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У статті досліджено проблему забезпечен-
ня прав дітей під час збройного конфлікту. 
Констатовано, що діти є особливо чутливою 
складовою сучасного суспільства, оскільки є 
ще не сформованими фізично та психічно і 
у зв’язку із цим потребують особливого став-
лення до себе з боку держави. Права дітей є 
особливим надбанням людства, що поступо-
во викристалізовувались під час формування 
основних правових інститутів. Акцентовано, 
що збройні конфлікти завжди створюють 
умови під час, яких забезпечення прав дітей 
є складним завданням. Після повномасштаб-
ного вторгнення величезна кількість дітей 
зазнала порушень власних прав. Зосереджено 
особливу увагу на дітях, що були завербовані та 
використовувалися ворогом для виконання за-
вдань. Проаналізовано проблеми забезпечення 
прав дітей-біженців. 
Ключові слова: збройний конфлікт, пра-

ва людини, права дитини, дитина-біженець, 
вербування, військовий злочин. 
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печення реалізації їхніх прав. У сучасній 
правовій державі особливої уваги приділя-
ється ціннісним та комплексним підходам 
до особистості, їхньому гармонійному росту 
та розвитку, забезпеченню належного рів-
ня освіти, сприянні у соціалізації та підтри-
мання морально-національних та сімейних 
цінностей. Права дітей займають особливе 
місце в сучасних правових державах, що 
сповідують європейські цінності. 
Діти є незахищеною категорією 

суб’єктів, що потребують допомоги батьків 
(опікунів) для реалізації прав, що надані їм 
державою. Гарантії прав дітей – це інстру-
ментарій, що дозволяє реалізувати права та 
свободи дитини. Прийнято виокремлювати 
політичні гарантії, соціально-економічні та 
юридичні. 

 Права дитини – це загальноцивілізацій ні 
цінності, що виражають най істотніші мож-
ливості особи, що реалізуються в певних іс-
торико-соціальних умовах, від народження 
і до повноліття: на зростання і гармоній ний  
розвиток, реалізацію власної особистості в 
інтересах суспільства відповідно до звичаїв 
та традицій  народу, досягнень національної  
та світової  культури. 
У сьогоденні, на жаль, ми зіштовхнулись 

із тим, що норми міжнародного законодав-
ства набули лише декларативного характе-
ру, оскільки вже вісім років в Україні триває 
війна, а 24 лютого 2022 року після повно-
масштабного вторгнення кожна дитина в 
нашій державі постраждала від цього жах-
ливого явища. Можливо констатувати, що 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Досліджуваній проблематиці присвяче-
но багато праць, зокрема таких вітчизняних 
науковців, як: О. Бандурка, А. Волощук, 
О. Джужа, Н. Лесько, Н. Крестовська, Т. Мі-
хайліна, О. Турченко, В. Репецький, Н. Сте-
паненко, Г. Христова, М. Сасол, І. Щебетун, 
Х. Ярмакі. 
Діти є особливо чутливою складовою су-

часного суспільства, вони потребують осо-
бливої опіки з боку держави, задля забез-
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майже всі права дитини були грубо пору-
шені, адже ворог, не дотримуючись Женев-
ських конвенцій, завдає ударів по цивільно-
му населенню. І невинні діти гинуть у цій 
страшній війні. Згідно із статистичними да-
ними «станом на ранок 22 червня 2022 року 
більше ніж 916 дітей постраждали в Укра-
їні внаслідок повномасштабної збройної 
агресії Російської Федерації. За офіційною 
інформацією ювенальних прокурорів 324 
дитини загинуло та понад 592 поранено, по-
відомляє офіс генпрокурора. Найбільше по-
страждало дітей у Донецькій області – 307, 
Харківській – 175, Київській – 116, Чернігів-
ській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, 
Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сум-
ській – 17» [1]. 
Основоположне та невід’ємне право ди-

тини на життя сьогодні перебуває під по-
стійною загрозою. Серед великої кількості 
міжнародних документів, що декларують 
права дітей одиниці регулюють питання 
прав дітей під час збройного конфлікту, що 
ускладнює шляхи подолання тих викликів, 
що маємо у сьогоденні. 
Як влучно зазначають науковці І.С. Ще-

бетун та Т.В. Міхайліна, «що забезпечити 
безумовну реалізацію чинних норм у зоні 
збройних конфліктів досить складно, а то 
й взагалі неможливо, враховуючи конкрет-
ні обставини на територіях, де державні 
органи України тимчасово не здійснюють 
або здійснюють не в повному обсязі свої 
повноваження. Для ефективного виконан-
ня обов’язків щодо дітей, які перебувають 
у зоні воєнних дій, доцільно розширити 
співпрацю держави з відповідними неуря-
довими організаціями та іншими складови-
ми частинами громадянського суспільства 
та сприяти їм у проведенні відповідної ді-
яльності» [2, с. 35-36].
Тривожною видається ситуація, що во-

рог активно втягує (вербує) дітей до зброй-
ного конфлікту для виконання певних за-
вдань (коригування вогню, здачі позиції 
техніки ЗСУ), обіцяючи фінансову винаго-
роду, хоча це прямо заборонено статтею 4 
Факультативного протоколу до Конвенції 
ООН про права дитини щодо участі дітей 
у збройних конфліктах, ратифікованого 
Верховною Радою України від 23. 06. 2004 

«Збройні групи, відмінні від збройних сил 
держави, за жодних обставин не повинні 
вербувати або використовувати у військо-
вих діях осіб, які не досягли 18-річного віку» 
[3]. Окрім того, такі дії заборонені ст. 21 
«Про охорону дитинства», де зазначено, що 
«всі форми рабства або практика, подібна до 
рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля 
ними, боргова залежність, а також примусо-
ва чи обов’язкова праця, включаючи при-
мусове чи обов’язкове вербування дітей для 
використання їх у збройних конфліктах» [4]. 
Попри те, що участь дітей у збройних 

конфліктах є грубим порушенням прав 
дитини та є військовим злочином відпо-
відно до Римського статуту Міжнародно-
го кримінального суду «з початком війни 
на сході десятки українських дітей взяли 
участь у збройному конфлікті по обидва 
боки фронту. Вони стояли на блокпостах, 
допомагали розвідці, йшли у бій зі зброєю у 
руках: виконували недитячі завдання і були 
там, де їм заборонено знаходитись. Дея-
кі з них так і не повернулися додому» [5].-
На жаль, станом на сьогодні складно уя-
вити, скільки дітей було завербовано, які 
використовувались як шпигуни та задіяні 
у збройний конфлікт після повномасштаб-
ного вторгнення ворога. 
Здавалося б, діти, яких вивезли за кор-

дон тікаючи від війни в Україні мали б бути 
в цілковитій безпеці разом з рідними, однак, 
на жаль, існує прецедент [6, 7], коли матері 
не віддавали дитину, оскільки органи влади 
Республіки Італії “не вірять”, що саме вона є 
її матір’ю, бо дитина в’їхала в країну з бабу-
сею, попри те, що всі міжнародні документи 
наголошують на важливості воз’єднання ди-
тини із своєю сім’єю, «коли бабуся приїхала 
на Сицілію, квестура (міграційна служба) не 
признала жінку опікуном, бо українське “не 
документ для них”, та призначили свого. 
Упродовж 4 місяців мама намагалася довес-
ти, що бабуся рідна». Після судової тягани-
ни матір врешті-решт таки визнали, однак 
рішенням суду заборонили покидати монас-
тир, у якому проживає дитина. 
Важливим видається на міжнародно-

му рівні напрацювати механізми взаємодії 
держав щодо дітей-біженців, оскільки їхній 
правовий статус «змінюється, бо вони не 
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отримують належного захисту прав і свобод 
від держави, з якою перебувають у постій-
ному правовому зв’язку. Тому інша держа-
ва повинна взяти на себе обов’язки забез-
печення й гарантування мінімальних стан-
дартів прав людини. Для неповнолітніх це, 
насамперед, проявляється через соціальну 
сферу. Неповнолітні потребують гаранту-
вання безпеки, фізичних та економічних 
прав, зокрема права на життя, медичне за-
безпечення, гідний рівень життя, на житло 
і харчування» [8, с. 110]. Можливо виділити 
основні міжнародні проблеми забезпечення 
прав дітей-біженців: первинні (харчування 
та медична допомога, убезпечення від будь-
якого виду насильства), освітніх (організа-
ція освіти), проблеми возз’єднання із сім’єю, 
питання усиновлення та опіки. 
Дослідниця Н. Лесько, предметно до-

сліджуючи проблему насильства дітей під 
час воєнних дій та збройних конфліктів, 
слушно зазначає, що, «незважаючи на дію 
багатьох міжнародно-правових актів, діти 
продовжують залучатися до воєнних дій  та 
зброй них конфліктів в усьому світі. Діти ста-
ють не тільки жертвами, але й  особами, які 
самі вчиняють насильство. Дітей  перетво-
рюють на засіб ведення вій ни, систематично 
вербують у вій ськові формування або викра-
дають, щоб перетворити в дітей -солдатів. 
Тому для вирішення цієї  глобальної  пробле-
ми міжнародній  спільноті необхідно поси-
лити заходи, спрямовані проти участі дітей  
у зброй них конфліктах через посилення 
санкцій  щодо держав, які порушують права 
дітей » [9, c. 201]. У березні 2022 року урядом 
був створений координаційний штаб для 
захисту прав дітей в умовах воєнного стану 
задля координування роботи центральних 
та місцевих органів влади щодо евакуації 
дітей із вразливих категорій, забезпечення 
потреб переміщених дітей та забезпечення 
їхніх прав під час воєнного стану. Штаб ак-
тивно займається проблемними питаннями 
дітей, що евакуйовані за кордон, роботою із 
консульськими установами України, спро-
щенню процедури встановлення опіки та 
піклування, усиновлення, тимчасового вла-
штування дітей, що залишилися без батьків-
ського піклування. 

Висновки
Діти є особливими учасниками сус-

пільних відносин і в силу своєї фізичної та 
психічної незрілості потребують посиле-
ного захисту своїх прав та інтересів з боку 
держави. У зв’язку із війною на території 
України тисячі дітей зазнали порушення їх-
ніх основоположних прав, що спонукає до 
активних дій з боку як нашої держави, так 
і міжнародної спільноти задля подолання 
існуючої кризи. Вважаємо, що необхідно 
налагодити співпрацю між державами, що 
стали притулком для дітей-біженців задля 
ефективної реалізації декларованих між-
народною спільнотою прав дитини. Попри 
те, що Україна ратифікувала основні між-
народно-правові акти щодо захисту дітей, 
постраждалих у військових конфліктах, їхня 
реалізація все ще залишається складним за-
вданням сьогодення. 
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PROTECTION MECHANISM 

DURING WAR
The article examines the problem of ensur-

ing children’s rights during an armed confl ict. 
Children are a particularly sensitive part of 
modern society, they need special care from the 
state to ensure the realization of their rights. In 
the modern legal state, special attention is paid 
to valuable and complex approaches to the in-
dividual, their harmonious growth and devel-
opment, ensuring the appropriate level of edu-

cation, ensuring socialization and maintaining 
moral, national and family values. Children’s 
rights occupy a special place in modern legal 
states that adhere to European values.

Children are an unprotected category of 
subjects who need the help of their parents 
(guardians) to exercise the rights granted to 
them by the state. Guarantees of children’s 
rights are tools that allow the realization of the 
rights and freedoms of the child. It is custom-
ary to distinguish between political, socio-eco-
nomic and legal guarantees.

The rights of the child are universal civili-
zational values that express the most essential 
capabilities of a person, which are realized in 
certain historical and social conditions, from 
birth to adulthood: for growth and harmoni-
ous development, the realization of one’s per-
sonality in the interests of society in accordance 
with the customs and traditions of the people, 
the achievements of the national and world cul-
ture.

A child’s fundamental and inalienable right 
to life is under constant threat today. Among 
the large number of international documents 
declaring the rights of children, few regulate 
the issue of children’s rights during armed con-
fl ict, which makes it diffi cult to overcome the 
challenges we face today.

Keywords: armed confl ict, human rights, 
child rights, refugee child, recruitment, war 
crime.
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ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

У статті розглянуто проблематику до-
ступності правосуддя в умовах воєнного ста-
ну. Наголошено, що доступність правосуддя 
справедливо вважається не лише однією із 
найбільш актуальних доктринальних проблем 
правничої науки, а й має суттєве прикладне 
значення для розвиту громадянського суспіль-
ства та правової демократичної соціальної 
держави в Україні. Проблема доступності пра-
восуддя отримала нові напрями для доктри-
нального пізнання в умовах воєнного стану.
Акцентовано, що проблематика доступ-

ності правосуддя з’явилась у працях учених 
ХІХ – початку ХХ ст.ст. Наприкінці XX – по-
чатку XXI ст.ст. вітчизняна правова наука 
суттєво інтенсифікувала дослідження у сфері 
доступності правосуддя. У межах юридичної 
доктрини цій проблематиці вчені приділяли 
увагу з позицій філософії права, галузевих юри-
дичних наук, теорії судоустрою тощо. Разом 
із тим, у майже відсутні загальнотеоретичні 
дослідження доступності правосуддя у напря-
мі формування громадянського суспільства в 
Україні, євроінтеграційних процесів, розвитку 
інформаційного суспільства.
Констатовано про фактичну відсутність 

вивчення доступності правосуддя в умовах 
воєнного стану, що, з  одного боку, видається 
цілком логічним, а з іншої сторони, нинішня 
українська реальність свідчить про високий 
запит на дослідження за вказаним напрямом. 
Підкреслено, що національна судова систе-

ма так чи інакше призвичаїлася до особливого 
режиму функціонування, що було викликано 
пандемією та суттєвими обмеженнями фі-

 ÂÅÐÁÀ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
çàãàëüíîïðàâîâèõ äèñöèïë³í Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ

https://orcid.org/0000-0003-4123-8560
ÓÄÊ 340.134

DOI 10.32782/EP.2022.3.2

Постановка проблеми
Світоглядні позиції щодо проблематики 

доступності правосуддя почали формувати-
ся у ХІХ – на початку ХХ ст.ст. Враховуючи 
активний розвиток науки у ХХІ ст., різні ас-
пекти, що стосуються правосуддя, отримали 
ще більшої уваги вчених та продовжують 
системно вивчатися. Поточна ситуація ви-
явила нагальну потребу у вивченні пробле-
матики забезпечення доступності правосуд-
дя представниками різних правових шкіл та 
наукових напрямів – з’явились питання, що 
потребують дослідження, зважаючи на без-
пекову ситуацію у світі та на території Укра-
їнської держави зокрема.
Найбільшим викликом після часів Дру-

гої світової війни стала повномасштабна ві-
йна на просторах Європи – без оголошення 
війни російська федерація розпочала широ-
комасштабну воєнну агресію проти суверен-
ної і незалежної України. Тож, з 24 лютого 
2022 р. Україна опинилася у цілком іншій 
реальності, коли у багатьох випадках людям 
необхідно вчитися жити по-новому. Абсо-

зичного пересування громадян – саме інфор-
маційно-комунікаційні технології надали 
можливість підтримувати належний рівень 
доступності правосуддя. В умовах воєнного 
стану саме подальший розвиток концепції 
«Електронне правосуддя» сприятиме забезпе-
ченню доступності правосуддя. 
Ключові слова: доступність правосуддя, 

судоустрій, воєнний стан, право на доступ до 
правосуддя, електронне правосуддя.
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лютно інша дійсність охопила і всю правову 
систему нашої держави. Так, не зважаючина 
те, що ст. 64 Конституції України гарантова-
но право на судовий захист в умовах воєнно-
го стану, що не підлягає обмеженням і має 
бути забезпеченим належним здійсненням 
правосуддя, нинішня українська реальність 
вимагає розробки нових механізмів забезпе-
чення доступності правосуддя. Це обґрунто-
вано тим, що не завжди існує фізична можли-
вість провести судове засідання (наприклад, 
у зв’язку з високою ймовірністю обстрілів 
території, де знаходиться приміщення суду 
та ін.). Тож нові реалії вимагають проведен-
ня нових наукових досліджень, пов’язаних з 
різними суспільними явищами, у тому числі 
доступністю правосуддя в умовах воєнного 
стану. 

Стан дослідження
На сучасному етапі важливе значення 

для розвитку системи правосуддя в Україні 
та інших державах мають наукові досліджен-
ня таких учених, як: А. Бернюков, М. Віль-
гушинський, В. Гречишникова, М. Гультай, 
М. Козюбра, А. Коршун, В. Лемак, Л. На-
ливайко, C. Мірошниченко, В. Олійник, 
О. Петришин, А. Селіванов, В. Тютюгін та 
ін. Суттєвий внесок у вивчення окресленої 
проблематики зробили такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці: Ю. Битяк, П. Бойко, 
І. Гловюк, Н. Грабар, Ю. Грошевий, М. Гуль-
тай, Х. Джекоб, Л. Зваак, М. Ентін, М. Кап-
пеллетті, Р. Кей, О. Константий, О. Куйбіда, 
А. Лужанський, Л. Москвич, О. Овчаренко, 
П. Рабінович, М. Савчин, Н. Сакара, А. Селі-
ванов, В. Співак, А. Стрижак, В. Федоренко, 
Л. Форер, Д. Харріс, С. Шевчук та ін. На-
працювання цих дослідників мають суттєве 
значення для подальшого вивчення явища 
доступності правосуддя. Проте загалом слід 
констатувати, що теоретична розробка низ-
ки аспектів окресленого питання, зокрема з 
позицій загальнотеоретичної юриспруден-
ції, має неповний характер. Фактично не-
дослідженими є питання доступності пра-
восуддя в умовах повномасштабної війни в 
Україні. 

Метою статті є розкриття рівня дослі-
дження доступності правосуддя в умовах во-

єнного стану та визначення перспективних 
напрямів для пізнання в цій сфері.

Виклад основних положень
Про важливість наукових та практичних 

опрацювань питань доступності правосуддя 
в умовах радикальних суспільних трансфор-
мацій свідчить низка дискусій. Справедливо 
відзначити, що проблематика доступнос-
ті правосуддя неодноразово ставала пред-
метом для обговорення. Проте сьогодні 
важливо вивчати особливості доступності 
правосуддя в умовах воєнного стану та ак-
тивних бойових дій на території України, а 
також виникла необхідність перегляду зна-
чної кількості доктринальних уявлень до-
ступності правосуддя. 

