03.2022 року № 2136-IX, визначив 
особливості проходження державної служ-
би, служби в органах місцевого самовря-
дування, особливості трудових відносин 
працівників усіх підприємств, установ, 
організацій в Україні незалежно від фор-
ми власності, виду діяльності і галузевої 
належності, представництв іноземних 
суб’єктів господарської діяльності в Украї-
ні, а також осіб, які працюють за трудовим 
договором, укладеним з фізичними особа-
ми, у період дії воєнного стану. [2] Що до-
корінним образом змінило ситуації у сфе-
рі трудових відносин. Оскільки в країни, 
яка веде бойові дії, регулювання трудових 
відносин ускладнювались тим, що багато 
підприємств, установ та організацій, дер-
жавних та установ органів місцевого само-
врядування, а також громадяни, іноземці 
та особи без громадянства вимушені були 
евакуюватись у більш безпечні міста Укра-
їни, а деякі взагалі стали біженцями у кра-
їнах Європи. [4] Багато суб’єктів підпри-
ємницької діяльності призупинили або 
взагалі закрили свої бізнеси. А ті які про-
довжили свою діяльність вимушені були 
пристосовуватися до ситуації що скалась. 
Що суттєво підвищило рівень безробіття в 
Україні. 
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Прийняття Закону України від 21 
квітня 2022 року № 2220-IX «Про вне-
сення змін до деяких законів України 
щодо функціонування сфер зайнятості та 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безро-
біття під час дії воєнного стану» [3] мало 
на меті врегулювати відносини у сфері за-
йнятості та загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування на випадок 
безробіття під час дії воєнного стану. Що 
саме і відбулось з прийняттям відповідно-
го закону.
Але не дивлячись на те, що особливий 

правовий режим військового стану перед-
бачає обмеження конституційних прав 
і свобод людини і громадянина та прав і 
законних інтересів юридичних осіб, ура-
хуванням положень діючої Конституції 
України, керівництво держави не зняло 
відповідальність за забезпечення регулю-
вання соціально-трудової сфери відносин.
Згідно статті 46 Конституції України, 

громадяни мають право на соціальний за-
хист, що включає право на забезпечення 
їх у разі безробіття. Це право гарантується 
загальнообов’язковим державним соціаль-
ним страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств, установ і 
організацій, а також бюджетних та інших 
джерел соціального забезпечення.[4] 
У вересні 2022 року відбулися докорін-

ні зміни в обчисленні та нарахуванні ви-
плати допомоги з безробіття. Багато гро-
мадян України за останній час втратили 
роботу та набули статусу безробітних, що 
змусило їх стати на облік до центру зайня-
тості та оформлювати відповідні виплати. 
Ті хто стоїть або збирається стати на об-
лік, повинні знати, що з вересня набули 
чинності нові зміни щодо нарахування та 
виплати допомоги з безробіття. Правила 
отримання змінилися, оскільки кількість 
людей, які претендують на допомогу з 
боку держави, суттєво збільшилась.
Право на мінімальні виплати мати-

муть люди, які мають стаж до семи місяців. 
Якщо трудовий стаж працівника більший 
за півроку, то допомога становитиме 50% 
від середньої заробітної плати. У зв’язку з 
нововведеннями відсоткова ставка також 

змінилася. Розмір допомоги тепер розра-
ховуватиметься таким чином якщо стра-
ховий стаж: менший за ті роки — 50% від 
середньої заробітної плати; до шести ро-
ків – 55% від середньої заробітної плати; 
від шести до 12 років - 60% від середньої 
заробітної плати; від 12 до18 років - 65% 
від середньої заробітної плати; від 18 до 
24 років - 70%; від 24 до 30 років - 75% від 
середньої заробітної плати; понад 30 ро-
ків – 80% від середньої заробітної плати. 
Якщо страховий стаж більше десяти років, 
тобі надається допомога не менше 70% від 
середньої зарплати. [3]
Відсоткова ставка збільшується в тому 

випадку, якщо у тебе є великий трудовий 
стаж (понад 15 років) і ти жодного разу не 
отримував посібник. Відповідно до нових 
правил, термін отримання допомоги за-
лежить від терміну стажу. Коли страховий 
стаж менше трьох років, ти отримувати-
меш виплати протягом п’яти – шести мі-
сяців. Якщо страховий стаж від шести до 
12 років, то виплачуватимуть допомогу сім 
місяців. На виплати упродовж восьми мі-
сяців можуть претендувати люди, які ма-
ють стаж від 12 до 18 років. Працівники з 
трудовим стажем від 18 до 24 років, то ви-
плати здійснюються протягом дев’яти де-
сяти місяців. Коли страховий стаж праців-
ника становить від 24 до 30 років, виплати 
отримуються упродовж десяти – одинад-
цяти місяців, якщо стаж працівника 30 ро-
ків або більше, то він має право на випла-
ти протягом року. [3]
Введені у дію правила стосуються і по-