15 березня 2022 року набрав чинності 
Закон України № 2108-IX «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо встановлення кримінальної відпо-
відальності за колабораційну діяльність». 
Визначено поняття колабораціонізму, його 
форми, відповідальність за вчинення такого 
кримінального правопорушення, а також 
передбачено строк покарання за пособни-
цтво державі-агресору. Однак варто кон-
статувати, що на сьогодні без подальшого 
вдосконалення законодавства неможливо 
швидко та ефективно протидіяти проявам 
колабораціонізму, зокрема й серед пред-
ставників судової влади. Війна з країною-
агресором вимагає розроблення швидких 
і дієвих механізмів запобігання та протидії 
державній зраді – такий механізм має бути 
швидким і дієвим та відповідати приписам 
Конституції та законів України [1]. Така за-
ява від Вищої ради правосуддя вкотре під-
тверджує потребу активізації науковців у 
напрямі вивчення проблем правосуддя у 
цілому та доступності правосуддя зокрема в 
умовах воєнного стану.
Правосуддя – особлива функція судової 

влади, що реалізується органами судової 
влади через розгляд і вирішення на осно-
ві принципу верховенства права та закону 
кримінальних, цивільних, адміністратив-
них та господарських справ з метою захис-
ту прав та законних інтересів суб’єктів пра-
ва [2]. Правосуддя забезпечує дотримання 
прав і свобод людей, а також їх захист у разі 
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порушень, виступає гарантом законнос-
ті й правопорядку в суспільстві. Реалізація 
принципів правової держави багато в чому 
залежить від функціонування органів судо-
вої влади та забезпечення права кожного 
на доступ до правосуддя [3, с. 5-6]. У цьому 
зв’язку актуальність проблематики доступ-
ності правосуддя в умовах воєнного стану 
видається більш ніж обґрунтованою та сво-
єчасною.
Доступ до правосуддя трактується, вихо-

дячи із того, що право на судовий захист не 
є абсолютним, тобто воно може бути обме-
женим на засадах пропорційності, зокрема 
з міркувань процесуальної економії, ефек-
тивності та дієвості юридичного захисту. 
Поняття доступу до правосуддя випливає 
із розуміння правової держави, яку в цьо-
му контексті Конституційний Суд України 
(далі – КСУ) трактує в аспекті виконання 
судових рішень як аспект правової держав-
ності: «виконання всіма суб’єктами право-
відносин приписів, викладених у рішеннях 
суду, які набрали законної сили, утверджує 
авторитет держави як правової» [4]. Доступ-
ність правосуддя має завершений характер 
при умові ефективного виконання судових 
рішень у розумні строки [5, с. 148].
Із запровадженням воєнного стану пра-

во на судовий захист не може бути обме-
женим. Навпаки – на державі лежить по-
зитивний обов’язок забезпечити якомога 
широкі можливості доступу до правосуддя. 
На відміну від різного роду епідемій чи пан-
демій, які є підставами для запровадження 
надзвичайного стану, здійснення правосуд-
дя в умовах воєнного стану ускладнюється 
потенційними загрозами життю і здоров’ю 
суддів з боку країни-агресора та окупації те-
риторії [6, с. 219].
Міжнародний рух «Доступ до право-

суддя», що зародився на європейських про-
сторах у 60-х рр. ХХ ст., окрім важливого 
практичного значення, також виступив 
основою для пізнання різних аспектів до-
ступності правосуддя. Х. Джекоб, як пред-
ставник цього руху, доречно наголошував 
про дуалістичність доступності правосуддя. 
Так, з одного боку, з метою уникнення де-
кларативності, потрібна ефективна реаліза-
ція прав людини і громадянина, з іншого, – 

вирішення правових спорів має відбуватися 
лише мирними засобами через правосуддя 
з метою гармонізації відносин у суспільстві 
[7, c. 419]. Висловлена позиція співавтором 
руху «Доступ до правосуддя» цілком відпо-
відає дійсності в сьогоднішніх реаліях на 
просторах країн демократичного типу або 
тих країн, що намагаються активно рухати-
ся у напрямі забезпечення принципів пра-
вової демократичної держави на своїх тери-
торіях. Правосуддя посідає провідне місце 
в системі захисту прав та законних інтересів 
громадянина, а доступність правосуддя є 
обов’язковим елементом його здійснення. 
Але все ж таки тут доречно зауважити, що 
в нинішніх умовах також ефективним поза-
судовим способом вирішення юридичних 
конфліктів є медіація, що активно впрова-
джується в національну практику та потре-
бує широкого застосування.
Системні дослідження проблеми доступ-

ності правосуддя у вітчизняній науковій лі-
тературі розпочалися з кінця ХХ ст. у період 
суспільних трансформацій, коли об’єктивно 
встановлюються нові правові цілі, цінності 
та засоби реалізації прав і свобод людини і 
громадянина.
Пошук найбільш ефективної моделі 

правосуддя нерозривно пов’язаний з до-
слідженням і вирішенням питання доступ-
ності правосуддя. У Конституції України 
встановлено, що людина, її права і свободи є 
найвищою цінністю, а держава зобов’язана 
гарантувати їх захист. Також галузевим на-
ціональним законодавством регламентова-
но, що судова влада зобов’язана гаранту-
вати та забезпечувати права і свободи гро-
мадян. Реальне втілення у життя вказаних 
нормативних положень вимагає належного 
доктринального забезпечення юридичною 
наукою питання доступності правосуддя. 
Вказане зумовлено напрямом на подальшу 
розбудову відкритої держави, що потребує 
об’єктивного вивчення здобутків і прора-
хунків юридичної науки в минулому та її 
розвитку на зовсім іншій, якісно досконалі-
шій, теоретико-правовій базі.
Слід відзначити, що проблема доступ-

ності правосуддя має складний, міждис-
циплінарний та міжгалузевий характер. 
У межах правової доктрини це питання в 
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більшій чи меншій мірі досліджувалося з по-
зицій філософії права, галузевих юридичних 
наук, теорії судоустрою тощо. 
Треба виокремити декілька основних 

блоків дослідження доступності право-
суддя в юридичній науці. Перший блок 
пов’язаний із загальнотеоретичною юри-
спруденцією та філософією права. Тут необ-
хідно відзначити роботи наступних авторів: 
І. Верба «Право на доступ до правосуддя та 
його юридичне забезпечення: загальнопра-
вова характеристика» (дисертація, 2016) [8], 
А. Бернюков, В. Бігун, Ю. Лобода, Б. Мали-
шев, С. Погребняк, С. Рабінович, В. Сморо-
динський, О. Стовба «Правосуддя: філософ-
ське та теоретичне осмислення» (колектив-
на монографія, 2009) [9], В. Бігун «Філософія 
правосуддя. Ідея та здійснення» (моногра-
фія, 2011) [10], А. Коршун «Принцип глас-
ності і відкритості діяльності органів судової 
влади» (монографія, 2022) [11], Л. Наливай-
ко, В. Олійник «Теоретико-правова харак-
теристика взаємодії органів судової влади 
та інститутів громадянського суспільства» 
(монографія, 2019) [12] та ін. У досліджен-
нях автори розкривають проблемні аспекти 
правосуддя та його доступності як предме-
ту для філософського та загальноправового 
пізнання; висвітлюють питання правосуддя 
на підставах багатоманітності наукових під-
ходів, особливості доступності правосуддя, 
взаємодії суду та громадськості у системі до-
ступності правосуддя та ін.
Щодо наступного блоку – галузевого, 

увагу доступності правосуддя приділяли 
вчені-конституціоналісти, цивілісти, адміні-
стративісти, науковці у сфері кримінального 
права та процесу. 
Наукові дослідження проблем доступ-

ності правосуддя складають важливу час-
тину досліджень у межах конституційного 
права. Серед напрацювань у сфері доступ-
ності правосуддя з позицій конституційно-
го права слід відзначити праці Ю. Бисаги, 
О. Лемака «Право на судовий захист: кон-
ституційно-правовий аспект» (монографія, 
2015) [13], М. Гультая «Конституційна скар-
га у механізмі доступу до конституційного 
правосуддя» (монографія, 2013) [14], В. Кри-
жановського «Конституційно-правові заса-
ди судового захисту прав і свобод людини і 

громадянина в Україні» (дисертація, 2013) 
[15], А. Лужанського «Конституційно-пра-
вові засади доступу до правосуддя в Украї-
ні» (дисертація, 2013) [16], П. Слободянюка 
«Судовий захист потерпілих як юридична 
гарантія прав людини в Україні» (дисерта-
ція, 2019) [17], А. Селіванова, А. Стрижака 
«Питання теорії конституційного правосуд-
дя в Україні: актуальні питання сучасного 
розвитку конституційного правосуддя» (мо-
нографія, 2010) [18]. А. Лужанський у своєму 
дослідженні розкрив положення щодо зміс-
ту поняття «доступ до правосуддя», його міс-
ця у системі гарантій захисту прав, свобод та 
інтересів особи, охарактеризував значення 
правосуддя та його конституційно-правові 
ознаки, зосередив увагу на конституційно-
правових гарантіях доступу до правосуддя 
та проблемах їх реалізації в Україні [16, с. 
191-192].
З позицій кримінального права та про-

цесу питання права на доступ до правосуддя 
досліджувала О. Шило «Теоретичні основи 
та практика реалізації конституційного пра-
ва людини і громадянина на судовий захист 
у досудовому провадженні в кримінальному 
процесі України» (дисертація, 2011) та ін. 
[19]. Серед фундаментальних досліджень, 
проведених у межах цивільного права та 
процесу, слід виокремити працю Н. Сака-
ри «Проблема доступності правосуддя у ци-
вільних справах» (монографія, 2010). Н. Са-
кара недоліки й недоступність правосуддя 
пов’язувала з перешкодами матеріального 
характеру, які не давали можливості мало-
забезпеченій частині населення звернутися 
за захистом своїх прав до суду; з відсутністю 
спеціальних процедур, які давали б можли-
вість ефективно захищати права й інтереси 
не окремої особи, а відповідної групи, ко-
лективу; зі складністю, дорожнечею судо-
чинства й дуже повільним розглядом справ 
у судах, необхідністю введення спеціальних 
альтернативних процедур для вирішення 
певних категорій справ [20].
Акцентували увагу на вивченні про-

блематики доступності правосуддя в на-
уці адміністративного права та процесу в 
межах дисертаційних робіт І. Колеснікова 
«Гарантії доступності правосуддя в адміні-
стративних судах» (2013) [21], Е. Трегубов 
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«Реалізація права на судовий захист в адмі-
ністративному судочинстві України» (2014) 
[22], М. Шкіль «Адміністративно-правова 
охорона правосуддя в Україні» (2012) [23] та 
ін. Автори наголошують, що, з одного боку, 
погіршення економічних і соціальних умов 
життя громадян суттєво змінило погляди 
на цінність судових процедур. Громадяни 
переважно намагаються уникнути обтяж-
ливих судових справ у зв’язку з правовими 
конфліктами. З іншого боку, роль правосуд-
дя в сучасних умовах значно зросла і в якіс-
ному, і в кількісному аспектах.
Наступний блок містить дослідження 

щодо судоустрою. Так, у напрацюваннях 
зосереджується увага на розкритті сутності 
доступності правосуддя у теорії судоустрою, 
серед авторів та їх робіт – С. Левицька «Ор-
ганізаційно-правові засади інформацій-
но-комунікаційного забезпечення доступ-
ності правосуддя» (дисертація, 2018) [24]; 
О. Овчаренко «Доступність правосуддя та 
гарантії його реалізації» (монографія, 2008) 
[25]; С. Прилуцький «Вступ до теорії судової 
влади (Суспільство. Правосуддя. Держава)» 
(монографія, 2012) [26], «Судова влада в умо-
вах формування громадянського суспільства 
та правової держави в Україні» (дисертація, 
2013) [27]. У межах цього напряму ґрун-
товне дослідження доступності правосуддя 
проведено О. Овчаренко. Науковцем спра-
ведливо визначено, що цінність доступнос-
ті правосуддя неприпустимо зводити лише 
до того, що судова влада є інституційно 
оформленою в систему відповідних орга-
нів і наділена універсальною юрисдикцією 
щодо вирішення правових конфліктів, які 
виникають у суспільстві. Вона полягає як у 
наявності процедури судового розгляду, так 
і в можливості скористатися її перевагами, 
практична реалізація яких не обтяжена ні 
правовими, ні фактичними перешкодами 
на момент звернення до суду й у процесі су-
дового розгляду [25, с. 59-90]. Доступність 
правосуддя є важливою передумовою утвер-
дження судової гілки влади як ефективного 
механізму захисту прав і свобод людини і 
громадянина. Саме через суд у легітимний 
спосіб здійснюється розв’язання соціальних 
(правових) конфліктів [8]. В Основному За-
коні України закладено підґрунтя доступ-

ності правосуддя. Гуманітарно-соціальна та 
моральна цінність доступності правосуддя 
забезпечили її трансформацію відповідно до 
системи основних прав людини.

Висновки
Доступність правосуддя справедливо 

вважається не лише однією із найбільш ак-
туальних доктринальних проблем правни-
чої науки, а й має суттєве прикладне значен-
ня для розвиту громадянського суспільства 
та правової демократичної соціальної дер-
жави в Україні. Проблема доступності пра-
восуддя отримала нові напрями для доктри-
нального пізнання в умовах воєнного стану.

1. Проблематика доступності правосуд-
дя з’явилась у працях учених ХІХ – почат-
ку ХХ ст.ст. Наприкінці XX – початку XXI 
ст.ст. вітчизняна правова наука суттєво ін-
тенсифікувала дослідження у сфері доступ-
ності правосуддя. У вивченні цієї проблема-
тики в українській науковій літературі по-
ступово склалася певна асиметрія. У межах 
юридичної доктрини цій проблематиці вчені 
приділяли увагу з позицій філософії права, 
галузевих юридичних наук, теорії судоу-
строю тощо. Разом із тим, у майже відсутні 
загальнотеоретичні дослідження доступнос-
ті правосуддя у напрямі формування грома-
дянського суспільства в Україні, євроінте-
граційних процесів, розвитку інформацій-
ного суспільства.

2. Критичний аналіз наукових робіт з 
досліджуваної проблематики свідчить про 
фактичну відсутність вивчення доступнос-
ті правосуддя в умовах воєнного стану, що 
з одного боку, видається цілком логічним, 
адже будь-які дослідження проводяться, 
враховуючи дійсний стан речей та суспіль-
ний запит на таке дослідження. Однак, з ін-
шого боку, нинішня українська реальність 
свідчить про високий запит на дослідження 
за вказаним напрямом. І тут усе ж важливо 
відзначити про зростаючу зацікавленість 
авторів до різних аспектів доступності пра-
восуддя в умовах воєнного стану, які прово-
дяться в межах наукових статей. Також не 
можна не відзначити залучення науковців 
та практиків до вирішення різних право-
творчих та правозастосовних проблем під 
час воєнних дій на території держави в рам-
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ках міжнародних та всеукраїнських науко-
во-практичних конференцій. Разом із цим, 
перспективним є опрацювання питання 
доступності правосуддя в умовах воєнного 
стану в межах комплексних праць (дисерта-
ційні роботи, монографії та ін.). 

3. Відкритий доступ до інформації, мож-
ливість вільно поширювати та обмінюва-
тися нею є головною умовою для розвитку 
прямої демократії. Більше того, існування 
будь-якої сучасної цивілізованої держава 
неможливе без потужної інформаційно-ко-
мунікаційної складової, що також виступає 
гарантією інформаційної відкритості судо-
вої влади. Українська судова система так чи 
інакше призвичаїлася до особливого режиму 
функціонування, що було викликано панде-
мією та суттєвими обмеженнями фізичного 
пересування громадян – саме інформаційно-
комунікаційні технології надали можливість 
підтримувати належний рівень доступності 
правосуддя. В умовах воєнного стану саме 
подальший розвиток концепції «Електро-
нне правосуддя» сприятиме забезпеченню 
доступності правосуддя. Тому подальший 
детальний аналіз наукових праць інших 
учених сприятиме максимально ґрунтовній 
та точній оцінці ефективності забезпечення 
доступності правосуддя на сучасному етапі в 
Україні – в умовах повномасштабних воєн-
них дій.
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SUMMARY 
The article examines the issue of access to 

justice under martial law. It is emphasized that 
the availability of justice is rightly considered not 
only one of the most urgent doctrinal problems 
of jurisprudence but also has signifi cant applied 
signifi cance for the development of civil society and 
the legal democratic social state in Ukraine. The 
problem of access to justice received new directions 
for doctrinal knowledge in martial law conditions.

It is emphasized that the issue of access to 
justice appeared in the works of scientists of the 
19th and early 20th centuries at the end of XX 
- beginning of the XXI century. Domestic legal 
science signifi cantly intensifi ed research in the 
fi eld of access to justice. Within the framework 
of legal doctrine, scientists have paid attention to 
this issue from the standpoint of legal philosophy, 
branch legal sciences, theory of the judicial system, 
etc. At the same time, there are almost no general 
theoretical studies of the accessibility of justice in 
the direction of the formation of civil society in 
Ukraine, European integration processes, and the 
development of the information society.

It has been established that there is no study of 
the availability of justice in martial law conditions, 
which, on the one hand, seems quite logical. On the 
other hand, the current Ukrainian reality shows a 
high demand for research in this direction.

It is emphasized that the national judicial 
system somehow got used to a particular mode of 
functioning caused by the pandemic and signifi cant 
restrictions on the physical movement of citizens – it 
was information and communication technologies 
that made it possible to maintain the appropriate 
level of access to justice. In the conditions of martial 
law, it is the further development of the concept of 
«Electronic justice» that will contribute to ensuring 
access to justice.

Keywords: access to justice, judicial system, 
martial law, right to access to justice, electronic 
justice.
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

У дослідженні здійснено комплексний ана-
ліз становлення та розвитку муніципального 
законодавства України з моменту проголо-
шення у 1991 році незалежності України. 
З’ясовано, що враховуючи нещодавні історичні 
для України події; а саме 23 червня 2022 року 
Європейським Союзом було схвалено Резолю-
цію щодо кандидатства України як майбут-
нього члена Європейського Союзу, українське 
законодавство потребує приведення у відпо-
відність до норм законодавства Європейсько-
го Союзу, у тому числі й того, що стосується 
місцевого самоврядування. Зроблено висновки, 
що розвиток муніципального законодавства 
України є поступовим та тривалим процесом. 
Становлення муніципального законодавства 
має історичні підвалини, що зародилося ще за-
довго до проголошення незалежності української 
державності. Якщо розглядати межі лише піс-
ля проголошення незалежності, то поштовхом 
для подальшого удосконалення та накопичен-
ня законодавчих актів, що стосуються місце-
вого самоврядування, стало ухвалення в 1996 
році Конституції України – як основного за-
кону України. Після прийняття Конституції 
України поступово почали прийматися інші 
нормативно-правові акти, що розширювали 
та удосконалювали інститут місцевого самовря-
дування в Україні. Аргументовано, що у зв’язку з 
наявністю значної кількості нормативно-пра-
вових актів, що становить муніципальне за-
конодавство назріла об’єктивна необхідність у 
кодифікації таких нормативних актів та ухва-
лення одного єдиного – Муніципального кодексу 
України. Це підтверджується напрацювання-
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ми та висновками Конгресу місцевих та ре-
гіональних влад щодо розробки такого кодексу. 
Таким чином, українському законодавцю по-
трібно, зважаючи на необхідність якомога 
скорішого приведення законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу при-
йняти Муніципальний кодекс України.
Ключові слова: місцеве самоврядування, 

муніципалітет, Конгрес місцевих та регіо-
нальних влад, Муніципальний кодекс України

Актуальність
Місцеве самоврядування вже протягом 

багатьох років є відображенням історичної 
спадщини, а також особливостей духовно-
го, культурного та ментального розвитку 
суспільства. Саме ж законодавство, яким ви-
значаються основи регулювання місцевого 
самоврядування в Україні, пройшло трива-
лий період свого розвитку. Варто відмітити 
також, що таке законодавство може носити 
відмінні назви, проте правова сутність їхня 
буде однаковою. Зокрема, це законодавство 
про місцеве самоврядування, муніципальне 
законодавство, законодавство про місцеві 
органи влади тощо. 
Муніципальне законодавство є дово-

лі дослідженою галуззю національного за-
конодавства, у тому числі присутня значна 
кількість монографічних праць. Особливий 
інтерес до досліджень муніципального за-
конодавства виник на початку 2000-х ро-
ків у зв’язку з розробкою та обговоренням 
Проєкту Кодексу законів про місцеве са-
моврядування (Муніципального кодексу) 
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публікації  з цього питання були представле-
ні переважно газетними статтями, інтерв’ю 
фахівців, статтями у фахових виданнях. 
Також, враховуючи нещодавні історич-

ні для України події; а саме 23 червня 2022 
року Європейським Союзом було схвалено 
Резолюцію щодо кандидатства України як 
майбутнього члену Європейського Союзу, 
українське законодавство потребує приве-
дення у відповідність до норм законодав-
ства Європейського Союзу, у тому числі й 
того, що стосується місцевого самоврядуван-
ня. Тому актуальність цього дослідження є 
обґрунтованою.

Метою дослідження виступає здійснен-
ня комплексного історико-правового аналі-
зу нормативно-правових актів, що стосують-
ся місцевого самоврядування в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій підтверджує актуальність здійснення 
такого дослідження значною кількістю на-
уковців-правників, серед яких можливо ви-
ділити праці: Трачук П.А., Качмар О.Б. «Ко-
дифікація і реформування муніципального 
права Украї ни» (Трачук П.А., Качмар О.Б., 
2015), у якій дослідники визначили необ-
хідність кодифікації муніципального права 
у зв’язку з недостатньою систематизацією і 
неповнотою норм муніципального права, а 
також сучасні концепції реформування сис-
теми місцевого самоврядування. Вони ді-
йшли висновку, що, оскільки надзвичайно 
важливим критерієм забезпечення демокра-
тизації у суспільстві є забезпечення функці-
онування сильного і незалежного місцевого 
самоврядування, діяльність муніципальних 
органів і загалом вся система місцевого са-
моврядування, крім розвитку і реформуван-
ня у бік інтеграції до європейського право-
вого простору, потребує також і належного 
правового регулювання шляхом вдоскона-
лення нормативно-правової бази шляхом 
доповнення чи зміни вже чинних норм. І ще 
однією працею, яку варто виділити, є праця 
Головко К.В. «Систематизація муніципаль-
ного законодавства України: теорія і прак-
тика», у якій вирішено наукову проблему 
комплексної систематизації муніципального 
законодавства України як на загальнодер-

жавному, так і на місцевому рівні шляхом 
застосування інкорпорації, консолідації та 
кодифікації з метою подальшого приведен-
ня до структурної й логічної впорядкованос-
ті його актів та підвищення ступеня його до-
ступності (Головко К.В., 2019)

Результати
Для початку необхідно зазначити, що 

розвиток муніципального законодавства 
розпочався ще задовго до проголошення 
незалежності України. Проте, зважаючи на 
обмеженість обсягу наукового дослідження 
та значної кількості нормативно-правових 
актів, що становлять муніципальне законо-
давство, розгляд обраної тематики будемо 
розглядати саме з моменту проголошення 
незалежності України.
Варто погодитися з позицією Демиден-

ка В.О., який переконаний, що необхідною 
умовою для ефективного регулювання й 
охорони суспільних відносин, пов’язаних із 
реалізацією права на місцеве самоврядуван-
ня, організацією та функціонуванням муні-
ципальної влади, утвердженням і забезпе-
ченням муніципальних прав особи, є чітка 
впорядкованість, цілісність системи муніци-
пального права України та муніципального 
законодавства України, її структурованість у 
певні порівняно самостійні елементи та вза-
ємоузгодженість цих елементів муніципаль-
ного права [3, с. 115]. Таким чином, підтвер-
джується безумовний взаємозв’язок муніци-
пального законодавства з муніципальним 
правом. 
Якщо безпосередньо розглядати ста-

новлення муніципального законодавства 
незалежної України, то перш за все варто 
проаналізувати норми Конституції Україні, 
у якій визначено основні норми орієнтири 
з організації місцевої влади, що вимагають 
обов’язкової  подальшої  конкретизації  в 
нормах різних законодавчих актів. Так, роз-
діл ХІ Конституції  Украї ни «Місцеве само-
врядування» містить низку правових норм 
з організації місцевого самоврядування [4]. 
На думку Трачук П.А., цей розділ містить 

достатньо велику кількість суперечливих 
норм, які обмежують розвиток повноцінної  
законодавчої  бази для місцевого самовряду-
вання [1, с. 116]. При цьому він не наводить 
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ані прикладів «норм-орієнтирів», ані «низку 
суперечливих норм», які б обмежували роз-
виток муніципального законодавства. Під 
нормами-орієнтирами ймовірно малися на 
увазі норми-принципи, однак більшість з 
норм-принципів, які є важливими для по-
дальшого розвитку муніципального законо-
давства Украї ни, міститься не в Розділі ХІ, 
а в Розділі І Конституції Україні [1, с. 117].
Щодо Конституції  Украї ни 1996 р.-

В.Л. Федоренко влучно зазначив, що 
вона «належить до кодифікованих 
конституцій них актів. Вона існує у вигля-
ді єдиного нормативно-правового акту, що 
складається із трьох основних частин: пре-
амбули, основної  частини, прикінцевих і пе-
рехідних положень» [5, с. 189].
Таким чином, можливо аргументувати, 

що Конституція України є базовим та одним 
з перших з часів незалежності України зако-
нодавчим актом, що має найвищу юридич-
ну силу та є базою для формування інших 
нормативно-правових актів, що складають 
муніципальне законодавство України. 
У 1997 році був прийнятий основний 

профільний законодавчий акт, Закон Укра-
їни «Про місцеве самоврядування», яким 
визначається «система та гарантії місцевого 
самоврядування в Україні, засади організа-
ції та діяльності, правового статусу і відпо-
відальності органів та посадових осіб місце-
вого самоврядування» [6]. 
Наразі галузь муніципального законодав-

ства Украї ни не має свого «одной менного» 
кодексу, хоча спроби й ого прий няття були. 
Системоутворюючим нормативно-правовим 
актом муніципального законодавства слід 
уважати саме цей Закон. Також аналізуючи 
кількісні та якісні характеристики Закону, 
слід визнати й ого кодифікованим норматив-
но-правовим актом. На користь цього свід-
чать як змістовні, так і кількісні показники. 
Слід зазначити, що така ознака Закону «Про 
місцеве самоврядування в Украї ні», як й ого 
кодифікований  характер, виокремлюється 
в украї нській  юридичній  літературі вперше 
[6].
Після прийняття Закону України «Про 

місцеве самоврядування» було прийнято ще 
ряд нормативно-правових актів, що містять 
правові норми з організації місцевого само-

врядування, тим самим можуть становити 
муніципальне законодавство України. Це 
стосується – Закону Украї ни «Про органи 
самоорганізації  населення» [7], яким визна-
чено правовий статус, порядок організації 
та діяльності органів самоорганізації насе-
лення, а також те, що це є однією з форм 
участі членів територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах у вирішенні 
окремих питань місцевого значення та За-
кону Украї ни від 11 липня 2002 р. «Про ста-
тус депутатів місцевих рад» [8], яким визна-
чено правовий статус депутата сільської, се-
лищної, міської, районної у місті, районної, 
обласної ради (далі - місцева рада) як пред-
ставника інтересів територіальної громади, 
виборців свого виборчого округу та рівно-
правного члена місцевої ради, встановлює 
гарантії депутатської діяльності та порядок 
відкликання депутата місцевої рад тощо.
Наступні три законодавчих акти, 

пов’язані з децентралізацією – процесом 
передачі влади та повноважень від цен-
тральних органів на місцеві органи влади. 
Так, майже одночасно було прийнято такі 
нормативно-правові акти, що стосуються 
об’єднаних територіальних громад: 

- Закон Украї ни від 5 лютого 2015 
р. «Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад», що регулює відносини, 
що виникають у процесі добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл, се-
лищ, міст, а також добровільного приєднан-
ня до об’єднаних територіальних громад 
[9]; 

- Закон Украї ни від 17 червня 2014 
р. «Про співробітництво територіальних 
громад», що визначає організаційно-право-
ві засади співробітництва територіальних 
громад, принципи, форми, механізми тако-
го співробітництва, його стимулювання, фі-
нансування та контролю [10]; 

- Закон України від 1 липня 2015 р 
«Про місцеві вибори» (втратив чинність, 
крім положень щодо організації та прове-
дення повторних, проміжних, додаткових 
виборів і заміщення депутатів, обраних у 
багатомандатному виборчому окрузі, по-
вноваження яких достроково припинені, 
що діють до наступних чергових або поза-
чергових виборів депутатів місцевих рад), 
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що визначав основні засади, організацію і 
порядок проведення виборів депутатів Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів та старост [11].
Враховуючи те, що Закон України «Про 

місцеві вибори» вже є нечинним, варто за-
значити, що в кінці 2019 року набув чиннос-
ті кодифікований акт, що визначає всі види 
виборів, у тому числі й до всіх органів міс-
цевого самоврядування – Виборчий кодекс 
України [12]. У цьому кодифікованому акті 
міститься значна кількість статей, якими ре-
гламентуються процеси обрання легованих 
представників до органів місцевого само-
врядування Україні. Тому, враховуючи це, 
можливо цілковито аргументувати, що по-
ложення Виборчого кодексу України стано-
вить муніципальне законодавство України.
У межах цього дослідження необ-

хідно звернути увагу на те, що наразі 
глобалізацій ні процеси, у тому числі у праві, 
залишаються доволі інтенсивними, а про-
цеси європей ської  інтеграції  для Украї ни іс-
тотно прискорились. У такій  ситуації  навряд 
чи доцільно виключати міжнародні догово-
ри, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою Украї ни, з кола актів муніци-
пального законодавства Украї ни. Це такі 
документи, як Європей ська Хартія місцево-
го самоврядування 1985 р., схвалена Радою 
Європи та ратифікована Украї ною у 1997 
р., Додатковий  протокол до Європей ської  
хартії  місцевого самоврядування про пра-
во участі у справах місцевого органу влади 
2009 р., Європей ська ландшафтна конвен-
ція 2000 р., схвалена Радою Європи та ра-
тифікована Украї ною у 2005 р., та інші.-
О.В. Петришин та О.О. Петришин пропо-
нують разом з міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою Украї ни, враховувати також і 
загальні принципи міжнародного права [13, 
с. 86], однак у контексті визначення змісту 
поняття «законодавство» навряд чи це є до-
цільним (так само не є доцільним і вклю-
чення до змісту поняття «законодавство» і 
принципів права, що представляють собою 
«систему най більш загальних і стабільних 
імперативних вимог, вихідних ідей , засад, 

положень най вищого авторитету, закріпле-
них у праві, які є концентрованим виразом 
най важливіших сутнісних рис та цінностей , 
що притаманні певній  системі права і ви-
значають ї ї  характер і напрями подальшого 
розвитку» [14, с. 37].
Проте, не є доцільним включення до 

числа актів муніципального законодавства 
Украї ни тих міжнародних договорів, що 
мають рекомендацій ний  характер, напри-
клад, Переглянута Європей ська хартія про 
участь молоді в місцевому та регіональному 
житті 2003 р. (хартія без статусу конвенції ), 
Європей ська хартія міст 1992 р. (хартія без 
статусу конвенції ), Європей ська хартія міст 
ІІ (Маніфест нової  урбаністики) 2008 р. 
(хартія без статусу конвенції ) та інші. Так 
само недоцільно включати до числа актів 
муніципального законодавства і ті міжна-
родні договори, які поки що не ратифікова-
но Украї ною, – наприклад, Конвенцію про 
участь іноземців у суспільному житті на міс-
цевому рівні 1992 р.
Крім згаданих нормативно-право-

вих актів, до муніципального законодав-
ства України необхідно включити інші 
нормативно-правові акти з питань міс-
цевого самоврядування, а саме підзакон-
ні нормативно-правові акти. Ї хній  рівень 
систематизації  слід також визнати низьким, 
хоча статути територіальних громад мають 
значний  систематизацій ний  потенціал. Він 
пов’язаний  з тим, що в системі муніципаль-
них правових актів спостерігається тенден-
ція збільшення загальної  ї хньої  кількос-
ті, що приводить до виникнення колізій , 
проблем при реалізації  правових норм у 
правозастосовчій  практиці, великої  кількос-
ті редакцій них і технічних помилок [1, с. 
116]. 
Також слід погодитись з думкою, що 

«сучасний  стан якості нормативно-правових 
актів на місцевому рівні потребує удоскона-
лення з огляду на потребу в обмеженні по-
вноважень органів державної  влади та запо-
біганні ї х втручання в справи міської  грома-
ди, а також наділення цих громад реальни-
ми повноваженнями та компетенцією» [15, 
с. 192–193].

І останнє на чому слід зупинитися в межах 
цього дослідження, – це напрацювання зако-
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нодавчих ініціатив з розробки Муніципаль-
ного кодексу України – як профільного ко-
дифікованого законодавчого акту з питань 
місцевого самоврядування в Україні, чи Ко-
дексу законів про місцеве самоврядування в 
Україні.
Як уже було зазначено, перші спроби 

визнання на законодавчому рівні Муніци-
пального кодексу України було зафіксовано 
у 2000 році, коли ініціативною групою на-
родних депутатів України було подано та за-
реєстровано Проєкт Закону України «Про-
ект Кодексу законів про місцеве самовряду-
вання в Україні (Муніципального кодексу 
України)» [16]. Проте, відповідно до офіцій-
них відомостей проєкт так і не був розгля-
нутий навіть у межах комітетів Верховної 
Ради України. Саме ж кодифікований акт 
складався, як і більшість кодифікованих ак-
тів з двох частин (Загальної та особливої) та 
вміщував у собі 1076 статей.
Після цього законопроєкту у Верховній 

Раді України не було зареєстровано поді-
бних кодифікованих актів, проте саме ініці-
атива часто обговорювалась як у наукових 
колах, так і серед суб’єктів законодавчої іні-
ціативи. Так, у 2021 р. Президент України  
анонсував створення Конгресу місцевих та 
регіональних влад, який має сприяти вста-
новленню якісно нових відносин між цен-
тральною та місцевою владою, який має, у 
свою чергу, напрацювати текст кодифікова-
ного нормативно-правового акту – Муніци-
пального кодексу України.

Висновки і пропозиції
Таким чином, можливо підсумувати, що 

розвиток муніципального законодавства 
України є поступовим та тривалим про-
цесом. Становлення муніципального зако-
нодавства має історичні підвалини, що за-
родилося ще задовго до проголошення не-
залежності української державності. Якщо 
розглядати межі лише після проголошення 
незалежності, то поштовхом для подаль-
шого удосконалення та накопичення за-
конодавчих актів, що стосуються місцевого 
самоврядування, стало ухвалення у 1996 
році Конституції України – як основного за-
кону України. Після прийняття Конституції 
України поступово почали прийматися інші 

нормативно-правові акти, що розширювали 
та удосконалювали інститут місцевого само-
врядування в Україні.
У зв’язку з наявністю значної кількос-

ті нормативно-правових актів, що стано-
вить муніципальне законодавство, назріла 
об’єктивна необхідність у кодифікації таких 
нормативних актів та ухвалення одного єди-
ного – Муніципального кодексу України. Це 
підтверджується напрацюваннями та ви-
сновками Конгресу місцевих та регіональ-
них влад щодо розробки такого кодексу. Та-
ким чином, українському законодавцю, зва-
жаючи на необхідність якомога скорішого 
приведення законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу, потрібно 
прийняти Муніципальний кодекс України.
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ESTABLISHMENT AND 
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL 

LEGISLATION OF UKRAINE
The study provides a comprehensive 

analysis of the formation and development 
of municipal legislation of Ukraine since the 
proclamation of Ukraine’s independence 
in 1991. It was found that given the recent 
historical for Ukraine, namely on June 23, 2022 
the European Union adopted a Resolution on 
Ukraine’s candidacy as a future member of the 
European Union, Ukrainian legislation needs 
to be brought into line with European Union 
legislation, including the fact that concerns 
local self-government. It is concluded that the 
development of municipal legislation of Ukraine 
is a gradual and long process. The formation 
of municipal legislation has a historical 
foundation, which originated long before the 
proclamation of independence of Ukrainian 
statehood. If we consider the borders only after 
the declaration of independence, the impetus 
for further improvement and accumulation 
of legislation relating to local self-government 
was the adoption in 1996 of the Constitution of 
Ukraine - as the basic law of Ukraine. After the 
adoption of the Constitution of Ukraine, other 
normative legal acts gradually began to be 
adopted, which expanded and improved the 
institution of local self-government in Ukraine. 
It is argued that due to the presence of a 
signifi cant number of regulations that constitute 
municipal legislation, there is an objective need 
to codify such regulations and the adoption of 
a single - the Municipal Code of Ukraine. This 
is confi rmed by the fi ndings and conclusions of 
the Congress of Local and Regional Authorities 
on the development of such a code. Thus, the 
Ukrainian legislator, given the need to bring 
the legislation of Ukraine into the legislation 
of the European Union as soon as possible to 
adopt the Municipal Code of Ukraine.

Keywords: local self-government, 
municipality, Congress of local and regional 
authorities, Municipal Code of Ukraine
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ÏÐÀÂÎÂÀ ÃËÎÁÀË²ÇÀÖ²ß: ÏÈÒÀÍÍß 
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Стаття присвячена проблемі правової 
глобалізації. Загалом авторами виокремле-
но чотири концепції праворозуміння: теорія 
модернізації, концепція транснаціонального 
права, економіко-соціальна концепція та ін-
формаційно-технологічна. 
Вказується, що глобалізація соціальної 

реальності характеризується значними змі-
нами в сучасному світі, які призвели до пере-
творень як у міжнародних відносинах, так і 
всередині самих держав та їх правових систем.
Теорію модернізації (Wang, G.) пов’язують 

з ідеєю, що міжнародне право є первинним за-
собом глобальної трансформації, згодом воно 
розширюється до глобальних меж. Із зростан-
ням усвідомлення важливості розвитку між-
народної спільноти формується явище модер-
нізації, що передбачає оновлення міжнародних 
норм та інституцій на загальновизнаних 
принципах права 
Концепція трансформаційного права 

(Michaels R.) породжена мотивацією про те, 
що в суспільстві необхідно регулювати дії чи 
події, що виходять за межі національних кор-
донів, тому потрібні для цього спільні норма-
тивні акти. Публічне та приватне міжнарод-
не право є складовою глобального права, проте 
останнє включає й інші норми «м’якого» регу-
лювання.
Соціально-економічна концепція право-

розуміння полягає у сприйнятті правової 
глобалізації як наслідку економіко-соціальної 
первинної глобалізації. Глобалізація є ключо-
вим рушієм зростання та добробуту в усьому 
світі. Це провокує до прагнення економічного 
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зростання, для збільшення впливовості на 
міжнародно-політичній арені та задоволення 
потенціалу зростання. Глобалізація має еко-
номічні тенденції у бік перерозподілу капіталу 
та ринку праці, пожвавленння впливу техно-
логії та зростання міждержавних торгових 
угод, що дозволяють ухилятися від окремих 
національних торговельних бар’єрів. Вказане 
супроводжується потребою розроблення гло-
бальних правил і торгових угод з чіткими за-
гальними правилами поведінки, а отже, гло-
бальність новітнього права. 
Автор виокремлив й інформаційно-техно-

логічну концепцію, що розширює попередню, 
вважаючи глобальне право наслідком розви-
тку інформаційного суспільства. 
Ключові слова: глобалізація, правова гло-

балізація, суспільні процеси, концепції право-
розуміння. 

Постановка проблеми
Глобалізація права є одним із найважли-

віших викликів для правових систем країн. 
Процеси глобалізації впливають і на сферу 
права. Суспільні процеси вимагають врегу-
лювання, тому там, де суспільство, завжди є 
право. Трансформація та поступальний роз-
виток характерні для суспільства, і це впли-
ває на право. Воно не може бути сталою ка-
тегорією. Право є «оболонкою» суспільних 
процесів, воно виражає ті цілі, ідеї, доктри-
ни і цінності, що й сучасне суспільство. 
Нездатність права та його інституцій-

ного механізму реагувати на швидкі зміни, 
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навіть на руйнівні зміни в суспільстві, з од-
ного боку, породжує власні проблеми, а з 
іншого – виклики. Слід констатувати, що 
право в нових умовах піддається інтенсив-
ним змінам, і це відбувається трансформо-
вано, стандартизовано та уніфіковано на 
всій планеті. Становлення глобального пра-
ва і інтеграція всіх національних правових 
систем є об’єктивно необхідною і логічною 
проблемою видозміни права під впливом 
зовнішніх процесів. В умовах глобалізації, 
як правило, проходить загальноцивілізацій-
ний процес планетарного об’єднання різ-
них сфер людської діяльності, що охоплює 
виробництво, технології, фінанси, торгівлю, 
культуру, політичні та державні інститути. 
Глобалізація – це макротенденція сучасного 
світового розвитку, це природний процес, 
що неможливо зупинити і важко відрегулю-
вати; він відображає свого роду «результат» 
різноманітних і різноспрямованість світо-
вих сил.
Проте на сьогодні не можна констату-

вати широку актуалізацію проблеми глоба-
лізації права в науковій доктрині. Не існує 
єдиних підходів до розуміння понять та й 
є непрогнозованими вектори розвитку гло-
бальної правової системи. Тому є цінними і 
необхідними наукові дробки, які б стосува-
лися праворозуміння правової глобалізації 
в контенті трансформації соціального буття 
суспільства. 