рядку виплат. Допомога виплачуватимуть 
у повному розмірі людям, які отримали 
офіційний статус безробітного. Та тільки 
на певний час. Далі сума виплат зменшу-
ватиметься. Так, кошти приходитимуть у 
повному обсязі лише перші три місяці. У 
наступні місяці сума зменшуватиметься на 
30%.
Новий закон спростив процедуру 

оформлення виплат із безробіття. Зо-
крема, безробітний може отримувати до-
помогу, не відвідуючи центр зайнятості, 
якщо він має намір оформити статус без-
робітного будь-якими засобами комуніка-
ції. Внутрішньо переміщені особи, які не 
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мають документів, теж можуть оформити 
статус безробітного. Підставою оформлен-
ня та розрахунку суми виплат з безробіття 
у цьому випадку є інформація з реєстрів 
та баз даних органів виконавчої влади. На 
виплати безробіття в умовах війни можуть 
розраховувати також українці, які фор-
мально не розірвали трудові договори з 
роботодавцями, але втратили роботу. Без-
робітні українці, які перебувають на тим-
часово окупованих територіях чи регіонах 
активних бойових дій, не позбавляються 
статусу безробітного. Крім цього, передба-
чено розширення можливостей програми 
надання центрами зайнятості застрахова-
ним особам допомоги, якщо вони втрати-
ли частину заробітної плати чи доходу. На 
такий вид допомоги можуть розраховува-
ти як наймані працівники, а й ФОП. Укра-
їнці, які оформили статус безробітного та 
виїхали за кордон, упускають можливість 
отримання допомоги по безробіттю після 
перебування за кордоном понад 30 кален-
дарних днів. Нововведення діятимуть під 
час воєнного стану та ще 180 днів після 
його скасування чи припинення. [6].
Аналіз викладених положень дає змогу 

дійти до висновку, що створений механізм 
обчислення та нарахування виплати допо-
моги з безробіття став більш ефективним, 
тому що:
по-перше зважено регулює питання 

пов’язані, з більш справедливим розподі-
лом внесків у відповідні державні фонди;
по-друге дає можливість працівникові 

реально розраховувати на підтримку дер-
жави у випадку тимчасового безробіття;
по-трете стимулює пошук нової робо-

ти, оскільки не дає постійно знаходитись 
у зоні комфорту.
При цьому, законодавець враховує під-

тверджений трудовий стаж працівника, 
тим самим визнаючи його важливість для 
суспільства. 

 Але це не знімає відповідальності 
з вказаних державних органів, за постій-
не проведення відповідної інформаційної 
та роз’яснювальної компанії, яка повинна 
вестись серед усіх вест населення, щодо 
усвідомлення положень діючого законо-
давства. Оскільки проведення вказаних 

заходів, дає змогу впливати на зайнятість 
населення, а також відчувати підтримку в 
такі складні часи.
Держава постійно вдосконалює існу-

ючий механізм соціального захисту на-
селення, що повинен забезпечувати кон-
ституційні права і свободи громадянина 
України, навіть у період військового ста-
ну. Але законодавство України передбачає 
не тільки права, воно також генерує пев-
ні обов’язки. Тому у наш час, правосвідо-
мість та відповідальність повинна буди не 
тільки у держави але і у громадян нашої 
країни. 
Питання соціального захисту населен-

ня безпосередньо пов’язане з легалізаці-
єю працевлаштування в нашої країні. За 
останні часи держава у особі її органів 
на всіх рівнях постійно приділяло увагу 
зазначені проблеми. Основою розвитку 
будь-якої цивілізованої країни, яка має 
намір вступити до європейської спільно-
ти, є легалізація отриманих доходів та 
відповідний рівень соціального захисту її 
громадян. Одним із вагомих аспектів, які 
можуть свідомо переконати працівника у 
виборі легального працевлаштування, це 
соціальний захист на час втрати роботи.
Вказані зміни мають суттєво вплинути 

на ринок праці в Україні, тому що відсо-
ток працівників, які отримували так звану 
«зарплату у конвертах» та отримували мі-
німальну заробітну платню буде зменшу-
ватись, оскільки легальне працевлашту-
вання та відповідне оформлення винаго-
роди за працю буде напряму гарантувати 
справедливий обсяг підтримки з боку дер-
жави у разі втрати роботи. 
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SUMMARY 
The purpose of the study is to determine the state 

of the regulatory and legal framework of Ukraine 
in the fi eld of the right to social security for persons 
who lost their jobs in wartime conditions. As well as 
an analysis of the changes that were made after the 
introduction of martial law.