Стан дослідження
Дослідженню правової системи, її еле-

ментного складу та їхніх трансформацій-
них змін присвячені роботи О.М. Бикова,-
І.М. Жаровської, М.І. Козюбри, С.І. Мак-
симова, Н.М. Оніщенко, В.П. Сальникова, 
В.М. Синюкова та інших учених. Проте тут 
важливо розуміти, що правова глобалізація 
має широке поле для аналізу, та окремі ас-
пекти потребують повсякчасного додатко-
вого аналізу. 
Однак залишається певна наукова про-

галина в дослідженні теорій праворозумін-
ня правової глобалізації.

Метою цієї статті є аналіз теоретико-
правових аспектів правової глобалізації че-

рез призму праворозуміння суспільних про-
цесів сучасності. 

Виклад основних положень
Термін «глобалізація права» стосується 

тлумачення суспільної реальності, відповід-
но до якої весь світ живе за єдиним набором 
правових норм. Такий єдиний набір правил 
може бути встановлений міжнародним орга-
ном, прийняті глобальним консенсусом або 
досягнуті шляхом паралельного розвитку 
соціального регулювання конкретних від-
носин в усіх частинах земної кулі. 
В умовах глобалізації уніфікація пра-

ва має значно ширше застосування, що за-
звичай відноситься до процесу приведення 
державою чинного права до єдиних прин-
ципів, усунення розбіжностей і надання од-
наковості правовому регулюванню подібно-
го чи близького видів суспільних відносин. 
Іншими словами, уніфікацію права можна 
визначити як співпрацю, спрямовану на 
створення міжнародного механізму регулю-
вання відносин у сфері спільних інтересів 
держав.
Глобалізація соціальної реальності ха-

рактеризується значними змінами в сучас-
ному світі, які призвели до перетворень як 
у міжнародних відносинах, так і всередині 
самих держав та їх правових системи. Це 
зобов’язує політико-правову науку дослі-
джувати сучасну державу і право з нової по-
зиції, раніше невідомої цим наукам. Сама 
глобалізація є новим етапом у розвитку 
людської цивілізації, що впливає на полі-
тичну діяльність держав, функціонування в 
бізнес, правова система, міжнародне право, 
стан прав людини тощо. Це багатовектор-
ність і багатомережна система.
Глобалізаційні процеси в праві мають си-

нергетичну природу. Як вказує І.Жаровська, 
«цивілізація змінюється, і разом із нею змі-
нюється вся політична та правова реаль-
ність. Такі зміни зумовлені в сучасну епоху 
не тільки історичним поступальним розви-
тком людства, але й глобалізаційними про-
цесами, які щоразу пришвидшують транс-
формацію всього людського існування. По-
літична система, її складники, як-от право-
ва система, система законодавства, правова 
культура та політична влада, одні з найпер-
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ших відчувають зміни під впливом глобалі-
заційного простору» [1, c.18]. На сьогодні на-
укова спільнота виробила декілька підходів 
до праворозуміння сутнісного вияву право-
вої глобалізації. Розглянемо їх детальніше.
Теорія модернізації вказує, що саме між-

народне право є первинним засобом гло-
бальної трансформації. Воно розширюється 
до глобальних меж. Із зростанням усвідом-
лення важливості розвитку міжнародної 
спільноти формується явище модернізації 
як «прогресивний, еволюційний» процес, 
який призведе до трансформації «менш 
розвинених» суспільств у західні політичні, 
соціально-правові інститути». Згідно з тео-
рією модернізації, чотири елементи є «кри-
тичними для трансформаційного процесу». 
Це раціоналізація, розбудова нації, демо-
кратизація та участь. Розвиток як принцип 
міжнародного права охоплює лише зусилля 
держав, тобто їхня співпраця для розробки 
суспільних, культурних, економічних, полі-
тичних і соціальних стандартів, котрі втіле-
ні в Статуті ООН і Міжнародному біллі про 
права людини при загальному розумінні за-
гальновизнаних прав людини та принципів 
міжнародне публічне право щодо дружніх 
відносин і співробітництва між державами 
[2]. 
Дещо іншою є концепція транснаціо-

нального права. Ключова ідея полягає в 
тому, що в суспільстві необхідно регулювати 
дії чи події, що виходять за межі національ-
них кордонів, тому потрібні для цього спіль-
ні нормативні акти. Публічне та приватне 
міжнародне право є складовою глобального 
права, проте останнє включає й інші норми, 
які не повністю підходять до стандартного 
розуміння права. Йде мова про правозумін-
ня, визначене не як його джерело, а як функ-
ціональний засіб забезпечення глобального 
світопорядку. Юридичний позитивізм вима-
гає беззаперечної вихідної точки для право-
вої системи - конституція, суверенний народ 
- і ця відправна точка, майже у всіх варіан-
тах, прив’язана до держави [3]. 

 Регулювання суспільних процесів є 
частиною державного суверенітету. Держа-
ви застосовують свої закони для формуван-
ня та контролю соціальних та економічних 
умов на своїй території. Право як інстру-

мент для координації людської поведінки 
та збалансування суперечливих інтересів у 
суспільстві пов’язане з людською поведін-
кою як індивідуально, так і всередині люд-
ських організацій. Основною передумо-
вою існування права є людська взаємодія, 
яка базується на емоціях, бажаннях і інте-
ресах. Закон і легітимність (міжособистісна 
довіра або системна довіра) пов’язані одне 
з одним. Це призводить до припущення, 
що право втрачає свою актуальність зі змен-
шенням актуальності довіри. Сучасне гло-
бальне право зменшує суверенітет держави, 
що, у свою чергу, зменшує роль національ-
ної системи права та національної системи 
законодавства. 
Для прикладу приведемо докази інозем-

ного експерта у сфері глобалізації С. Кооса 
(S. Koos). Він аргументує, що технологічна 
глобалізація та повсюдне поширення Інтер-
нету вже призвели до втрати державного те-
риторіального суверенітету, останнє відпо-
відно до втрати легітимності та «зниження 
довіри системи до закону». Також науковець 
доводить, що цифровізація відсуває актуаль-
ність людської поведінки та емоційності, і, 
отже, техніка все більше витісняє право [4].
Ще одним доктринальним підходом є 

розуміння правової глобалізації як наслідку 
економіко-соціальної первинної глобаліза-
ції. Глобалізація є ключовим рушієм зрос-
тання та добробуту в усьому світі. Це прово-
кує до прагнення економічного зростання, 
для збільшення впливовості на міжнарод-
но-політичній арені та задоволення потен-
ціалу зростання. Це має також допомогти 
країнам, що розвиваються, диверсифікувати 
свої економіки у боротьбі з бідністю. Глоба-
лізація має економічні тенденції у бік пере-
розподілу капіталу та ринку праці, пожвав-
ленння впливу технології та зростання між-
державних торгових угод, що дозволяють 
ухилятися від окремих національних торго-
вельних бар’єрів. Вказане супроводжується 
потребою розроблення глобальних правил і 
торгових угод з чіткими загальними прави-
лами поведінки [5]. 
Сфера права сучасного суспільства ви-

магає досягнення економічного розвитку 
та обертається навколо важливих питань 
глобалізації режимів власності, фінансових 
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ринків, іноземних інвестицій, стійкості, ген-
дерної рівності, прозорості та доступності 
в реалізації конституційних прав та прав у 
сфері адміністративного управління, осно-
вних прав в адміністративних і конститу-
ційних нормах режимів. Ці галузі права є 
ключовими для розуміння того, як правові 
реформи можуть покращити або погіршити 
індивідуальне благополуччя та як право за-
лучено до проєкту побудови національного 
та транснаціонального правових режимів, 
які сприяють або обмежують світову інте-
гровану економіку.
Оскільки все більше країн відкривають 

свою економіку, або частково, або повніс-
тю, зростає потреба визнати єдину систему 
та працювати над нею з єдиним законодав-
ством. Також слід згадати уніфікацію пра-
вил гри при глобалізації ринків і ділової 
практики багатонаціональних компаній та 
транснаціональних корпорацій, які працю-
ють на цих ринках. Відбувся певний рух до 
відносного єдиного глобального договірно-
го та комерційного права. 
У сучасному світі взаємозалежності та 

міжнародної торгівлі зростає важливість 
зростання гармонізації міжнародного ко-
мерційного права. Більшість країн тепер 
визнали необхідність уніфікованої, перед-
бачуваної та прозорої системи права для за-
охочення іноземних інвестицій і міжнарод-
ної торгівлі з іншими країнами. У резуль-
таті цього, суди та законодавство більшості 
країн визнають і виконують рішення інших. 
Отже, спостерігається попередній рух до 
формулювання транснаціонального комер-
ційного права [6] через договірні відносини.
Хоча останню концепцію розуміння сут-

ності глобальних відносин у праві деякі на-
уковці вмотивовано розширюють, оскільки 
глобалізація — це не лише економічна вза-
ємозалежність, але більше – новітня система 
трансформації часу і простору в житті лю-
дини. Прогрес науки і технологія розвива-
ються так швидко, що вже всі аспекти люд-
ського життя нероздільні і навіть не можна 
відокремити технологічний розвиток. Че-
рез глобалізацію інформаційної сфери від-
бувається поява нових відносин – інформа-
ційних, які обов’язково слід врегульовувати 
нормами права, тому сучасною тенденцією 

є створення інформаційного глобального 
права. 
Глобалізація в цьому випадку може тяг-

нути вагому зміну в природі економічних і 
політичних відносин, що отримують нові за-
грози, а також додаткові можливості завдя-
ки інформаційно-технологічним технічним 
винаходам. Барбара Паркер (B. Parker) дає 
пояснення глобалізації, вказуючи, що по-
дії, що відбуваються в усьому світі, швидко 
зближуються до форми єдиного інтегрова-
ного світу, де економічні, соціальні культур-
ні, технологічні, бізнесові впливи перетина-
ють традиційні кордони і кордони, такі як 
нації, національних культури, час, простір. 
Глобалізація створює різноманітні виклики 
та нові проблеми, на які необхідно відпові-
сти, тому право має потенціал використати 
глобалізацію на благо життя [7].
Глобалізація є наслідком всезагальних 

змін, тому впливу цього суспільного явища 
неможливо уникнути нікому і жодній краї-
ні. Глобалізація створює світ без кордонів, 
країни конкурують вільно в різних сферах, а 
іноді за межами юрисдикції країни. Ключо-
вим елементом конкуренції виступають тех-
нології. Глобалізація світу розглядається як  
результат розвитку інформаційних техноло-
гій, особливо у використанні кіберпростору 
як засобу електронного зв’язку та методу 
поширення інформації по всьому світу. 
Отже, на нашу думку, можна вказати про 

розвиток ще одної концепції розуміння пра-
вової глобалізації – інформаційно-технічної. 

Висновок
Невизначеність правових соціальних 

відносин породжує невизначеність природи 
праворозуміння сутності глобальних право-
вих процесів. У межах цієї наукової статті 
вдалося виокремити чотири концепції пра-
ворозуміння: теорія модернізації, концеп-
ція транснаціонального права, економіко-
соціальна концепція та інформаційно-тех-
нологічна. 
Перспективами майбутніх досліджень є 

аналіз впливу соціальних чинників (еконо-
мічних, культурних, політичних, екологіч-
них, військових, медичних тощо) та правову 
глобалізація суспільної реальності. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the problem of legal 

globalization. In general, the authors singled out four 
concepts of legal understanding: the modernization 
theory, the concept of transnational law, the 
economic-social concept, and the information-
technological concept.

It is indicated that the globalization of social 
reality is characterized by signifi cant changes in the 
modern world, which have led to transformations 
both in international relations and within the states 
themselves and their legal systems.

The theory of modernization (Wang, G.) is 
associated with the idea that international law is the 
primary means of global transformation, subsequently 
expanding to global borders. With the growing 
awareness of the importance of the development of 
the international community, the phenomenon of 
modernization is forming, which involves updating 
international norms and institutions based on 
generally recognized principles of law

The concept of transformational law (Michaels 
R.) was born from the motivation that society needs 
to regulate actions or events that go beyond national 
borders, so joint normative acts are needed for this. 
Public and private international law is a component 
of global law, but the latter also includes other norms 
of «soft» regulation.

The socio-economic concept of legal 
understanding consists in the perception of legal 
globalization as a consequence of economic and 
social primary globalization. Globalization is a key 
driver of growth and prosperity around the world. 
This provokes the desire for economic growth, to 
increase infl uence in the international political arena 
and to satisfy the growth potential. Globalization 
has economic trends toward the redistribution 
of capital and the labor market, the increasing 
infl uence of technology, and the growth of interstate 
trade agreements that allow the circumvention 
of individual national trade barriers. This is 
accompanied by the need to develop global rules and 
trade agreements with clear general rules of conduct, 
and therefore the globality of modern law.

The author also singles out the information 
technology concept, which expands the previous 
one, considering global law as a consequence of the 
development of the information society.

Keywords: globalization, legal globalization, 
social processes, concepts of legal understanding.
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ÏÐÈÍÖÈÏ ÍÅÄÈÑÊÐÈÌ²ÍÀÖ²¯ Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÕ 
ÑÓÄÎÂÈÕ ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ßÕ

Стаття присвячена аналізу проблем не-
дискримінації та рівності як принципам су-
часної системи права. Особливу увагу зосеред-
жено на розумінні доктрини недискримінації 
в європейських судових інституціях. 
Генезис тлумачення принципу недискри-

мінації проілюстровано через поступальну 
зміну рішень Європейського суду з прав люди-
ни щодо статті 14 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. 
Розтлумачено, що перелік «захищених 

підстав» у статті 14 ЄКПЛ є невичерпним. 
Стаття 14 ЄКПЛ забороняє не всі відміннос-
ті у поводженні, а лише відмінності, засновані 
на певних, об’єктивних чи особистих характе-
ристиках або «підставах», за якими особи або 
групи осіб відрізняються від інших. Стаття 
14 ЄКПЛ перераховує конкретні підстави, що 
становлять такі «підстави», зокрема стать, 
расу та майновий стан. Однак перелік, що 
міс титься в цій статті, є орієнтовним і не-
вичерпним. 
Первинне розуміння статті 14 було обме-

жено і тлумачилося як «паразитне» право - 
воно лише забороняє дискримінацію під час ко-
ристування іншими правами, передбаченими 
Конвенцією, і Європейський суд з прав людини 
розглядає його як таке, що не існує самостій-
но. 
Констатовано, що протягом другої по-

ловини ХХ ст. століття та на початку ХХІ 
століття зазнала значного розвитку у розу-
мінні її сутності та практики застосування 
та була трансформована у ст.1 Протоколу 
№12 до Конвенції у «Загальній забороні дис-
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кримінації». Сучасна практика ілюструє від-
хід від необхідності суміщення статті 14 з 
іншими статтями Конвенції, що значно роз-
ширює значення доктрини недискримінації у 
системі права цивілізованих народів. 
Ключові слова: недискримінація, рівність, 

Європейський Суд з прав людини, доктрина, 
стаття 14 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. 

Постановка проблеми
Диференціація, виключення, обмежен-

ня чи переваги, які заперечують рівне здій-
снення прав, становлять собою всі прояви 
дискримінації, яка є широко поширеною 
проблемою сучасного суспільства, особли-
во в контексті принципу  індивідуалізації, 
демократії, гуманізму, рівності та інших ка-
тегорій цінностей, вироблених людством 
протягом його історії. 
Кожна людина має право на однакове 

ставлення, незалежно від її раси, етнічного 
походження, національності, класу, касти, 
релігії, віросповідання, статі, мови, сек-
суальної орієнтації, гендерної приналеж-
ності, статевих характеристик, віку, стану 
здоров’я чи іншого стану, лише на підста-
ві того, що він або вона є самодостатньою 
особою та володіє індивідуальною гідніс-
тю. Однак соціальні стереотипи досить 
часто порушують індивідуальну цінність 
особистості лише на підставі її належності 
до «іншої групи».
Рівність і недискримінація є складни-

ми поняттями, які викликають значні дис-
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кусії  щодо їх значення та обґрунтування. 
Обговорення рівності та дискримінації ха-
рактеризуються значною концептуальною 
та методологічною плутаниною.  Хоча є 
згода в найелементарніших принципах, на 
практиці широкий спектр підходів часто 
приймається, наприклад, Європейським 
Судом  з прав людини. Розуміння понять 
може допомогти тлумаченню сприяти на-
лежному виконанню закону про рівність 
у зацікавлених країнах, а також вказа-
ти на сфери, які потребують подальших 
роз’яснень. 

Стан дослідження
Питання дискримінації, її теоретико-

правового розуміння є предметом науко-
вих дискусій увесь час. Дискримінаційні 
чинники можуть проявлятися в багатьох 
аспектах, тому науковці зосереджують ува-
гу на окремих видах дискримінації за пев-
ними ознаками. Проблему дискримінації 
як негативного соціального явища у своїх 
працях піднімали багато дослідників, се-
ред них Д. Бєлов, Ю.Бисага, Н. Бортник, 
І. Жаровська, Н. Ортинська та інші. 
Поряд з цим дискримінація як комп-

лексна проблема потребує додаткового до-
слідження в різних проявах та реалізацій-
но-тлумачних особливостях, тому залиша-
ється ряд актуальних тематик, що не стали 
предметом широкого наукового діалогу.

Метою статті є аналіз судової практики 
та судового тлумачення принципу недис-
кримінації в європейських судових інсти-
туціях. 

Виклад основних положень
Сучасна правова реальність має доміну-

юче гуманістичне спрямування, проблема 
прав людини постає такою, що потребує 
вирішення не лише на рівні міжнародних 
стандартів, але й на правореалізаційному 
державному рівні. Права людини – соці-
альна та універсальна категорія, що похо-
дить від самої природи людини, її гідності 
та унікальності, субординується через за-
безпечені  можливості користуватися еле-
ментарними, найбільш важливими блага-

ми та умовами безпечного, вільного існу-
вання особистості в суспільстві. 
Проте права людини можуть носити де-

кларативний характер, без належної право-
вої політики їх забезпечення. Тому тут слід 
говорити про комплекс міжнародних та 
національних заходів для протидії деваль-
вації прав людини, серед них вагоме місце 
займає судовий захист. Рівність та гідність  
є первинним и чинниками, що формують 
таку державну політику, яка, у свою чергу, 
убезпечують суспільство від дискриміна-
ції. Її слід розуміти як несправедливе або 
упереджене ставлення до людей та груп на 
основі певних їх характеристик. Урівню-
вання осіб без персоніфікації особистісних 
характеристик індивіда є дискримінацією, 
що порушує принципи демократії та гума-
нізму в суспільстві, призводить  до стигма-
тизації особи, є причиною антропологічної 
кризи людини. 
Тому важливим для розвинутих євро-

пейських держав став аспект реалізації не-
дискримінаційної практики на судовому 
рівні. 
Звернемося першочергово до рішень 

Європейського Суду з прав людини (ЕСПЛ) 
у цьому контексті.  Принцип рівності, як 
одне з основних прав людини, закріпле-
ний у ст. 1 Загальної декларації прав лю-
дини 1948 р. та зазначено у ст. 14 Європей-
ської конвенції з прав людини (Конвенція 
про захист прав людини і основоположних 
свобод) як «заборона дискримінації». Стат-
тя вказує, що «користування правами та 
свободами, визнаними в цій Конвенції, 
має бути забезпечене без дискримінації за 
будь-якою ознакою – статі, раси, кольору 
шкіри, мови, релігії, політичних чи інших 
переконань, національного чи соціального 
походження, належності до національних 
меншин, майнового стану, народження, 
або за іншою ознакою».
Протягом другої половини ХХ ст. 

століття та на початку ХХІ століття за-
знала значного розвитку у розумінні її 
сутності та практики застосування та 
була трансформована у ст.1 Протоколу 
№12 до Конвенції у «Загальній забороні 
дискримінації»(прийнятий у Римі у 2000 
році). 
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Стаття 14 Конвенції згадує ряд ознак, 
що охороняються. Характеристика, що 
охороняється, — це індивідуальна харак-
теристика. Водночас перелік «захищених 
підстав» у статті 14 ЄКПЛ є невичерпним. 
Стаття 14 ЄКПЛ забороняє не всі відмін-
ності у поводженні, а лише відмінності, 
засновані на певних, об’єктивних чи осо-
бистих характеристиках або «підставах», за 
якими особи або групи осіб відрізняються 
від інших. Стаття 14 ЄКПЛ перераховує 
конкретні підстави, що становлять такі 
«підстави», зокрема стать, расу та майно-
вий стан. Однак перелік, що міститься в 
цій статті, є орієнтовним і невичерпним. 
Підтвердженням його невичерпного 

характеру є включення до тексту пере-
ліку слів «або будь-яка підстава» (у фран-
цузькому варіанті «touteautre situation»). 
Слова «будь-яка підстава» зазвичай мають 
широке значення, а їх тлумачення не об-
межується характеристиками, які є осо-
бистими в тому сенсі, що вони можуть бути 
вродженими або невід’ємними. Загальна 
політика або заходи, які мають непропо-
рційно шкідливий вплив на певну групу, 
можуть вважатися диск римінаційними, на-
віть якщо вони не спрямовані конкретно 
на цю групу і відсутній дискримінаційний 
умисел [1]. 
З розвитком правового регулювання 

змінювався й підхід ЕСПЛ. Декілька його 
суддів за останні роки зробили низку заяв 
щодо дискримінації в окремих справах, що 
демонструють радикальний підхід у розу-
мінні протидії дискримінації та заохочен-
ня рівності. Мабуть, найбільш нестримані 
та тривожні формулювання можна знайти 
в незгоді суддів Вучініка та Де Гаетано з 
постановою Європейського Суду з прав 
людини у справі Ладеле. Пані Ладел ре-
єстратор у районі Іслінгтон Лондону від-
мови у цивільних партнерствах, дія, яка 
призвела до дисциплінарного проваджен-
ня проти неї та зрештою втратою роботи. 
Суд постановив, що баланс антидискримі-
наційних прав (релігія проти сексуальної 
орієнтації), проведених судами округу та 
Великобританії, не перевищував межі роз-
суду Великобританії. Проте судді Вучініч 
і Де Гаетано не погоджуються зазначити, 

що реєстратор був «затьмарений [політко-
ректністю]» і «явно ставився до фаворитів 
більш позитивно» [2]. Це дає можливість 
стверджувати про тенденції активізації 
уваги до дискримінаційних проявів та роз-
ширення тлумачення Конвенції як засобу 
протидії таким негативним явищам. 
На перший погляд, гарантія рівності 

в статті 14 Європейської конвенції з прав 
людини  виглядає відносно непристой-
ною. Позначене як «паразитне» право, 
воно лише забороняє дискримінацію під 
час користування іншими правами, перед-
баченими Конвенцією, і Європейський Суд 
з прав людини розглядає його як таке, що 
не існує самостійно. Основне пояснення 
підпорядкованої ролі статті полягає в її до-
поміжному характері. На заборону дискри-
мінації можна посилатися лише у зв’язку з 
іншим правом, котре захищається Конвен-
цією. Однак, оскільки право Конвенції за-
звичай також може бути предметом само-
стійного розгляду,  можна вирішити майже 
будь-яку різницю в ставленні у цьому кон-
тексті скарги на дискримінацію, часто не 
надто додають висунуті інші звинувачення. 
Тому суд у багатьох випадках вирішує не 
розглядати справу зі скаргою за статтею 14.
Дійсно, саме ця особливість змусила 

Раду Європи прийняти самостійну гаран-
тію рівності у формі Протоколу 12 у 2000 
році. Тим не менше, за останнє десятиліт-
тя положення Конвенції про заборону дис-
кримінації набуває все більшого значення. 
Його використовували частіше ніж раніше, 
і Суд розглядав суть дискримінації скарги 
частіше. В останні роки він також почав 
розвиватися і застосувати ряд концепцій і 
доктрин, які є новими для Суду, наприклад 
концепція непрямої дискримінації, сегре-
гації, підхід до боротьби зі стереотипами 
та стигматизацією та доктрина, пов’язана 
з насильством, інспірованим расизмом або 
дискримінаційними мотивами.
Отож судове тлумачення за останні 

кілька років дає зовсім іншу картину. Суд 
постановив, що відмова надати батькам 
рівні батьківські права є порушенням стат-
ті 14; що насильство щодо жінок є формою 
гендерної дискримінації; що сегрегація в 
освіті може становити расову дискриміна-
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цію; що нерівне ставлення на підставі сек-
суальної орієнтації є невиправданим у все 
більшій кількості контекстів; і що соціальні 
виплати, навіть якщо вони самі по собі не 
є правами, не повинні надаватися на дис-
кримінаційній основі [3]. Тому сміло мож-
на говорити про розширення ідеологічно-
го сприйняття дискримінації як самостій-
ного принципу правової системи сучасної 
держави. 
Пояснення цьому має комплексний 

характер. По-перше, за останнє десяти-
ліття зростає кількість скарг, яка надій-
шла до Суду в цілому, з яких, принаймні, 
частині стосується питань дискримінації. 
По-друге, національна судова практика 
окремих країн також акцентувала увагу на 
протидії дискримінації в системі права та 
механізмі його захисту. 
Нормативне пояснення такій трансфор-

мації знаходимо у вступі в силу в 2005 році 
Протоколу № 12, у якому закладено окре-
ме (не допоміжне) положення про недис-
кримінацію. Починаючи зі справи  Sejdic 
and Finci v. Боснії і Герцеговини, де заяв-
ники скаржилися на те, що вони не мали 
права балотуватися на виборах до Пала-
ти народів і Президента Боснії та Герце-
говини на підставі свого ромського та єв-
рейського походження. Вони посилалися 
на статті 3, 13 і 14 Конвенції , статтю 3 Про-
токолу № 1 і статтю 1 Протоколу № 12.-
§ 53 Рішення вказує, що «Суд зазначає, що 
в той час як стаття 14 Конвенції заборо-
няє дискримінацію у користуванні «пра-
вами та свободами, викладеними в [ кон-
венції] » , стаття 1 Протоколу № 12 розши-
рює сферу захисту на «будь-яке право, ви-
кладене за законом». Таким чином, він вво-
дить загальну заборону дискримінації» [4]. 
Проте, зрештою, європейській інститу-

ції було важко пояснити, що недискриміна-
ція означає щось інше відповідно до Про-
токолу № 12 від того, що робить відповідно 
до статті 14, особливо тому, що положен-
ня сформульовані майже однаково (за ви-
нятком матеріальної сфери застосування).  
Тому замість того, щоб розділяти норми в 
Конвенції та протоколах, ЄСПЛ сконцен-
трував увагу на розроблені доктрини рів-
ного ставлення згідно зі статтею 14, щоб 

підготувати ґрунт для застосування Прото-
колу № 12. Отож подальші рішення тільки 
сприяли окремому застосуванню статті 14, 
без посилання на інші частини Конвенції. 

Висновок
Первинне розуміння статті 14 Конвен-

ції про захист прав людини і основополож-
них свобод було обмежене і тлумачилося 
як «паразитне» право - воно лише заборо-
няє дискримінацію під час користування 
іншими правами, передбаченими Конвен-
цією, і Європейський Суд з прав людини 
розглядає його як таке, що не існує само-
стійно. 
Констатовано, що протягом другої по-

ловини ХХ ст. століття та на початку ХХІ 
століття зазнала значного розвитку у розу-
мінні її сутності та практики застосування 
та була трансформована у ст.1 Протоколу 
№12 до Конвенції у «Загальній забороні 
дискримінації». Сучасна практика ілю-
струє відхід від необхідності суміщення 
статті 14 з іншими статтями Конвенції, що 
значно розширює значення доктрини не-
дискримінації у системі права цивілізова-
них народів. 
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THE PRINCIPLE OF NON-
DISCRIMINATION IN EUROPEAN 

JUDICIAL INSTITUTIONS
The article is devoted to the analysis of the 

problems of non-discrimination and equality 
as principles of the modern legal system. 
Special attention is focused on understanding 
the doctrine of non-discrimination in 
European judicial institutions.

The genesis of the interpretation of the 
principle of non-discrimination is illustrated 
through the gradual change in the decisions 
of the European Court of Human Rights 
regarding Article 14 of the Convention on the 
Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms.

It is explained that the list of «protected 
grounds» in Article 14 of the ECHR is non-
exhaustive. Article 14 of the ECHR prohibits 
not all differences in treatment, but only 
differences based on certain, objective or 
personal characteristics or «grounds» on 
which individuals or groups of individuals 
differ from others. Article 14 of the ECHR 
lists the specifi c grounds that constitute 
such «grounds», including gender, race and 

property status. However, the list contained 
in this article is indicative and not exhaustive.

The original understanding of Article 14 
was limited and interpreted as a «parasitic» 
right - it only prohibits discrimination during 
the use of other rights provided for in the 
Convention, and the European Court of 
Human Rights considers it as not existing 
independently.

It was established that during the second 
half of the 20th century. century and at the 
beginning of the 21st century, it underwent a 
signifi cant development in the understanding 
of its essence and practice of application and 
was transformed in Article 1 of Protocol No. 12 
to the Convention in the «General prohibition 
of discrimination». Modern practice illustrates 
the departure from the need to combine 
Article 14 with other articles of the Convention, 
which signifi cantly expands the meaning of 
the doctrine of non-discrimination in the legal 
system of civilized nations.

Key words: non-discrimination, equality, 
European Court of Human Rights, doctrine, 
Article 14 of the Convention on the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms.
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Статья посвящена анализу содержания 
правовой природы прав и законных интересов 
граждан Украины в сфере собственности, спе-
цифики административно-правовой защиты 
этих правовых возможностей и средств ее ре-
ализации. Особое внимание уделено средствам 
государственно-юридической правозащитной 
деятельности органов публичного управления и 
средствам самозащиты, реализуемым гражда-
нами, в отношении которых совершаются пра-
вонарушения в сфере собственности. Отмечено 
важность функций органов публичного управле-
ния как субъектов гарантирования сохранения 
объектов права собственности, прекращения 
деликтов в сфере собственности средствами ад-
министративного права. Идентифицированы 
проблемы административно-правовой 
защиты прав и законных интересов граждан в 
с фере собственности в Украине.
Ключевые слова: право, право собственнос-

ти, законный интерес в сфере собственности, 
административно-правовую защиту, защиту 
прав и законных интересов граждан в  сфере 
собственности, органы публичного управления.
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органів публічного управління і самостійної 
правозахисної діяльності громадян, що да-
ють змогу втілити в життя їх потреби щодо 
володіння, користування і розпорядження 
певним майном. Усе більшого значення на-
буває   ідентифікація проблем адміністратив-
но-правового захисту прав та законних ін-
тересів громадян у сфері власності та пошук 
шляхів їхнього подолан ня. 

Постановка проблеми
Незважаючи на всю гостроту проблеми 

захисту прав та законних інтересів громадян 
у сфері власності в Україні, сьогодні недо-
статньо дослідженими залишається правова 
природа захищених правом можливостей у 
сфері власності засобами адміні стративного 
права, способів адміністративно-правового 
захисту прав та законних інтересів у сфері 
власності, засобів державно-юридичної пра-
возахисної діяльності та засобів самозахисту. 
Відсутні досл ідження проблем у сфері захис-
ту цих правових можливостей. Сьогодні від-
сутня єдина позиція науковців стосовно пра-
вової природи законних інтересів громадян 
у сфері власності, особ ливостей їхнього адмі-
ністративно-правового захисту, пріоритет-
них напрямів діяльності органів публічного 
управління, які є суб’єктами захисту прав та 
законних інтересів громадян України у сфе-
рі власності. 

Стан дослідження проблеми
Важливе значення для дослідження 

окреслених проблем мають праці низки ві-

Вступ
Зміцнення демократичних інститутів 

держави та механізмів реалізації її правоза-
хисного потенціалу є запорукою її розвитку 
загалом. Захист прав та законних інтересів 
громадян у сфері власності є умовою ста-
більності та розвитку економіки, соціальних 
процесів у країні. Засоби адміністративно-
правового захисту з аконних інтересів грома-
дян у сфері власності стають інструментами 
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тчизняних учених, серед яких М. Бояринце-
ва, О. Гончаренко, В. Галунько, В. Полюхо-
вич, Т. Пашук, С. Тараненко та інші.  
Їх дослідження здебільшого стосуються 

загальних питань захисту прав людини або 
адміністративно-правового захисту загалом. 
Вони не присвячені захисту цих правових 
можливостей у сфері власності засобами 
адміністративного права. Сьогодні в науці 
адміністративного права вкрай мало дослі-
джень проблем захисту прав і законних ін-
тересів громадян України у сфері власності 
засобами адміністративного права.

Метою статті є науковий аналіз адміні-
стративно-правового захисту прав і закон-
них інтересів громадян у сфері власності, за-
собів його реалізації та проблем, які з цим 
пов’язані.

Наукова новизна статті проявляється 
в тому, що в роботі здійснено комплексний 
аналіз правової природи прав та законних 
інтересів громадян України у сфері власнос-
ті, специфіки адміністративно-правового за-
хисту цих правових можливостей та засобів 
його реалізації. Особлива увага присвячена 
обґрунтуванню змісту і визначенню право-
вої природи адміністративно-правового за-
хисту прав та законних інтересів громадян у 
сфері власності. Дістав подальший розвиток 
аналіз способів адміністративно-правового 
захисту прав та законних інтересів у сфері 
власності, засобів державно-юридичної пра-
возахисної діяльності та засобів самозахисту. 
Ідентифіковано проблеми адміністративно-
правового захисту прав та законних інте-
ресів громадян у сфері власності в Україні.

Виклад основного матеріалу
Захисна функція права дає можливість 

громадянам вільно реалізовувати в суспільстві 
свої правові можливості та вимагати від дер-
жави та її інституцій втілення в життя його 
примусового потенціалу у випадку порушен-
ня цих законних правових можливостей.
У рамках адміністративно-правового ста-

тусу громадянина, що виступає як галузевий 
правовий статус, вирізняють права та законні 
інтереси. Вони є правовими можливостями, 
котрі потенційно дозволяють визначити міс-

це та роль громадянина в управлінських та ін-
ших суспільних відносинах, що регулюються 
нормами адміністративного права [1, с. 3] 
Через поняття правового статусу гро-

мадян, яке віддзеркалює основні сторо-
ни юридичного буття індивідів, найбіль-
шою мірою здатні розкритися особливості 
правосуб’єктності громадян, різноманітні 
прояви їх прав, законних інтересів у сфері 
власності. 
Адміністративно-правовий статус грома-

дян як суб’єктів права власності характери-
зується сукупністю закріплених за ними в 
цій сфері прав, свобод та законних інтересів, 
що тісно пов’язані між собою. Вони можуть 
стосуватися ефективного здійснення органа-
ми влади своїх повноважень у сфері власнос-
ті; належного правового оформлення пра-
вових можливостей громадян як суб’єктів 
права власності; усунення незаконних пере-
шкод щодо володіння, користування та роз-
порядження майном; запобігання вчинення 
правопорушень у цій сфері; недопущення 
настання негативних наслідків, утворення 
певної протиправної ситуації; переривання 
протиправної поведінки, припинення роз-
початого або вже вчиненого протиправного 
діяння, що посягає на право власності, за-
безпечення провадження в справах про ад-
міністративні проступки; покарання осіб, які 
вчинили адміністративні правопорушення; 
відшкодування заподіяної шкоди. 
Якщо права особи – це її соціальні мож-

ливості, детерміновані економічними і куль-
турними умовами життя суспільства та зако-
нодавчо закріплені державою [2, с. 5], то за-
конні інтереси є правовими можливостями, 
котрі перебувають у тісному зв’язку з пра-
вами щодо володіння, користування та роз-
порядження майном. Такі законні інтереси 
формують першооснову для ідентифікації 
прав людини у сфері власності, їх унормуван-
ня, розширюють можливу поведінку грома-
дян щодо матеріальних цінностей. Водночас 
права можна вважати  спеціальною формою 
втілення в життя інтересів особи щодо влас-
ності. Основною ознакою законного інтересу 
є дозволеність, можливість реалізації. 
Зміст законних інтересів громадян у сфе-

рі власності полягає у єдності об’єктивної та 
суб’єктивної сторони. Зміст законних інте-
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ресів громадян у сфері власності зумовлений 
психологічним потенціалом особи щодо по-
шуку і ідентифікації визначальних для неї 
прагнень, пов’язаних з майновими благами. 
Тобто формується двоскладова вольово-юри-
дична основа реалізації законного інтересу: з 
одного боку, дидактична можливість розуму 
ідентифікувати прагнення, а з іншого – юри-
дично визначена можливість діяти певним 
чином для задоволення своїх потреб. 
Практика застосування терміна «закон-

ний інтерес» у нормативно-правових актах 
щодо сфери власності [3; 4] засвідчує, що за-
конодавець вводить його для розширення  
сфери правових можливостей особи, які під-
лягають захисту правовими засобами. Звер-
таючи увагу на захист законних інтересів 
громадян у сфері власності, законодавець 
тим самим надає їм статусу самостійного 
об’єкта захисту. Однак деталізації його зміс-
ту, підстав та засобів захисту цього об’єкта 
у цих нормативно-правових актах не наво-
диться.
Як стверджує В. В. Галунько, захист – це 

лише одна сторона охорони, її компонент, 
який характеризується активною протидією 
порушнику права власності і виявляється у 
застосуванні примусових заходів поперед-
ження (припинення) порушень, відновлен-
ня порушених прав та притягнення до юри-
дичної відповідальності [5, с. 68-71].
Поняття адміністративно-правового за-

хисту законних прав, свобод та інтересів осо-
би і громадянина є сукупністю застосовува-
них в адміністративному порядку юридич-
них засобів, спрямованих на припинення 
незаконного посягання на права, свобо ду та 
інтереси громадян  [6, с. 41-46].
Адміністративно-правову охорону пра-

ва власності слід розглядати як комплек-
сне явище, у якому потрібно виокремити 
нормотворчу, правореалізаційну і каральну 
складову частини. Натомість адміністратив-
но-правовий захист права власності струк-
турно прив’язаний лише з правореаліза-
ційною складовою (щодо втілення в життя 
адміністративно-правових норм, які стосу-
ються попередження і припинення делік-
тів у сфері власності, відновлення правових 
можливостей (правозасосовчий аспект) і 
адміністративного покарання правопоруш-

ників (каральний аспект)). Водночас не 
слід пов’язувати адміністративно-правовий 
захист з нор мотворчою складовою і забез-
печенням функціонування суб’єктів  право-
захисної діяльності. За своїм змістом така 
діяльність стосується адміністративно-пра-
вової охорони права власності, а не право-
захисту в цій сфері.
Адміністративно-правовий захист прав 

та законних інтересів громадян у сфері влас-
ності за своїм змістом є спеціальною систе-
мою адміністративно-правових способів, за-
собів, що служать попередженню деліктів 
щодо майнових та немайнових благ, їхньому 
припиненню, адміністративного покарання 
винних за вчинення цих правопорушень і 
відшкодування заподіяної шкоди. 
З огляду на це визначення можна ствер-

джувати, що адміністративно-правову охо-
рону прав та законних інтересів у сфері 
власності і адміністративно-правовий захист 
таких правових можливостей доцільно спів-
відносити як загальне та часткове.
До складових адміністративно-правово-

го захисту прав та законних інтересів у сфері 
власності доцільно віднести правові способи 
та засоби, які активно допомагають попере-
дити і припинити делікти у сфері власності,  
застосувати до винних осіб адміністративні 
покарання за ці діяння і відшкодувати запо-
діяну шкоду.
Серед загальних особливостей адміні-

стративно-правового захисту прав та закон-
них інтересів у сфері власності слід виокре-
мити спрямованість на задоволення різних 
правових можливостей щодо майна, наяв-
ність системи органів публічного управлін-
ня, що мають достатнє коло повноважень 
захисної спрямовано сті, чітка законодавча 
деталізація способів захисту.
Метою адміністративно-правового захис-

ту права власності є примусове здійснення 
юридичного обов’язку, відновлення пору-
шених прав власника (включаючи, у необ-
хідних випадках, притягнення до адміні-
стративної відповідальності), попередження 
чи припинення адміністративних правопо-
рушень у цій сфері. 
До адміністративно-правових способів 