The result of the study is an assessment of the 
effectiveness of national legislation in the fi eld of 
the right to social protection of the employee during 
the period of temporary unemployment, as well as 
a review of the new system for calculating social 
benefi ts in case of job loss during wartime.

Key words: martial law, social security, news, 
work experience, insurance experience, employee, 
employer.

АНОТАЦІЯ 
Метою дослідження є визначення ста-

ну нормативно-правової бази України у галу-
зі права на соціальне забезпечення осіб, які 
втратили роботу в умовах воєнного часу. А 
також аналізу змін, які були внесені після вве-
дення воєнного стану.
Результатом дослідження є оцінка ефек-

тивності національного законодавства у галу-
зі права соціального захисту працівника в пе-
ріод тимчасового безробіття, а також огляд 
нової системи обчислення соціальних виплат 
у разі втрати роботи у період воєнного часу.
Ключові слова: воєнний стан, соціальне 

забезпечення, вести, трудовий стаж, страхо-
вий стаж, працівник, роботодавець.

3. Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
функціонування сфер зайнятості та 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безробіт-
тя під час дії воєнного стану» 21.04.2022р 
№ 2220-IX. URL: http:// https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2220-20#Text (дата звер-
нення 15.05.2022).

4. Трудові відносини в умовах воєн-
ного стану. URL: http:// https://eo.gov.ua/

trudovi-vidnosyny-v-umovakh-voiennoho-
stanu/2022/03/25/. 

5. Конституція України 28.06.1996р 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/80#Text (дата звернення 15.09.2022).

6. Виплати допомоги по безробіттю 
в умовах війни. Що нового? URL: https://
provse.te.ua/2022/04/vyplaty-dopomohy-po-
bezrobittiu-v-umovakh-viyny-shcho-novoho/ 
(дата звернення 15.05.2022).



199

×àíöåâà À.Î. -  Ïîíÿòòÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ÿê îá’ºêòà...

ÏÎÍßÒÒß ÁÅÇÏÅÊÈ ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ ßÊ 
ÎÁ’ªÊÒÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 

ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß

У цій статті, досліджуються та ретель-
ним чином аналізуються ключові елемен-
ти сучасного стану процесів визначення по-
няття безпеки дорожнього руху як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання. 
Також, розглядаються шляхи можливого 
удосконалення стану понятійного апара-
ту і класифікуючих інструментів системи 
адміністративного права України щодо на-
лежного дотримання безпеки у сучасних умо-
вах функціонування дорожнього руху.
Зазначається, що різні вітчизняні і 

зарубіжні правники, на власний розсуд схильні 
трактувати сутність та важливі для них 
елементи поняття безпеки дорожнього руху, 
що існує у системі понять адміністративного 
права на сьогоднішній день.
А отже, у цій статті робиться спроба 

надати комплексне і всеохоплююче визна-
чення безпеки дорожнього руху як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання і 
встановити його характерні особливості.
Ключові слова: Безпека дорожнього руху, 

адміністративне право, правове регулювання, 
комплексне визначення, дорожній рух, дер-
жавна політика.
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син в Україні, завдання вирішення пробле-
ми забезпечення належного рівня безпеки 
дорожнього руху уявляється вкрай необхід-
ним та своєчасним.
Незважаючи на наявність великої кіль-

кості досліджень у даній сфері, аналіз сучас-
ного стану розробленості даної проблемати-
ки дозволяє відзначити, що сьогодні, як на 
рівні адміністративно-правової науки, так і 
на рівні чинного законодавства, досліджен-
ня адміністративно-правових засад діяль-
ності патрульної поліції із забезпечення без-
пеки дорожнього руху в Україні все ще не 
отримали належного розгляду та норматив-
ного закріплення, що й зумовлює актуаль-
ність даного дослідження.

Стан дослідження
Загальним питанням, пов’язаним із за-

безпеченням безпеки дорожнього руху, в ад-
міністративно-правовій науці були пр исвя-
чені дослідження багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Серед них, ми особливо 
воліємо визначити наукові праці В. Невя-
довського і Г. Олійника.