захисту прав та законних інтересів у сфе-
рі власності слід віднести: а) недопущення 
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порушення режиму охорони права влас-
ності; б) поновлення порушеного права 
на майно чи об’єкти інтелектуальної влас-
ності; в) притягнення до адміністративної 
вiдповiдальностi за вчинення правопору-
шення у сфері власності; г) відшкодування 
заподіяної шкоди.
Окремі вчені висловлюють позицію щодо  

визначення поняття юридичного засобу на 
основі інструментального та діяльнісного 
підходів до дослідження всіх видів юридич-
них явищ. З огляду на це, юридичними засо-
бами захисту слід визнати юридичні явища, 
використання яких у правозахисній діяль-
ності забезпечує задоволення потреби у за-
хисті порушеного права [7, с. 6].
Традиційне сприйняття захисту як 

суб’єктивного права осіб обумовлює вклю-
чення до адміністративно-правових засобів 
захисту: а) права на заяву; б) права на скар-
гу; в) права на звернення із заявою до суду у 
випадку невжиття відповідним органом (по-
садовою особою) заходів щодо усунення на-
явних порушень та інше [8, с. 8].
На наш погляд, доцільно відійти від та-

кого бачення адміністративно-правового за-
хисту та розширити рамки цих засобів. 
Зважаючи на сферу реалізації,  засоби за-

хисту доцільно класифікувати на ті, які сто-
суються державно-юридичної правозахисної 
діяльності суб’єктів, наділених державно-
владними повноваженнями і  засоби, які 
втілюються в життя через самостійну право-
захисну діяльн ість особи, щодо якої вчиня-
ються правопорушення [7, с. 12].
Засоби державно-юридичної правоза-

хисної діяльності скеровані на попереджен-
ня правопорушень у сфері власності, на за-
стосування заходів припинення посягань на 
право власності та на застосування заходів 
юридичної відповідальності у цій сфері.
Зважаючи на класифікацію, запропоно-

вану Т. І. Пашуком [7, с. 11], усі засоби, які 
стосуються адміністративно-правового за-
хисту правових можливостей особи, набува-
ють форму засобів-інструментів (реалізують 
свій потенціал завдяки явищам правової 
форми, серед яких вагоме значення надаєть-
ся нормативно-правовим актам і юридич-
ним нормам), засобів-діянь, що мають фор-
му документованих та фактичних дій і засо-

бів інтелектуального характеру, наприклад 
юридична кваліфікація протиправних діянь. 
Реалізується потенціал вищенаведених 

засобів завдяки системі органів публічного 
управління, які є суб’єктами захисту прав та 
законних інтересів громадян України у сфе-
рі власності. Це система, що вирізняється 
функціональною та організаційною єдністю, 
спрямованістю скоординованого цільово-
го впливу на правовідносини щодо набуття 
прав та законних інтересів власників і їхньої 
реалізації, організуючим захисним впливом 
держави  та  вагомістю функцій органів пу-
блічного управління як суб’єктів гаранту-
вання збереження об’єктів права власності, 
припинення деліктів щодо власності засоба-
ми адміністративного права.
Об’єктом захисту є конкретні можливос-

ті особи щодо вчинення певної дії чи утри-
мання від її вчинення, пов’язані з реалізаці-
єю потреб щодо збереження об’єктів права 
власності. Залежно від сфери суспільного 
життя ним можуть бути права та законні ін-
тереси в житлово-комунальній, фінансовій 
сфері, сфері господарських правовідносин 
чи інтелектуальної творчості. Усі вони стосу-
ються власності та можуть набувати майно-
вого чи особистого немайнового характеру. 
Адміністративно-правовий захист за-

конних прав та інтересів громадян у сфері 
власності, що здійснюється шляхом засто-
сування юрисдикційних адміністративних 
проваджень щодо захисту прав та законних 
інтересів громадян у сфері власності, за сво-
єю зовнішньою формою може проявлятися 
як провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення чи провадження за 
скаргами громадян. У межах неюрисдик-
ційних проваджень можуть застосовуватися 
правозастосовні чи контрольно-наглядові 
провадження.
Особливим за своєю зовнішньою формою 

виразу є самозахист. Він може проявлятися 
по-різному, як необхідна оборона, крайня 
необхідність, заходи впливу щодо протидії 
незаконній діяльності, яка порушує законні 
інтереси громадян у сфері власності. Само-
захист спрямовується на припинення право-
порушення у сфері власності і відновлення 
стану, який існував до його порушення [8, с. 
8].
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Загалом адміністративно-правові засоби 
захисту прав та законних інтересів громадян 
у сфері власності опосередковують цільову 
спрямованість і результати захисту. Їх по-
тенціал та практична значущість є умовами  
втілення в життя правових можливостей 
щодо майна .
Серед основних проблем адміністратив-

но-правового захисту прав та законних ін-
тересів громадян у сфері власності в Україні 
можна назвати прояви іноді неефективного 
законодавчого регламентування способів за-
хисту прав та законних інтересів власників, 
неналежне законодавче врегулювання осно-
вних способів взаємодії органів влади, орга-
нів місцевого самоврядування та їх посадо-
вих осіб з громадськістю щодо захисту цих 
правових можливостей, низький рівень пра-
вової культури суб’єктів правозастосування, 
недоліки організації діяльності органів вла-
ди, уповноважених протидіяти проявам не-
законної діяльності, що порушують права і 
законні інтереси громадян у сф ері власності.

Висновки
Перед Українською державою стоїть 

принципове завдання щодо налагоджен-
ня адміністративно-правового захисту прав 
та законних інтересів громадян, що не зна-
йшли свого втілення у фіксованих у законі 
правових можливостях. Ефективний захист 
широкого кола правових можливостей щодо 
майна з використанням потенціалу адміні-
стративного права є важливою запорукою 
гарантування верховенства права, мірилом  
демократичних процесів в Україні, визна-
чником рівня дієвості суб’єктів правореалі-
зації та органів публічного управління, що 
у своєму арсеналі мають засоби адміністра-
тивно-правового захисту прав та законних 
інтересі в у сфері власності.
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Lychenko I.О. 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL 

PROTECTION OF THE RIGHTS AND 
LEGITIMATE INTERESTS OF UKRAINIAN 
CITIZENS IN THE FIELD OF PROPERTY

The article is devoted to a comprehensive 
analysis of the content and legal nature of the 
rights and legitimate interests of Ukrainian citi-
zens in the fi eld of property, the specifi cs of the 
administrative and legal protection of these le-
gal opportunities and means of their implemen-
tation.

The research of the chosen direction is based 
on methods of analysis, synthesis, system-struc-
tural and formal-legal methods of research.

The relevance of the article lies in the search 
for new approaches to determining the essence 
of the rights and legitimate interests of Ukrain-
ian citizens in the fi eld of property, their cor-
relation, the content of the administrative-legal 
protection of these legal opportunities by means 
of administrative law.
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It was established that legitimate interests 
form the primary basis for the identifi cation of 
human rights in the sphere of property, their 
normalization, and expand the possible behav-
ior of citizens in relation to material values.

It is emphasized that the administrative-le-
gal protection of the rights and legitimate inter-
ests of citizens in the fi eld of property, in its con-
tent, is a special system of administrative-legal 
methods, means that serve to prevent torts in 
relation to property and non-property goods, 
their termination, administrative punishment 
of those guilty of committing these offenses and 
compensation damage caused

Special attention is devoted to practical 
means of state-legal human rights protection 
activities of public administration bodies and 
means of self-defense implemented by citizens, 
in relation to which offenses in the sphere of 
property are committed.

Emphasis is placed on the importance of 
the functions of public administration bodies 
as subjects of guaranteeing the preservation of 
property rights, termination of property torts 
by means of administrative law .

Special attention is devoted to the justifi ca-
tion of the components of administrative and le-
gal protection of rights and legitimate interests 
in the fi eld of property. Differentiated adminis-
trative and legal methods and means of protec-
tion of rights and legal interests in the sphere of 
property.

The practical problems of administrative 
and legal protection of the rights and legitimate 
interests of citizens in the sphere of property in 
Ukraine are comprehensively refl ected.

It is summarized that the means of state-le-
gal human rights protection activities have a 
practical purpose, namely, they are directed to 
the prevention of offenses in the fi eld of proper-
ty, the application of measures to stop encroach-
ments on property rights, and the application 
of measures of legal responsibility in this area.

Key words: law, property right, legal inter-
est in property, administrative and legal protec-
tion, protection of rights and legal interests of 
citizens in property, public administration bod-
ies.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена комплексному аналі-

зу змісту та правової природи прав та закон-
них інтересів громадян України у сфері влас-
ності, специфіки адміністративно-правового 
захисту цих правових можливостей та засобів 
його реалізації. 
В основі дослідження обраного напряму 

лежать методи аналізу, синтезу, системно-
структурний та формально-юридичний ме-
тоди дослідження.
Актуальність статті полягає в пошу-

ку нових підходів до визначення суті прав та 
законних інтересів громадян України у сфері 
власності, їх кореляції, змісту адміністратив-
но-правового захисту цих правових можливос-
тей засобами адміністративного права.
Встановлено, що законні інтереси форму-

ють першооснову для ідентифікації прав лю-
дини у сфері власності, їх унормування, роз-
ширюють можливу поведінку громадян щодо 
матеріальних цінностей.
Акцентовано, що адміністративно-право-

вий захист прав та законних інтересів грома-
дян у сфері власності за своїм змістом є спеці-
альною системою адміністративно-правових 
способів, засобів, що служать попередженню 
деліктів щодо майнових та немайнових благ, 
їхньому припиненню, адміністративного по-
карання винних за вчинення цих правопору-
шень і відшкодування заподіяної шкоди. 
Особлива увага присвячена практичним 

засобам державно-юридичної правозахисної 
діяльності органів публічного управління та 
засобам самозахисту, що реалізуються грома-
дянами, щодо яких вчиняються правопору-
шення у сфері власності. 
Акцентовано на вагомості функцій орга-

нів публічного управління як суб’єктів гаран-
тування збереження об’єктів права власності, 
припинення деліктів щодо власності засобами 
адміністративного права. 
Особлива увага присвячена обґрунтуванню 

складових адміністративно-правового захисту 
прав та законних інтересів у сфері власності. 
Диференційовано адміністративно-правові 
способи і засоби захисту прав та законних ін-
тересів у сфері власності.
Комплексно відображено практичні про-

блеми адміністративно-правового захисту 
прав та законних інтересів громадян у сфері 
власності в Україні.  
Резюмовано, що засоби державно-юридич-

ної правозахисної діяльності мають практич-
ну мету, а саме скеровані на попередження 
правопорушень у сфері власності, на застосу-
вання заходів припинення посягань на право 
власності та на застосування заходів юридич-
ної відповідальності у цій сфері.
Ключові слова: право, право власності, за-

конний інтерес у сфері власності, адміністра-
тивно-правовий захист, захист прав та за-
конних інтересів громадян у сфері власності, 
органи публічного управління.  
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ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ßÊÎÑÒ² ÍÀÄÀÍÍß 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ ßÊ ÅËÅÌÅÍÒ 

ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÊÎÐÓÏÖ²¯

Наукова стаття присвячена оцінюванню 
якостей надання адміністративних послуг як 
елемент запобігання корупції. Якість надання 
адміністративних послуг як елемент запобі-
гання корупції має базуватися на критеріях, 
які повинні бути затверджені на рівні законо-
давчого органу у вигляді стандартів, у разі по-
рушення яких повинна наставати юридична 
відповідальність працівників органів публічної 
адміністрації. 
До критеріїв оцінювання якості надання 

адміністративних послуг як елемент запобі-
гання корупції належать: результативність, 
простота (або доступність), терміновість (або 
своєчасність, строковість, оперативність), 
зручність, відкритість, мінімальна (справед-
лива) вартість та доступність її оплати, про-
фесійність, повага до особи, рівність тощо.
Встановлено, що одним із ключовим крите-

рієм оцінювання якостей надання адміністра-
тивних послуг як елемент запобігання корупції 
є відкритість. Зокрема, критерій відкритості 
передбачає відкритість та доступність інфор-
мації, необхідної споживачам адміністратив-
них послуг як елемент запобігання корупції 
(наприклад, які документи потрібно подати 
для отримання послуги, скільки буде трива-
ти розгляд звернення особи, розмір та порядок 
оплати, хто є відповідальним за надання по-
слуги тощо), а також можливість отриман-
ня консультативної допомоги, яку працівники 
органів публічної адміністрації повинні нада-
вати у формі заповнення заяв, формулярів, 
роз’яснення порядку та процедури (адміні-
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стративний регламент) отримання публічної 
послуги, допомоги в підборі та оформленні до-
кументів тощо. Для цього необхідна для отри-
мання послуги інформація, зразки заповнення 
документів, опис процедури надання послуги 
тощо має розміщуватись на інформаційних 
щитах у приміщенні органу, в брошурах та ін-
ших довідкових матеріалах про надання публіч-
ної послуги. При цьому важливо, щоб інформа-
ція була повною, актуальною та зрозумілою, з 
мінімальним використанням спеціальної тер-
мінології, а також легкодоступною (через теле-
фонний зв’язок або Інтернет). Окрім того, до-
ступність та зручність надання послуг може 
оцінюватись і за якістю та оперативністю 
спілкування надавачів адміністративних по-
слуг як елемент запобігання корупції з їх спо-
живачами
Ключові слова: адміністративна послуга, 

доступність, запобігання корупції, критерії, 
корупція, послуга, якість.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та зв’язок із найважливішими 
науковими чи практичними завданнями
Оцінка якості надання адміністративних 

послуг як елемент запобігання корупції ви-
значається на підставі аналізу критеріїв, за 
якими вона може здійснюватися. Термін 
«критерій» у словниках визначається як «під-
става для оцінки, визначення або класифіка-
ції чогось; мірило, мірка» [1, с. 415]. Таким 
чином, за ступенем якості, який визначає 
рівень стандарту надання адміністративних 
послуг як елемент запобігання корупції, мі-
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німальні вимоги є мінімальною межею якос-
ті. Недотримання мінімального стандарту 
повинно бути підставою для негативного 
оцінювання якості адміністративних послуг 
як елемент запобігання корупції та передба-
чати певні правові наслідки. Тому, визнача-
ючи рівні стандартів, необхідно у правовому 
полі окреслити мінімальний перелік вимог 
до діяльності суб’єкту публічної адміністра-
ції щодо надання адміністративних послуг 
як елемент запобігання корупції. 
Разом із тим закон повинен передбачати 

певний строк надання адміністративних по-
слуг як елемент запобігання корупції. Якщо 
орган влади позитивно вирішує адміністра-
тивну справу про надання послуги у корот-
кий строк, надання послуги повинно вважа-
тись якіснішим.
Для кожної особи, споживача адміні-

стративних послуг як елемент запобігання 
корупції, наявність чітких критеріїв оцінки 
якості та стандартів – це найкращий спосіб 
забезпечення її прав та законних інтересів. 
Тому, щоб оцінка якості була об’єктивною, 
необхідно мати не тільки чітко сформульо-
вані, а й кількісно визначені вимоги. Зо-
крема, щоб оцінити своєчасність надання 
послуги, необхідно спиратися на конкретні 
строки, встановлені для надання публічних 
послуг певного виду.

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

Питання адміністративних послуг у 
різні історичні періоди привертали увагу 
представників різних наук – соціології, фі-
лософії, політології і, безперечно, правової 
науки. Різні аспекти публічних послуг до-
сліджували В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, 
Н. О. Армаш, К. К. Афанасьєв, Ю. П. Би-
тяк, В. Т. Білоус, В. М. Бевзенко, Т. О. Бу-
ренко, О. М. Буханевич, Н. В. Васильєва, 
М. Ю. Віхляєв, Д. О. Власенко, В. М. Гара-
щук, І. П. Голосніченко, Н. Л. Губерська, 
Е. Ф. Демський, П. В. Діхтієвський, В. С. До-
лечек, І. В. Дроздова, С. Б. Жарая, Т. Є. Ка-
гановська, Р. А. Калюжний, С. В. Ківалов, 
Л. П. Коваленко, І. В. Ковбас, М. О. Ко-
лесніков, І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, С. Ф. Кон-

стантінов, О. Л. Копиленко, С. О. Куз-
ніченко, О. В. Кузьменко, В. С. Куйбіда, 
Є. В. Курінний, Ю. О. Куц, А. С. Лагода, 
Д. М. Лук’янець, П. С. Лютіков, О. Б. Ляш-
ко, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельник, О. І. Ми-
коленко, А. В. Міськевич, Ю. В. Оніщик, 
М. Б. Острах, Г. М. Пиcapенко, Д. В. При-
ймаченко, М. П. Рабинович, В. Й. Разва-
довський, О. П. Рябченко, А. О. Селіванов, 
О. С. Сосновик, С. Г. Стеценко, Д. В. Сухі-
нін, В. П. Тимощук, О. Г. Циганов, Ю. М. Ша-
ров, А. М. Школик, І. М. Шопіна та ін.
На рівні дисертаційних робіт окремі пи-

тання певних видів публічних послуг дослі-
джували: І. В. Ковбас «Публічно-владні по-
слуги як засіб забезпечення державою реалі-
зації прав людини» (2011 р.), Л. І. Приймак 
«Публічні послуги в діяльності державної 
податкової служби України: організаційно-
правові основи» (2013 р.), Ю. І. Шиндель 
«Кримінально-правова характеристика зло-
вживання повноваженнями особами, які 
надають публічні послуги» (2014 р.), однак 
комплексних наукових досліджень, безпо-
середньо присвячених питанням оцінюван-
ню якостей надання адміністративних по-
слуг як елемент запобігання корупції, ще не 
було, що й актуалізує відповідне досліджен-
ня, зумовлює його наукове та практичне 
значення.

Метою статті є визначення оцінюванню 
якостей надання адміністративних послуг 
як елемент запобігання корупції. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Як правові процедурні, так і організацій-
ні критерії (наприклад, доступність послуги/
органу, наявність інформації про послугу 
тощо), на думку Є. В. Курінного, самі пови-
нні відповідати певним вимогам, тобто бути 
зрозумілими, обґрунтованими (реалістични-
ми), адекватними вимогам часу. Сукупність 
критеріїв повинна охопити найважливіші 
аспекти надання публічних послуг та бути 
достатньою для загальної оцінки якості на-
дання адміністративних послуг як елемент 
запобігання корупції [2, с. 152].
Оцінка якості надання адміністратив-

них послуг як елемент запобігання корупції 
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може здійснюватися як з точки зору держа-
ви (внутрішня оцінка органу), так і з точки 
зору споживачів (зовнішня оцінка). І зрозу-
міло, що чим меншим є відсоток розходжень 
«за пунктами» оцінки якості надання послуг, 
тим вищим є рейтинг самої оцінки.
Відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р, 
яким схвалено Концепцію розвитку системи 
надання адміністративних послуг органами 
виконавчої влади, підвищенню якості на-
дання адміністративних, сприятимуть такі 
критерії оцінки їх якості:

 результативність – задоволення по-
треби фізичної або юридичної особи в пу-
блічній послузі; 

 своєчасність – надання адміністра-
тивної послуги в установлений законом 
строк; 

 доступність – фактична можливість 
фізичних та юридичних осіб звернутися за 
адміністративною послугою (територіальна 
наближеність адміністративного органу до 
утримувачів послуг; наявність транспортно-
го сполучення, вказівних знаків, під’їзних 
шляхів та місць паркування для транспорт-
них засобів фізичних та юридичних осіб; 
можливість вільного (безперешкодного) 
доступу до приміщення адміністративного 
органу; безперешкодне одержання блан-
ків та інших формулярів, необхідних для 
звернення за адміністративною послугою, 
можливість отримання таких бланків з веб-
сторінки адміністративного органу); 

 зручність – урахування інтересів та 
потреб утримувачів послуг у процесі орга-
нізації надання адміністративних послуг як 
елемент запобігання корупції (можливість 
вибору способу звернення за публічною по-
слугою, у тому числі поштою, електронною 
поштою тощо; запровадження принципу 
«єдиного вікна»; установлення адміністра-
тивним органом графіка приймання фізич-
них та юридичних осіб з урахуванням їхніх 
інтересів; удосконалення порядку оплати 
адміністративної послуги як елемент запо-
бігання корупції (плата приймається безпо-
середньо в приміщенні адміністративного 
органу); 

 відкритість – безперешкодне одер-
жання необхідної для отримання послуги 

інформації, яка розміщується на інформа-
ційних стендах в адміністративних органах, 
на їх веб-сайтах, друкується в офіційних ви-
даннях та буклетах (наявність інформації 
стосовно процедури надання певної послу-
ги, переліку документів для її отримання зі 
зразками заповнення таких документів, роз-
міру та порядку оплати публічної послуги, 
посадових осіб, відповідальних за надання 
певних видів адміністративних послуг як 
елемент запобігання корупції; можливість 
отримання інформації телефоном та елек-
тронною поштою, а також кваліфікованої 
консультативної допомоги); 

 повага до особи – ввічливе (шанобли-
ве) ставлення до утримувача адміністратив-
них послуг як елемент запобігання корупції 
(готовність працівників адміністративного 
органу допомогти в оформленні документів 
особам, які отримують послуги); 

 дотримання принципу рівності усіх 
громадян; 

 професійність як належний рівень 
кваліфікації працівників. 
Висвітлимо деякі критерії оцінювання 

якості надання адміністративних послуг як 
елемент запобігання корупції.
Змістом критерію терміновості (або своє-

часності, строковості, оперативності) є часове 
обмеження надання адміністративних по-
слуг як елемент запобігання корупції. По-
слуга повинна надаватися не пізніше визна-
ченого терміну, з урахуванням конкретних 
потреб особи у певній ситуації. Своєчасність 
вимагає, щоб орган в окремих випадках 
діяв навіть швидше, ніж того вимагає закон, 
враховуючи особливості окремо взятого ви-
падку. При цьому терміни необхідно періо-
дично переглядати. Основними показника-
ми оптимального строку мають бути обґрун-
товані очікування споживачів та реальні 
можливості органу дотриматись визначених 
строків. В окремих категоріях справ слід пе-
редбачити можливість прискореного надан-
ня послуги (у виняткових випадках, за під-
вищену плату тощо).
Проте суб’єкти публічної адміністрації 

не повинні перетворювати механізм ско-
рочених строків надання послуг на спосіб 
заробітку. Сьогодні практика оформлення 
паспортних документів для виїзду за кордон 
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громадянам України доводить, що приско-
рення процедури повинно відбуватись на 
підставі зазначених споживачем обставин. 
Інакше серед споживачів, що оплатили тер-
міновість виготовлення документа, виник-
не своя черга, що призведе до затримання 
термінів виготовлення як термінових, так 
і документів за звичайним провадженням. 
Щодо якості, то належною буде якість адмі-
ністративних послуг як елемент запобіган-
ня корупції, якщо послуга надається спо-
живачеві в передбачений законом строк [3, 
с. 152]. 
Тому підставою для негативної оцінки 

якості послуги за критерієм терміновості 
є несвоєчасне надання адміністративних 
послуг як елемент запобігання корупції, а 
саме: прострочення, неврахування законної 
потреби у прискореному вирішенні обста-
вин конкретної справи, відсутність офіційно 
встановленого строку надання адміністра-
тивної послуги або встановлення необґрун-
товано довгого терміну розгляду заяви [4].
Критерій зручності передбачає:
отримання адміністративних послуг як 

елемент запобігання корупції та їх оплату в 
одному місці,

не більше ніж дворазове звернення до 
органів публічної адміністрації (коли звер-
тається за послугою і коли отримує позитив-
ний результат);

 можливість особи без непомірних (не-
пропорційних) витрат часу, коштів та інших 
зусиль відвідати адміністративний орган; 

 визначення зручних для споживача 
годин прийому; 

надання споживачам послуги максиму-
му способів звернення за послугою та за ін-
формацією (наприклад, особисто, поштою, 
електронною поштою тощо) щодо неї [5].
Таким чином, варто погодитись з 

І. В. Дроздовою, яка зазначає, що зручність 
як критерій оцінки якості надання адміні-
стративних послуг як елемент запобігання 
корупції передбачає визначеність у питан-
ні, наскільки враховано інтереси та потре-
би споживачів послуг в організації надання 
адміністративних послуг як елемент запобі-
гання корупції у конкретному органі. 
На жаль, сьогодні вибору способу звер-

нення до суб’єкта публічної адміністрації 

за адміністративною послугою для спожи-
вачів не існує. Споживач зобов’язаний осо-
бисто з’являтися до органів публічної адмі-
ністрації, щоб подати документи, а згодом 
отримати результат. Для запровадження 
поштового зв’язку між споживачем послуги 
та її надавачами законодавством повинна 
гарантуватися можливість звернення за по-
слугою поштою, а також отримання відпо-
віді аналогічним способом. Водночас про-
цес використання вітчизняними органами 
влади електронної пошти для спілкування з 
громадянами лише започатковується. Хоча 
електронна пошта, як найсучасніший спо-
сіб спілкування, значно пришвидшує про-
цес отримання послуги та є найзручнішим 
з точки зору витрат часу і коштів споживача 
та держави. 
За умов запровадження електронного 

способу надання адміністративних послуг 
як елемент запобігання корупції органи пу-
блічної адміністрації зможуть більше уваги 
приділити вдосконаленню внутрішньої ор-
ганізації провадження з надання публічної 
послуги, зокрема, зменшити певну кількість 
проблем, пов’язаних з особистим прийомом 
споживачів. У цьому разі значно зменшу-
ються умови для вчинення корупційних ді-
янь, адже відносини між органом і особою 
є прозорими, а «особистий» контакт особи 
та працівника адміністративного органу 
відсутній. Для повного задоволення крите-
рію зручності органи влади мають надавати 
можливість споживачам адміністративних 
послуг як елемент запобігання корупції 
звертатися за послугами через представни-
ка. Взагалі, відмова у наданні послуги через 
«незручний» для органу спосіб звернення, 
якщо такий спосіб передбачено законодав-
ством, є підставою для негативної оцінки 
якості надання адміністративних послуг як 
елемент запобігання корупції за критерієм 
зручності адміністративної послуги. 
Організація особистого прийому, як по-

казник критерії зручності, передбачає вре-
гульованість як часу особистого прийому, 
так і самої процедури особистого прийому 
громадян. Зручність прийомних годин ви-
значається наявністю перерв та їх триваліс-
тю, роботою органу у вечірній час, у вихідні 
дні тощо. Адекватність робочого часу орга-
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нів публічної адміністрації потребам спожи-
вачів як показник зручності передбачає для 
адміністративних послуг, за якими система-
тично звертається велика кількість грома-
дян, встановлення максимально тривалого 
часу доступності до послуг адміністративно-
го органу. Так, потрібно підтримати законо-
давця, який відповідно до п. 11 ст. 12 Закону 
України «Про адміністративні послуги» ви-
значив, що час прийому суб’єктів звернень 
у центрі надання адміністративних послуг 
становить не менше шести днів на тиждень 
та семи годин на день і є загальним (єди-
ним) для всіх адміністративних послуг, які 
надаються через центр надання адміністра-
тивних послуг. Прийом суб’єктів звернень 
здійснюється без перерви на обід. Центр 
надання адміністративних послуг не мен-
ше двох днів на тиждень здійснює прийом 
суб’єктів звернень до двадцятої години [4]. 
Не проведення прийому в призначені для 
цього години, зменшення офіційно встанов-
леного часу прийому громадян є підставою 
для негативної оцінки якості надання адмі-
ністративних послуг як елемент запобігання 
корупції за критерієм зручності. 
Як правильно зазначає Легеза Є.О., ра-

зом із тим неорганізовані черги, конфлікти 
між споживачами – це наслідок неякісної 
роботи органів публічної адміністрації щодо 
впорядкованості самої організації прийому 
громадян, наприклад запровадження но-
мерної системи черговості або попередньо-
го запису. При цьому важливо, щоб меха-
нізм попереднього запису був захищеним 
від можливих зловживань з боку працівни-
ків суб’єкта публічної адміністрації [7]. 
В. Б. Дзюндзюк пропонує навіть встанов-

лювати стандарти очікування в черзі, тобто 
наявність побутових зручностей у примі-
щенні. Однак основним завданням органів 
виконавчої влади як надавачів послуг пови-
нно бути подолання проблеми черги взагалі 
[6, с. 157].
Критерій відкритості передбачає відкри-

тість та доступність інформації, необхідної 
споживачам адміністративних послуг як 
елемент запобігання корупції (наприклад, 
які документи потрібно подати для отри-
мання послуги, скільки буде тривати роз-
гляд звернення особи, розмір та порядок 

оплати, хто є відповідальним за надання по-
слуги тощо), а також можливість отримання 
консультативної допомоги, яку працівни-
ки органів публічної адміністрації повинні 
надавати у формі заповнення заяв, форму-
лярів, роз’яснення порядку та процедури 
(адміністративний регламент) отримання 
публічної послуги, допомоги в підборі та 
оформленні документів тощо. Для цього не-
обхідна для отримання послуги інформація, 
зразки заповнення документів, опис проце-
дури надання послуги тощо має розміщува-
тись на інформаційних щитах у приміщен-
ні органу, у брошурах та інших довідкових 
матеріалах про надання публічної послуги. 
При цьому важливо, щоб інформація була 
повною, актуальною та зрозумілою, з міні-
мальним використанням спеціальної термі-
нології, а також легкодоступною (через те-
лефонний зв’язок або Інтернет). Окрім того, 
доступність та зручність надання послуг 
може оцінюватись і за якістю та оператив-
ністю спілкування надавачів адміністратив-
них послуг як елемент запобігання корупції 
з їх споживачами [5, с. 167].

Висновки із зазначених проблем і 
перспективи подальших досліджень у 

поданому напряму
Отже, якість надання адміністративних 

послуг як елемент запобігання корупції має 
базуватися на критеріях, які повинні бути 
затверджені на рівні законодавчого органу у 
вигляді стандартів, у разі порушення яких по-
винна наставати юридична відповідальність 
працівників органів публічної адміністрації. 
До критеріїв оцінювання якості надання 

адміністративних послуг як елемент запобі-
гання корупції належать: результативність, 
простота (або доступність), терміновість (або 
своєчасність, строковість, оперативність), 
зручність, відкритість, мінімальна (справед-
лива) вартість та доступність її оплати, про-
фесійність, повага до особи, рівність тощо.
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ASSESSMENT OF THE QUALITY 

OF PROVISION OF ADMINISTRATIVE 
SERVICES AS AN ELEMENT OF 
CORRUPTION PREVENTION

A scholarly article is dedicated to assessing 
the quality of administrative service delivery as 

an element of corruption prevention. The quality 
of the provision of administrative services as an 
element of corruption prevention should be based 
on criteria, which must be approved at the level of 
the legislative body in the form of standards, in the 
event of breach of which the legal responsibility of 
employees of public administration bodies should 
arise.

The criteria for assessing the quality of 
administrative services as an element of corruption 
include: efficiency, simplicity (or accessibility), 
urgency (or timeliness, timeliness, promptness), 
convenience, openness, minimal (fair) value and 
availability of payment, professionalism, respect 
for the individual. , equality, etc.

Openness is identified as one of the key criteria 
for assessing the quality of administrative service 
delivery as an element of corruption prevention. 
In particular, the openness criterion implies the 
openness and accessibility of information required 
to consumers of administrative services as an 
element of corruption prevention (for example, 
what documents should be submitted to receive a 
service, how long it will take to consider a person’s 
appeal, the amount and payment procedure, 
who is responsible for providing the service, 
etc.), as well as the possibility of obtaining the 
advisory assistance that the employees of public 
administration bodies should provide in the 
form of filling in applications, forms, clarifying 
the procedure and procedure (admin stratyvnyy 
regulations) for public service staff, and 
documentation and more. To do this, information, 
sample documents, a description of the procedure 
for providing the service, etc., must be placed on 
information boards at the authority’s premises, in 
brochures and other reference materials on the 
provision of a public service. At the same time, 
it is important that the information is complete, 
up-to-date and comprehensible, with minimal use 
of specialized terminology, and easily accessible 
(via telephone or Internet). In addition, the 
affordability and convenience of service delivery 
can also be judged by the quality and timeliness of 
communication of administrative service providers 
as an element of preventing corruption with their 
customers.

Keywords: administrative service, 
accessibility, corruption prevention, criteria, 
corruption, service, quality.
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У статті на основі аналізу теоретичних і 
практичних досліджень розглянуто необхідні 
умови вчинення виконавчих написів, відповідно 
до нормативно-правової бази України.
Подано результати аналізу методики вчи-

нення нотаріусами виконавчих написів, струк-
турними складовими якої автор розглядає ме-
тодологію історії держави і права України як 
базову основу та її методологічну та теоретич-
ну складові.
У процесі дослідження констатується, що 

методологічною основою функціонування типів 
нотаріальних систем, як нотаріату англосак-
сонських країн, так і нотаріату латинського 
«писаного» права може бути системний підхід.
Ключові слова: нотаріат, нотаріус, вико-

навчий напис, методологічний підхід.
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правил територіальної підсудності; значно 
менший, у порівнянні з судовим процесом, 
обсяг витрат на проведення процедури.
Однією з найбільш ефективних та дієвих 

форм позасудового захисту прав та закон-
них інтересів особи є їх захист нотаріусом 
шляхом вчинення виконавчого напису на 
борговому документі. Дослідження питань 
правового регулювання порядку вчинення 
виконавчого напису нотаріусом є важливим, 
оскільки він є підставою для примусового 
виконання рішень органами державної ви-
конавчої служби (державними виконавця-
ми) або приватними виконавцями.
Цю статтю присвячено аналізу аспектів 

вчинення виконавчих написів нотаріуса-
ми та результатам теоретичних досліджень 
функціонування нотаріату в Україні. 
Актуальність цього дослідження поля-

гає в обгрунтуванні нотаріальної діяльності 
на основі теоретичного аналізу методології 
вчинення виконавчих написів нотаріусами.

Метою статті є аналіз теоретичних дослі-
джень становлення методологічної основи 
функціонування типів нотаріальних систем 
у світі.

Основний зміст дослідження
Виконавчий документ, незважаючи на 

досить складну процедуру його вчинення 
та високу ймовірність його оскарження, за-
лишається одним із найефективніших ін-
струментів задоволення вимог кредиторів. 
Проте, на жаль, на сьогодні законодавство 

Обґрунтування актуальності 
теми дослідження

Серед ознак, які характеризують при-
роду виконавчого напису, окремо, на нашу 
думку, можна виділити спрощеність по-
рядку його вчинення, у порівнянні, напри-
клад, з процедурою стягнення  в судовому 
порядку. У цьому контексті, говорячи про 
спрощеність, можна підкреслити такі риси 
нотаріального провадження із вчинення ви-
конавчого напису, як: повідомлення потре-
би у виклику та присутності боржника при 
вчиненні нотаріальної дії;  документальний 
характер провадження; вчинення виконав-
чого напису у день звернення стягувача із 
заявою про вчинення виконавчого напису; 
є у випадку необхідності дотримання чітких 
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України не містить належним чином визна-
ченого порядку та підстав його реалізації. 
Крім того, норми, що регулюють порядок 
вчинення виконавчих написів, є досить за-
старілими та зачатковими, не повною мірою 
відповідають реаліям сучасних правовідно-
син.
Знання методики нотаріальної діяль-

ності є надзвичайно важливим не лише для 
науковців. Досвідчений практик нотаріаль-
ного права не просто застосовує норми пра-
ва у відповідній ситуації. У своїй роботі він 
вивчає весь комплекс законодавства, шукає 
потрібну норму, аналізує її, перевіряє її дій-
сність, враховує її співвідношення з іншими 
суміжними нормами і лише в результаті цьо-
го застосовує її відповідно до конкретних 
вимог. ситуації. Отже, тому не тільки вчено-
му, а й практику недостатньо просто вказа-
ти на застосування тієї чи іншої норми, йому 
необхідно знати спосіб,  підхід до пізнання 
цієї норми та засоби її реалізації [1].
Формування теоретико-методологічних 

засад інституту нотаріату як елемента ме-
ханізму позасудового захисту прав і свобод 
людини і громадянина та його складових 
елементів потребує створення відповід-
ної комплексної методології або своєрідної 
«схеми роз’яснення в науковому плані». Без-
сумнівно, кожен новий етап поступального 
розвитку науки ознаменується подальшим 
підвищенням значення методологічного по-
рядку. Методологія пізнання, будучи спіль-
ною проблемою становлення і розвитку нау-
ки в цілому, має особливості застосування до 
окремих наукових напрямків, конкретних 
наукових галузей і дисциплін реалізації [2].
Історія держави і права України має 

свою методологію, яка визначає основні під-
ходи, принципи та методи дослідження іс-
торико-правових явищ. Методологія історії 
держави і права України, як і будь-яка на-
ука, складається з теорії пізнання, сукупнос-
ті принципів і методів наукового досліджен-
ня, дотримання яких веде до правдивого, 
неупередженого відображення минулого. 
Теорія історії держави і права — це система 
основних ідей, форма наукових знань про 
державотворчі та правотворчі процеси, за-
кономірності їх розвитку, узагальнення до-
свіду минулого. Для цієї науки важливими у 

вивченні та відображенні її предмета є такі 
методологічні принципи, як загальнонауко-
ві принципи:

- принцип діалектики,
- принцип історизму,
- принцип об’єктивності,
- принцип системності та соціальний ви-

мір держави і права [3].
Виконавчий напис нотаріуса - це розпо-

рядження нотаріуса про стягнення з борж-
ника кредитору грошової суми або про по-
вернення чи передачу майна кредитору, 
вчинене на документах, що підтверджують 
зобов’язання боржника. Виконавчий напис 
вчиняється за заявою стягувача на оригіна-
лі документа. Виконавчий напис нотаріуса 
є видом виконавчого документа, на підставі 
якого може бути відкрито виконавче прова-
дження.
Питання функціонального призначення 

виконавчого напису нотаріуса як важливо-
го елемента утвердження правопорядку та 
захисту прав людини потребує ґрунтовно-
го наукового переосмислення, оскільки на 
практиці продовжують виникати питання 
щодо безспірності вимог стягувача, підста-
ви оскарження цієї нотаріальної дії до суду 
тощо. У фаховій літературі слушно зазна-
чається, що виконавчий напис нотаріуса як 
окремий спосіб захисту цивільних прав є 
законодавчо встановленою альтернативою 
більш складному процесу судового захисту. 
Законодавчого визначення поняття «ви-
конавчий напис» на цей час немає, у юри-
дичній літературі існує декілька точок зору 
щодо нього [4]. 
До методологічних підходів, що най-

більш використовуються в сучасних науко-
вих дослідженнях, відносять: 

-системний, у межах якого розрізняють: 
структурно-функціональний, системно-ді-
яльнісний, системно-генетичний та синер-
гетичний підходи. Системний підхід поля-
гає в комплексному дослідженні великих і 
складних об’єктів (систем), дослідженні їх 
як єдиного цілого з узгодженим функціо-
нуванням усіх елементів і частин на основі 
розгляду системи принципів та способів ор-
ганізації;

- у межах синергетичного підходу звер-
тають увагу на процеси самоорганізації і 
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виникнення, підтримки стійкості і розпаду 
структур (систем) різної природи на основі 
«формальних технологій».
П.М. Рабінович звертає увагу на можли-

вість використання дослідницького мето-
дологічного підходу, зокрема історико-ма-
теріалістичного, для розкриття соціальної 
сутності права, держави, інших суспільних 
явищ. Науковцям пропонується викорис-
товувати «суспільно необхідний» підхід до-
слідження феномену верховенства права як 
незамінний інструмент виявлення соціаль-
ної сутності права та держави, як соціально-
детермінований підхід до тлумачення прав 
людини. 
Таким чином, на основі проведеного 

дослідження можна констатувати, що ме-
тодологічною основою для вчинення ви-
конавчих написів нотаріусами можуть бути 
системний як структурно-функціональний, 
системно-діяльнісний, системно-генетич-
ний підхід, синергетичний підхід, дослід-
ницько- методологічний підхід, зокрема іс-
торико-матеріалістичний підхід.
Саме поняття нотаріату (нотаріальної ді-