Мета даної статті, базується на спробі 
надання комплексного і всеохоплюючого 
визначення поняття безпеки дорожнього 
руху, а також встановленню характерних 
складових елементів цього поняття та його 
чинного місця у сучасній системі адміністра-
тивного права України. Завданням статті, 
відповідно, є досягнення успіху у виконанні 
мети даної статті, а саме у наданні якісного 

Постановка проблеми
В умовах реформування системи право-

охоронних органів, адміністративної рефор-
ми, що наразі триває в країні й характери-
зується кардинальним оновленням змісту 
сучасної доктрини адміністративного права, 
а також в умовах європейської інтеграції та 
загальної демократизації публічних відно-
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і всеохоплюючого визначення вищевказано-
го поняття.

Виклад основного матеріалу
Безпека дорожнього руху, відповідно до 

тез і тверджень цілої низки науковців у сфері 
права, вже давно має вважатися невід’ємним 
елементом безпеки дорожнього руху в Укра-
їні. Зокрема, слід зазначити, що на це у пер-
шу чергу впливає все більш зростаюча зна-
чимість безпеки дорожнього руху в державі 
для життєдіяльності панівної більшості гро-
мадян.
Звертаючись до історичних етапів розви-

тку дорожнього руху в Україні та світі в ці-
лому, ми повинні підкреслити той факт, що 
вагомість дорожнього руху, його розповсю-
дженість та рівень його впливу на повсяк-
денне існування суспільст ва, зростали хоча і 
невпинно, але доволі поступово [1, с. 7].
Так, наприклад, більшу частину минуло-

го, 20-го століття, безпека дорожнього руху не 
становила майже ніякої значимості для адміні-
стративного права країн світу, а тому тогочас-
ні правознавці-адміністративісти не включали 
безпеку дорожнього руху до складу об’єктів 
адміністративно-правового регулювання.
Проте, із плином часу, рівень впливу та-

кого явища, як безпека дорожнього руху, не-
впинно зростав, чим спричинив зміну погля-
дів як вітчизняних, так і зарубіжних юристів 
у сфері адміністративного права на статус 
безпеки дорожнього руху як об’єкту адміні-
стративного права.
Наразі, серед українських юристів немає 

сумнівів у тому, що безпека дорожнього руху 
дійсно є невід’ємним об’єктом адміністра-
тивно-правового регулювання. Більш того, 
воліємо зазначити, що враховуючи той факт, 
що значущість даного об’єкту для адміні-
стративних правовідносин стала суттєвою і у 
подальшому продовжить тільки зростати, то 
відповідно і рівень уваги до даного об’єкту 
з боку правознавців-адміністративістів, буде 
лише продовжувати зростати [2, с. 62-65].
Потрібно зауважити, що у контексті роз-

гляду проблематики функціонування безпе-
ки дорожнього руху у загальній сфері адміні-
стративного права України, у якості одного 
з численних об’єктів даної галузі, вченими-
правознавцями, прийнято виділяти два на-

прямки, які є ключовими при нинішніх до-
слідженнях даного об’єкту адміністративних 
правовідносин.
По-перше, вітчизняними юристами-на-

уковцями, періодично робляться спроби 
збагатити та зробити більш різношаровим 
теоретичне підґрунтя процесів взаємодії 
адміністративного права з безпекою дорож-
нього руху як одним зі своїх безпосередніх 
внутрішніх об’єктів.
Прикладами цього можуть слугувати 

численні намагання правників створити та 
надати адміністративно-правовій науці свої 
авторські класифікації тих чи інших еле-
ментів безпеки дорожнього руху, зробити їх 
комплексну систематизацію тощо.
По-друге, українськими юристами, у 

тому числі й завдяки використанню вищев-
казаних теоретичних напрацювань їх колег, 
вчиняються спроби (деколи цілком успішні) 
досягти конкретних практичних результатів 
у вигляді суттєвої та позитивної допомоги 
суспільству [3, с. 177].
Така діяльність вітчизняних правників, 

спрямована на перетворення теоретичних 
ідей у практичні результати і надбання, зде-
більшого полягає в участі таких правників 
у процесах вдосконалення чинного законо-
давства у сфері дотримання безпеки дорож-
нього руху в Україні.
Доцільно вказується, що така робота 

правознавців є доволі складною, а також до-
волі значною як походячи з її обсягів, так і 
враховуючи її багатоукладність.
Не можна не відмітити той факт, що вра-

ховуючи зарубіжний досвід вдосконалення 
законодавства у сфері безпеки дорожнього 
руху, наявного у різних країнах світу, Укра-
їні у даному контексті пощастило з тим, що 
вона є унітарною республікою з єдиним, уні-
фікованим законодавством, яке в свою чергу 
створюється та приймається лише в єдиному 
для всієї країни законодавчому державному 
органі - Верховній Раді України.
Тобто, в Україні є відсутнім цілий ряд 

проблем та додаткових труднощів, наявних 
у тих державах, де панує федеративний дер-
жавний устрій, а окремі адміністративно-те-
риторіальні одиниці тієї чи іншої держави, 
мають своє власне законодавство, або навіть 
власні конституції [4, с. 47].
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Наявність такого стану справ в Україні, 
за нинішніх умов, створило б купу зайвих 
незручностей. Тому, завдячуючи унітарно-
му державному устрою нашої держави, ми 
констатуємо, що у випадку створення ві-
тчизняними правознавцями якісного пра-
вового акту або пропонування ними змін до 
вже існуючих нормативно-правових актів, 
які б рішуче змінили актуальний стан справ 
у сфері безпеки дорожнього руху, їх вплив 
був всеохоплюючим і більш стрімким, аніж у 
випадку наявності в державі федеративного 
устрою, згідно з яким, ті чи інші зміни мали 
б відбуватися у кожній адміністративно-те-
риторіальній одиниці окремо.
Хоча, в той же час, у науково-правничо-

му середовищі, існують певні заперечення 
наведеним твердженням. Наприклад, деякі 
правники, під час дискусій у сфері проблема-
тики дотримання безпеки дорожнього руху, 
акцентують увагу своїх опонентів на тому, що 
твердження про те що унітарний державний 
устрій робить дію нормативно-правових актів 
більш корисною для суспільства, нівелюється 
прикладами наявності успішного та низько 
аварійного функціонування дорожнього руху у 
цілій низці розвинутих і демократичних країн 
Західної Європи та Північної Америки, які ма-
ють федеративний державний устрій [5, с. 156].
Мається на увазі, що такі країни як Швей-

царія, Канада, Німеччина хоча і мають феде-
ративний державний устрій та законодавчі 
системи для кожного окремого внутрішньо-
го регіону цих держав, проте це ні в якому 
разі не заважає їм мати доволі ефективні сис-
теми гарантування високого рівня безпеки 
дорожнього руху, які забезпечують доволі 
низьку аварійність на дорогах і полегшують 
повсякденний дорожній рух.
Але ми також хочемо підкреслити, що 

одними з ключових елементів такої суттєвої 
успішності вищевказаних держав, є перш за 
все їх економічна та суспільно-політична роз-
виненості, висока якість дорожнього покрит-
тя в усіх без виключення куточках держави, 
помітний рівень турботи до навколишнього 
середовища, більш ефективна взаємодія між 
поліцією та суспільством, справедлива та не-
заангажована судова система тощо.
Отже, зазначається, що окрім якісного 

нормативно-правового регулювання такої, 

суспільно-значущої сфери адміністративних 
правовідносин, як безпека дорожнього руху, 
закріпленого у правових актах чинного за-
конодавства, існують й інші, зокрема і ви-
щенаведені фактори та чинники, які мають 
певний вплив на ефективність практичної 
реалізації того чи іншого законодавчого акту 
[6, с. 162].
Враховуючи це, ми бажаємо вказати, що 

на наш погляд, у контексті діяльності з удоско-
налення актуального стану справ у сфері без-
пеки дорожнього руху в Україні за допомогою 
адміністративно-правових інструментів, зо-
крема завдяки вдосконаленню чинного наці-
онального законодавства у цій сфері, досягти 
реального успіху у вигляді кінцевих практич-
них результатів зможуть лише ті правознавці, 
які при здійсненні тих чи інших вдоскона-
лень, будуть також враховувати інші фактори 
і чинники, які не є напряму пов’язаними зі 
сферою законодавчого процесу.
Безумовно, одним із ключових елемен-

тів, які б могли гарантувати належний рі-
вень безпеки дорожнього руху в країні, є рі-
вень якості взаємодії поліції з населенням та 
іншими державними органами (службами та 
відомствами), а також загальний рівень якос-
ті поліції як такої.

 Під останнім, слід розуміти рівень здат-
ності (спроможності) Національної поліції 
України, а особливо патрульної поліції, як 
і єдиного органу з нагляду за безпекою до-
рожнього руху в державі, та єдиної виконав-
чої служби, яка наділена нормами вітчизня-
ного законодавства на здійснення прямого 
втручання у сферу безпеки дорожнього руху, 
зокрема і через можливості здійснення пря-
мого впливу на учасників дорожнього руху.
Намагаючись встановити та надати на-

уково-правничому середовищу поняття без-
пеки дорожнього руху як одного з об’єктів 
адміністративно-правового регулювання, 
український юрист А. В. Мовчан, у своїх 
власних, адміністративно-правових дослі-
дженнях прийшов до висновку, що безпека 
дорожнього руху у складі одного з об’єктів 
адміністративного права, є насамперед «на-
бором (комплексом) скоординованих та 
взаємодоповнюючих дій органів державної 
влади і місцевого самоврядування, а також 
громадськості.»
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А спрямовані ці дії, у свою чергу, на під-
вищення правосвідомості учасників дорож-
нього руху, формування у них безпечних на-
вичок поведінки на мережі вітчизняних до-
ріг, дбайливого ставлення до власної безпе-
ки та безпеки оточуючих, виховання свідо-
мого ставлення до неухильного виконання 
правил дорожнього руху на підставі єдиних 
нормативно закріплених задач, принципів, 
функцій та методів пропаганди дорожньої 
безпеки [7, с. 105].
Ми схильні погоджуватись із даним по-

няттям, наданим юристкою, і воліємо до-
датково акцентувати увагу на тому, що як 
ми можемо спостерігати на прикладі вище-
наведеного поняття, так і згідно з іншими 
дефініціями безпеки дорожнього руху у сис-
темі адміністративного права, ключову роль 
у понятійній структурі безпеки дорожнього 
руху, є сильна та помітна прив’язка слів «без-
пека» та «координація».
Тобто, хоча у вказаних поняттях і не 

відбувається ототожнення цих слів одне з 
одним, проте чітко та недвозначно наголо-
шується на тому, що ключовим елементом 
безпеки дорожнього руху у системі адміні-
стративного права є координація між різни-
ми адміністративними суб’єктами (органами 
державної влади).
Розглядаючи конкретний випадок із 

функціонуванням безпеки дорожнього руху 
в умовах сучасних реалій України, ми ствер-
джуємо, що у даному випадку, конкретними 
суб’єктами виступають перш за все державні 
(у тому числі правоохоронні) органи з відпо-
відною компетенцією [8, с. 16].
А отже, в Україні, такими суб’єктами, на-

лежна координаційна діяльність між якими 
є вкрай важливою для процесів якісного 
функціонування безпеки дорожнього руху, 
виступають перш за все Національна поліція 
України, органи місцевого самоврядування 
(особливо комунальні служби), підрозділи 
технічного забезпечення дорожнього руху 
тощо.
Саме від якості взаємодії між даними 

суб’єктами і залежить те, наскільки ефектив-
ним буде дотримання безпеки дорожнього 
руху в державі. Як ми бачимо, ключовим 
суб’єктом тут виступає саме Національна по-
ліція України.

Перш за все, патрульна поліція, як вну-
трішній структурний підрозділ Національ-
ної поліції та єдиний в країні орган з такими 
унікальними (ексклюзивними) повноважен-
нями щодо контролю дорожнього руху та 
здійснення прямого впливу на учасників до-
рожнього руху, має і продовжуватиме мати 
ключовий пріоритет у контексті адміністра-
тивно-правових досліджень, присвячених 
тематиці безпеки дорожнього руху.
Походячи з цього, ми можемо констату-

вати і той факт, що вищевказана пріоритет-
ність патрульної поліції у контексті забезпе-
чення належного рівню безпеки дорожньо-
го руху в Україні, простежується не тільки у 
сфері спрямованості адміністративно-право-
вих досліджень, а і на практиці, зокрема й 
у сфері державного фінансування [9, с. 171].
Іншими словами, стверджується, що 

особливо останніми роками, керівництво 
держави та представники різних верств 
суспільства все частіше досягали розуміння 
того беззаперечного факту, що безпека до-
рожнього руху може буде досягнута у першу 
чергу внаслідок підвищення ефективності та 
спроможності патрульної поліції здійснюва-
ти свою безпосередню діяльність, а також її 
здатність ефективно взаємодіяти у своїй ді-
яльності з іншими установами та відомства-
ми як державної, так і місцевої влади.
Тому, з метою вдосконалення потенціа-

лу патрульної поліції, витрати з державного 
бюджету України на діяльність цього відом-
ства, поступово збільшувалися, відкриваючи 
можливості для більш повноцінного і сис-
темного вдосконалення цієї служби [10].
Хоча, ми повинні зазначити, що і наразі, 

потенціал патрульної поліції, як ключового 
суб’єкту забезпечення безпеки дорожнього 
руху, не є до кінця реалізованим на практиці.
Причиною цього, у тому числі визнаєть-

ся і недостатнє фінансування, хоча наразі, 
проблема є і не настільки критичною, як ра-
ніше, адже головне звершення, а саме пере-
орієнтація як суспільства, так і державного 
керівництва на усвідомлення надзвичайно 
важливої ролі патрульної поліції у сфері на-
лежного дотримання безпеки дорожнього 
руху, вже відбулося.
Тим паче, не слід забувати, що у ниніш-

ніх умовах війни, розпочатої Російською Фе-
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дерацією проти державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, а також 
проти самого факту існування української 
нації, окремі питання, пов’язані з недостат-
нім обсягом фінансування, не є першочерго-
вими [11, с. 241].
Але, все ж таки, у більш масштабній пер-

спективі, вдосконалення ключових елемен-
тів гарантування якісної безпеки дорож-
нього руху через підвищення можливостей 
патрульної поліції, зокрема і шляхом збіль-
шення обсягів фінансування даного струк-
турного підрозділу Національної поліції та 
надання йому більш широких повноважень 
та інструментів впливу на учасників дорож-
нього руху та усіх інших суб’єктів, пов’язаних 
із забезпеченням дієвого дорожнього руху, 
має бути остаточно визнано і закріплено як 
найбільш ефективний спосіб корінного вдо-
сконалення дорожнього руху [12, с. 98].
Стосовно закріплення даного тверджен-

ня, бажаємо відзначити, що першочергова 
пріоритетність патрульної поліції у контек-
сті гарантування належного рівню безпеки 
дорожнього руху, може бути закріплена у те-
матичних стратегіях розвитку Національної 
поліції у наступних роках, у планах органів 
виконавчої влади щодо визначення пріо-
ритетності напрямів майбутнього фінансу-
вання тощо. Також, воліємо наголосити на 
тому, що одним із ключових завдань вітчиз-
няних правників, є роз’яснення важливості 
ролі патрульної поліції керівництву держави 
та представникам суспільства.
Безумовно, потрібно зауважити, що у 

контексті намагання визначити понятійну 
та структурну сутність такого адміністратив-
но-правового явища, як безпека дорожньо-
го руху, ми не можемо не приділити увагу 
тому, як саме держава, в особі її компетент-
них установ і відомств, може забезпечувати 
належну гарантію безпеки дорожнього руху.
Тут, ми повинні зауважити, що відповід-

но до загальноприйнятих основ, з яких скла-
дається система адміністративного права, 
можливості держави здійснювати вплив на 
суб’єктів адміністративних правовідносин у 
сфері дорожнього руху (тобто на учасників 
дорожнього руху), прийнято поділяти на два 
основні види, а саме переконання та примус 
[13, с. 722].

Відповідно до визначень, наведених у 
навчальному посібнику правознавців С. М. 
Алфьорова та С. В. Ващенко, переконанням, 
у загальноприйнятому варіанті, слід вважа-
ти своєрідну систему заходів правового та 
неправового характеру, які здійснюються 
державними та громадськими органами і 
які, у свою чергу, полягають у практичній 
реалізації виховних, роз’яснювальних та за-
охочувальних методів, спрямованих на фор-
мування у громадян розуміння необхідності 
чіткого виконання законів та інших право-
вих актів держави.
Натомість, відповідно до тез і тверджень, 

наведених вищевказаними юристами-адмі-
ністративістами, примусом варто вважати 
психологічний або фізичний вплив держав-
них органів у вираженні посадових осіб, які 
ці органи представляють, на тих чи інших, 
конкретних осіб-учасників дорожнього руху, 
з метою спонукати останніх, а також приму-
сити їх тим самим виконувати правові норми 
[14, с. 58].
Відповідно до поглядів правознавця В. 

І. Жульова, основні положення, пов’язані 
із порівнянням та взаємодією заходів пе-
реконання і примусу у сфері протидії зло-
чинності, в цілому стосовно попередження 
дорожньо-транспортних злочинів не мають 
яких небудь винятків. У цілому, ми схильні 
погоджуватися із вищенаведеними тезами, 
твердженнями та поглядами, вираженими 
науковцями [15, с. 101].
Досліджуючи понятійну проблематику 

процесів, пов’язаних із визначенням клю-
чових елементів та явищ у сфері безпеки до-
рожнього руху, ми маємо констатувати, що 
відсутність у чинному законодавстві Укра-
їни конкретного поняття щодо безпеки до-
рожнього руху в адміністративно-правовому 
сенсі, зокрема і як об’єкту адміністративно-
го права, безумовно спонукає вітчизняних 
правників до самостійного пошуку, форму-
вання та надання подібних визначень.
Тобто з одного боку, відсутність у чин-

ному законодавстві України чіткого та не-
двозначного визначення та опису безпеки 
дорожнього руху у загальній «системі коор-
динат» адміністративного права, безумовно, 
створює цілий ряд проблем і незручностей 
як для дослідників даної проблематики, так 
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і для багатьох інших осіб, які добровільно 
чи вимушено мають взаємодіяти з таким 
суспільним явищем, як безпека дорожнього 
руху [16, с. 40].
Але з іншого боку, такий стан справ у сфе-

рі вітчизняного законодавства, пов’язаній 
з адміністративним регулюванням безпеки 
дорожнього руху, надає вітчизняним юрис-
там можливості для генерації та висування 
своїх власних дефініцій та класифікацій, 
пов’язаних з проблематикою даного питан-
ня, на основі своїх власних ідей та роздумів. 
Прикладами подібних випадків, можуть 
слугувати вищевказані визначення науков-
ців щодо тих чи інших елементів безпеки 
дорожнього руху та впливу норм і припи-
сів адміністративного права на як на основу 
безпеки дорожнього руху, так і на кожного 
окремого учасника дорожнього руху [17, с. 
192].
Деталізуючи та розширюючи вищевка-

зані твердження юристів-адміністративістів 
про сутність та особливості таких двох ін-
струментів впливу, якими володіє система 
адміністративного права України, як пере-
конання і примус, ми зауважуємо, що вітчиз-
няні законодавці і політичне керівництво 
держави, мають все більше зосереджуватися 
саме на якісній імплементації саме методу 
переконання, як основного майбутнього ін-
струменту адміністративного права України.
Глобальна переорієнтація вітчизняної, 

адміністративно-правової системи з при-
мусових методів впливу на учасників до-
рожнього руху на методи переконання (за-
охочення), мають доволі потужне значення 
не тільки у галузі стабільного гарантування 
високого рівню безпеки дорожнього руху 
в державі, але й у значно більш широкому 
масштабі.

Висновки
Отже, підсумовуючи усі, наведені у цій 

статті тези, твердження та наукові погляди, 
ми можемо зазначити, що безпека дорож-
нього руху, відповідно до тез і тверджень ці-
лої низки науковців у сфері права, вже давно 
має вважатися невід’ємним елементом без-
пеки дорожнього руху в Україні.
Зокрема, слід зазначити, що на це у пер-

шу чергу впливає все більш зростаюча зна-

чимість безпеки дорожнього руху в державі 
для життєдіяльності панівної більшості гро-
мадян.
Наразі, серед українських юристів немає 

сумнівів у тому, що безпека дорожнього руху 
дійсно є невід’ємним об’єктом адміністра-
тивно-правового регулювання.
Більш того, воліємо зазначити, що вра-

ховуючи той факт, що значущість даного 
об’єкту для адміністративних правовідносин 
стала суттєвою і у подальшому продовжить 
тільки зростати, то відповідно і рівень ува-
ги до даного об’єкту з боку правознавців-ад-
міністративістів, буде лише продовжувати 
зростати.
Намагаючись встановити та надати на-

уково-правничому середовищу поняття без-
пеки дорожнього руху як одного з об’єктів 
адміністративно-правового регулювання, ми 
прийшли до висновку, що безпека дорож-
нього руху у складі одного з об’єктів адміні-
стративного права, є насамперед «набором 
(комплексом) скоординованих та взаємодо-
повнюючих дій органів державної влади і 
місцевого самоврядування, а також громад-
ськості.
А спрямовані ці дії, у свою чергу, на під-

вищення правосвідомості учасників дорож-
нього руху, формування у них безпечних 
навичок поведінки на мережі вітчизняних 
доріг, дбайливого ставлення до власної 
безпеки та безпеки оточуючих, виховання 
свідомого ставлення до неухильного вико-
нання правил дорожнього руху на підста-
ві єдиних нормативно закріплених задач, 
принципів, функцій та методів пропаганди 
дорожньої безпеки. Безперервний розви-
ток адміністративно-правової науки у цьо-
му напрямку, визнається вкрай необхід-
ним.
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SUMMARY 
In this article, the key elements of the current 

state of the process of defi ning the concept of road 
traffi c safety as an object of administrative and 
legal regulation are investigated and thoroughly 
analyzed. Also, ways of possible improvement of the 
state of the conceptual apparatus and classifying 
tools of the system of administrative law of Ukraine 
regarding the proper observance of safety in 
modern conditions of road traffi c functioning are 
considered.

It is noted that various domestic and foreign 
jurists, at their own discretion, tend to interpret 
the essence and important elements of the concept 
of road traffi c safety, which exists in the system of 
concepts of administrative law today.

Therefore, in this article, an attempt is made 
to provide a comprehensive and comprehensive 
defi nition of road safety as an object of 
administrative and legal regulation and to establish 
its characteristic features.

Key words: Road traffi c safety, administrative 
law, legal regulation, complex defi nition, road 
traffi c, state policy.
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