яльності), його ідеї та цінності, зразки пове-
дінки людей під час вчинення нотаріальних 
дій (зокрема, правочинів), що передаються 
з покоління в покоління, за своїм генезисом 
складають правову традицію нотаріальної 
діяльності  [5].
Нотаріат України відноситься до латин-

ського типу з ухилом до німецького зразка. 
Німецька модель передбачає незначну ді-
яльність нотаріуса на всіх стадіях нотаріаль-
ного провадження. Його робота зводиться 
до розробки документа та його засвідчення. 
Він є державною посадою та органом пре-
вентивної юстиції. До найхарактерніших 
рис латинського нотаріату І.С. Апалькова 
відносить наступне: нотаріус є державна 
посадова особа, яка отримує повноважен-
ня від держави та реалізує їх від її імені та 
під її контролем; нотаріус – особа вільної 
юридичної професії, він самостійно орга-
нізовує свою роботу, несе майнову відпові-
дальність за завдані збитки; основна функ-
ція нотаріуса – надання приватним угодам 
статусу юридично значимих документів, 
особливої доказової та виконавчої сили, а 
також захист публічних інтересів; нотаріус 

за вчинення нотаріальних актів отримує но-
таріальний тариф, розмір і порядок сплати 
якого встановлюються державою; нотаріуси 
об’єднуються в колективні органи: нотарі-
альні палати, які виконують адміністративні 
та контрольні функції. Існують три основні 
моделі латинського нотаріату: німецька си-
стема, французька система та змішана систе-
ма. [6]
Незважаючи на світоглядні відміннос-

ті, різноманіття концептуальних підходів, 
методів і прийомів пізнання, більшість на-
укових праць з історії нотаріату в Україні 
об’єднує атрибутивний підхід, який акцен-
тує увагу на визначальній рисі нотаріальної 
діяльності – її превентивному (попереджу-
вальному) характері. , що полягає у здій-
сненні дій, спрямованих на юридичне закрі-
плення безспірних цивільних прав і фактів 
(надання офіційної сили, достовірності юри-
дичним правам, фактам і документам).
Аналізуючи систему нотаріату, можна 

стверджувати, що саме Україна обрала ла-
тинську систему нотаріату. У латинському 
нотаріаті нотаріус виконує функцію захисту 
прав та інтересів суб’єктів правовідносин, 
запобігання виникненню спорів. Гарантом 
стабільності цивільних правовідносин є гос-
подарсько самостійний нотаріус латинсько-
го типу.
Визначаючи методологічні засади до-

слідження виконавчого напису нотаріуса як 
способу реалізації нотаріальної форми за-
хисту цивільних прав, слід виходити з того, 
що методологічний спектр дослідження не 
може базуватися виключно на засадах пози-
тивізму в праві. Дисертаційне дослідження 
виконавчого напису нотаріуса в системі за-
хисту цивільних прав стає можливим також 
завдяки застосуванню спеціальної правової 
групи методів, зокрема нормативно-догма-
тичного [7].
Аналіз змісту різних підходів до визна-

чення поняття виконавчого напису нотарі-
уса дозволяє дійти висновку, що розкриття 
правової природи цього явища та подальше 
формулювання поняття виконавчого на-
пису, яке б відобразити багатоаспектність 
досліджуваної категорії, можливо, на наш 
погляд, лише шляхом ретельного аналізу її 
фундаментальних ознак. Категорія «безспір-
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ності» посідає центральне місце в теорії но-
таріальної діяльності, оскільки відображає її 
характер. Виходячи з такого підходу, зазна-
чимо, що з точки зору ознаки виконавчого 
напису категорія безспірності передбачає 
таку якісну характеристику заявленої стягу-
вачем вимоги, за якої в нотаріуса не виникає 
жодних сумнівів щодо наявності заборгова-
ності.
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THEORETICAL STUDIES OF 
THE ASPECTS OF EXECUTION OF 

EXECUTIVE INSCRIPTIONS BY 
NOTARIES

The article, based on the analysis of theoretical 
and practical studies, considers the necessary condi-
tions for execution of executive inscriptions in ac-
cordance with the regulatory and legal framework of 
Ukraine.

The results of the analysis of the methodology of 
execution of executive inscriptions by notaries are pre-
sented, the structural components of which the author 
considers the methodology of the history of the state 
and law of Ukraine as a basic basis and its method-
ological and theoretical components.

In the process of research, it is stated that the 
methodological basis of the functioning of types of 
notary systems, both the notary of the Anglo-Saxon 
countries and the notary of the Latin “written” law, 
can be a systemic approach.

Keywords: notary, notary, executive inscription, 
methodological approach.
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ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÎÑ²Á, ßÊ² 
Â×ÈÍßÞÒÜ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍ² ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß, 

ÏÎÂ’ßÇÀÍ² Ç ÐÅÉÄÅÐÑÒÂÎÌ

Аналізуються доктринальні погляди на 
ознаки особи, яка вчиняє кримінальні право-
порушення, пов’язані з рейдерством. На осно-
ві аналізу узагальнених статистичних даних 
про осіб, які вчинили кримінальні правопору-
шення за останні п’ять років стверджується, 
що протиправне заволодіння майном підпри-
ємства, установи, організації (ст. 206-2 КК 
України) вчиняють, переважно, громадяни 
України чоловічої статі віком від 30 до 55 
років з вищою освітою. На основі аналізу су-
дової практики зроблено висновок про те, що 
до кримінальної відповідальності за кримі-
нальне правопорушення, передбачене ст. 206-
2 КК України, часто притягуються особи, 
які є учасниками або керівниками відповідних 
суб’єктів господарювання. 
Ключові слова: кримінологічний портрет, 

особа злочинця, рейдерство, протиправне за-
хоплення.
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ства у спеціальних заборонах, якими, зо-
крема, є статті 206 та 206-2 Кримінального 
кодексу України (далі – КК України). Де-
тальна характеристика осіб, які вчиняють 
кримінальні правопорушення, передбаче-
ні вказаними статтями, є необхідною для 
формування належної та ефективної кри-
мінально-правової політики у сфері захисту 
господарської діяльності, а також пошуку та 
впровадження дієвих методів запобігання 
рейдерству. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Окремі питання кримінально-правової 
та кримінологічної характеристики суб’єктів 
кримінальних правопорушень, пов’язаних 
із рейдерством, були предметом вивчен-
ня у працях таких науковців, як: В. С. Ба-
хуринський, З. В. Гбур, Н. М. Грищенко, 
В. Б. Дацюк, О. О Дудоров, Д. В. Камен-
ський, О. М. Луговий, Л. М. Скора, С. С. Ти-
таренко, І. М. Федулова. Однак, зважаючи 
на загрозу, яку створюють такі кримінальні 
правопорушення для економічної безпеки 
держави, необхідність їх профілактики, на-
явна потреба у проведенні подальших на-
укових розробок.

Метою статті є визначення кримінологіч-
но значущих ознак особи злочинця, який вчи-
няє кримінальні правопорушення, пов’язані з 
рейдерством, що дасть змогу визначити його 
типовий кримінологічний портрет.

Постановка проблеми
Стабільна економічна система України 

є запорукою розвитку нашої держави. Осо-
бливо гостро питання захищеності еконо-
міки та суб’єктів господарювання стоїть у 
період війни. При цьому, попри всі спроби 
запобігання та протидії, на теренах України 
досі відносно поширеним є явище рейдер-
ства, яке деструктивно впливає на процеси 
господарювання, інвестиційний потенціал, 
економічну безпеку тощо. Обравши шлях 
кримінально-правової протидії, законода-
вець криміналізував окремі прояви рейдер-
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Виклад основного матеріалу
Оскільки без відповідної особи, яка вчи-

няє кримінальне правопорушення, останнє 
не може мати місця, для характеристики 
будь-якого кримінального правопорушен-
ня, його складу значну увагу слід приділя-
ти суб’єкту, який його вчинив. Однак, варто 
розрізняти такі поняття, як «суб’єкт кри-
мінального правопорушення» і «особа зло-
чинця (кримінального правопорушника)». 
Суб’єкт кримінального правопорушення 
як кримінально-правове поняття за своїм 
змістом окреслюється законодавчими озна-
ками (статус фізичної особи, осудність і вік). 
Ці ознаки мають кримінально-правове зна-
чення, оскільки відсутність хоча б однієї з 
них означає відсутність складу криміналь-
ного правопорушення в цілому. Натомість, 
термін «особа злочинця» є більш широким і, 
крім ознак суб’єкта кримінального правопо-
рушення, охоплює ще низку інших харак-
теристик, які виходять за межі складу кри-
мінального правопорушення, однак врахо-
вуються судом при призначенні покарання 
у разі засудження такої особи. Як слушно 
наголошує Л. М. Скора, поняття «особа зло-
чинця» охоплює ширше коло соціально зна-
чимих властивостей особи, тобто комплекс 
її ознак: особисті властивості, її зв’язки та 
стосунки з іншими людьми, її моральний і 
духовний світ, індивідуальні особливості, її 
життєві установки [1, с. 107].
Важливість встановлення ознак, що ха-

рактеризують особу злочинця, проявляєть-
ся у тому, що вони враховуються у таких ви-
падках: 1) під час здійснення статистичного 
аналізу та узагальнення показників особи 
злочинця за конкретним кримінальним 
правопорушенням; 2) під час реалізації та 
здійснення профілактичної роботи, спрямо-
ваної на попередження кримінальних пра-
вопорушень; 3) під час визначення причин 
та умов, що сприяли вчиненню криміналь-
ного правопорушення; 4) під час вивчення 
особи підозрюваного та обвинуваченого, а 
також призначенні судом покарання остан-
ньому; 5) під час організації діяльності пра-
цівників кримінально-виконавчої системи; 
6) під час здійснення оперативно-розшуко-
вої діяльності.

Незважаючи на теоретичну умовність 
дослідження природи поняття «особа зло-
чинця», воно відкриває додаткові можли-
вості для підвищення ефективності право-
охоронної діяльності, яке може удосконалю-
ватися на основі розвитку наукових знань. 
У його вивченні фундаментальною основою 
є сама категорія особи, дослідження якої 
надає змогу системно розкрити сукупність 
соціально значущих характеристик людини 
як суб’єкта кримінально протиправної пове-
дінки, її соціальну якість, у тому числі визна-
чення особливості його психічного складу, 
що виражають передумови цього діяння, 
фактори їх формування й можливі шляхи 
виправлення [2, с. 65].
Під час вивчення особи злочинця важ-

ливе місце належить структурі особи зло-
чинця, яка в кримінології розглядається 
як сукупність соціально значимих якостей 
особи, які склалися в процесі різноманіт-
них взаємодій з іншими людьми [3, с. 136] і 
детермінують злочинну поведінку людини. 
Тому, дійсно, структуру особи злочинця слід 
розглядати як певний умовний поділ влас-
тивостей і відносин, що характеризують осо-
бу, яка в абстрактному розумінні виступає в 
ролі порушника кримінального закону на 
демографічні, соціально-рольові, правові, 
психологічні, фізіологічні та інші значимі з 
кримінологічної точки зору однорідні групи 
властивостей і відносин [4, с. 109-110].
Звичайно, для визначення ознак особи, 

яка вчиняє кримінальні правопорушення, 
пов’язані із рейдерством, потрібно розуміти 
сутність та механізми вчинення цього кри-
мінального правопорушення. Це важливо, 
передусім, для з’ясування необхідного набо-
ру знань чи умінь, які вимагаються від осо-
би, яка є учасником рейдерських захоплень. 
Можна погодитися із В. Є. Ковригіною у 

тому, що якоїсь універсальної або загально-
вживаної рейдерської схеми не існує, оскіль-
ки початкові умови для захоплення кон-
кретного підприємства у кожному конкрет-
ному випадку є цілковито індивідуальними 
та унікальними, тому розробка рейдерських 
схем захоплення підприємства є в більшій 
мірі високоінтелектуальною, у чомусь на-
віть творчою роботою, адже потребує від 
її розробників високої кваліфікації у сфері 
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юриспруденції, макро- та мікроекономіки, 
бухгалтерського обліку, PR тощо [5, с. 32]. 
В основі рейдерства лежить комплекс висо-
коінтелектуальних, впорядкованих за зміс-
том та метою дій; об’єктом рейдерства може 
бути будь-яке майно незалежно від форми 
власності; метою рейдерства є заволодіння 
чи встановлення контролю над майном, яке 
належить іншим суб’єктам господарювання 
чи фізичним особам; для суб’єктів господа-
рювання чи фізичних осіб ці дії є завжди не-
передбачуваними; дії, які складають основу 
рейдерства, можуть бути як правомірними, 
але у будь-якому разі такі дії суперечать 
духу закону та основоположним принци-
пам верховенства права і непорушності 
права власності; при рейдерстві заволодін-
ня чи встановлення контролю над майном 
обов’язково відбувається всупереч волі влас-
ників такого майна [5, с. 35]. 
Аналіз судової практики засвідчує на-

явність окремих випадків, коли рейдерське 
захоплення майна суб’єкта господарювання 
здійснювалося однією особою. Наприклад, 
вироком Шевченківського районного суду 
м. Львова було засуджено обвинуваченого, 
який, будучи учасником товариства з об-
меженою відповідальністю, самостійно під-
робив низку документів, відповідно до яких 
отримав частку у статутному капіталі това-
риства 51 % від його загального розміру, став 
директором товариства, провів усі дії, спря-
мовані на державну реєстрацію зазначених 
змін, і надалі від імені товариства здійснив 
відчуження його майна (нежитлового при-
міщення, вартість якого відповідно до екс-
пертної оцінки становила майже 10 млн. 
грн.) на користь третьої особи за 60 тис. грн. 
[6]. Проте, як слушно зауважують науковці, 
рейдерські атаки практично неможливо ре-
алізувати одноособово, у більшості випадків 
це стійка група з чітким розподілом ролей 
та функцій [7, с. 149].
Дійсно, наприклад, якщо розглядати 

судову практику за ст. 206-2 КК України, 
очевидним є висновок про те, що у пере-
важній більшості випадків дії обвинуваче-
них кваліфіковані за ч. 2 або ч. 3 зазначеної 
статті як протиправне заволодіння майном 
підприємства, установи, організації, вчи-
нене за попередньою змовою групою осіб. 

Щоправда, навіть у таких випадках досить 
часто засуджується лише одна особа, а у ви-
року міститься вказівка на «невстановлених 
слідством осіб, щодо яких матеріали виділе-
ні в окреме провадження».
Хоча ч. 2 ст. 206-2 КК України як квалі-

фікуючу ознаку передбачає вчинення відпо-
відних дій за попередньою змовою групою 
осіб, однак рейдерське захоплення може 
вчинятися організованими групами і зло-
чинними організаціями, які подекуди спеці-
алізуються на професійному рейдерстві. Для 
організованих груп і злочинних організацій 
характерними ознаками є, зокрема, попе-
редня організованість (наявність до почат-
ку готування або вчинення кримінального 
правопорушення домовленості між учасни-
ками групи щодо їх вчинення) та стійкість 
такого об’єднання (згуртованість учасників 
групи, які мають єдиний план дій, чіткий 
розподіл функцій (ролей) учасників групи, 
наявність між ними постійних міцних вну-
трішніх зв’язків тощо) [8, с. 290].
Розподіл функцій (ролей) учасників зло-

чинних угруповань, які вчиняють проти-
правне заволодіння майном суб’єкта гос-
подарювання, дає підстави для виділення 
декількох груп злочинців. Наприклад, на 
думку З. В. Гбур, рейдерів можна класифі-
кувати на такі групи: 

1) «замовники» – це, як правило, пред-
ставники великого бізнесу, які володіють ве-
ликими фінансовими можливостями, праг-
нуть до максимального задоволення своїх 
амбіцій; нерідко це публічно відомі особи, 
провідні власники легального бізнесу. Рей-
дерство для них – це перш за все елемент 
конкурентної боротьби;

2) «координатори» – це так звані «білі 
комірці» кримінального співтовариства, що 
володіють організаторськими якостями і 
великими зв’язками, у т. ч. корупційного і 
кримінального характеру. Вони, як прави-
ло, здійснюють планування, загальне ке-
рівництво і координацію незаконного кор-
поративного захоплення, часто це колишні 
співробітники правоохоронних органів;

3) «професіонали» – це, як правило, люди, 
які добре орієнтуються у сфері юриспруден-
ції та економіки, які володіють конкретни-
ми механізмами економічного і юридичного 
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впливу на ціль. У їх завдання входить аналіз 
інформації та документальний супровід рей-
дерської діяльності на всіх етапах;

4) «солдати» – це, як правило, молоді 
люди 23-35 років, так звані «тітушки», які не 
мають стабільного доходу, здатні за порів-
няно невелику плату виконувати нескладні 
доручення щодо збирання інформації, вчи-
нення насильницьких і інших дій, що вхо-
дять у план незаконного корпоративного 
захоплення;

5) «корупціонери» – це посадові особи, 
які за матеріальну винагороду, користую-
чись посадовим становищем, приймають 
рішення або створюють умови, вигідні для 
рейдерів [9, с. 19].
Схожий підхід демонструє й А. О. Опо-

лінський, який, у свою чергу, пропонує таку 
типологію рейдерів:

1) новий підприємницький клас (або 
рейдери-замовники). Це, як правило, люди, 
які отримали гарну освіту, які тямлять у 
юриспруденції, психології та, безумовно, 
сучасному законодавстві, а також добре зна-
ють про його недоліки. Це впевнені в собі 
і дуже цинічні люди, які прагнуть до до-
сягнення своєї мети будь-якими шляхами. 
Вони володіють досить значним капіталом, 
тому що ті захоплення, які вони вже про-
вели, дозволили їм нажити тисячі відсотків 
прибутку;

2) «білі комірці» кримінального співтова-
риства. Це ті, хто «вижив» у 90-і роки. Вони 
абсолютно закриті і не прагнуть стати пу-
блічними. Ці рейдери хочуть володіти мага-
зином (мережею магазинів, заводом, землею 
тощо), вони знають, що з цією власністю ро-
бити, у них завжди є покупці на ці активи. 
Люди цього типу зазвичай володіють меха-
нізмами впливу на судову і виконавчу владу, 
на правоохоронні органи. Часто це колишні 
співробітники правоохоронних органів;

3) виконавці – представники цього типу 
– це молоді люди 23–30 років, які приїхали 
з провінції до великих міст, у яких немає 
ніякої власності, ніякого майна, ніяких пер-
спектив і майже ніякої освіти;

4) виконавці-професіонали – особи, які 
знають, як трансформувати абсолютно неза-
конні дії у квазізаконну форму. Це професій-
ні рейдери, які епізодично виконують такі 

дії і знають, чим усе завершиться, які пра-
воохоронні органи потрібно залучати, які 
можливі конфлікти інтересів;

5) державні чиновники – найпошире-
ніший на цей час тип рейдера. Експерти 
переконані, що сьогодні абсолютно чітко 
можна говорити про державне рейдерство, 
тому що на чолі стоїть державний апарат, 
державні компанії, державні міністерства, 
агентства, дочірні структури агентств, які 
все підгортають під себе [10, с. 309].
За функціональними ознаками учасни-

ків злочинних груп, діяльність яких спря-
мована на кримінальні поглинання активів 
юридичних осіб, можна класифікувати та-
ким чином: 1) особи, що оцінюють еконо-
мічну складову юридичної особи, що погли-
нається (мають вищу економічну освіту, вік 
25-35 років); 2) особи, що розробляють план 
і способи перехоплення права управління і 
користування майновими комплексами і ін-
шими активами юридичних осіб, що погли-
наються, їх практичну реалізацію (плану) і 
застосування (способів); 3) особи, які залу-
чаються до реалізації лише окремих кримі-
нальних дій, що мають підготовчий харак-
тер у загальній схемі механізму злочинної 
діяльності; 4) особи, що організувалися і 
об’єдналися в напрямі реалізації злочинно-
го діяння [11, с. 24]
Досліджуючи суб’єктів, що вчиняють 

або схильні до вчинення протидії законній 
господарській діяльності, Л. М. Скора умов-
но поділяє їх на такі види:

1) особи – суб’єкти господарювання 
(приватні підприємці, власники або службо-
ві особи підприємств, установ, організацій). 
Протидія законній господарській діяльнос-
ті, вчинена цими особами, є одним із спосо-
бів нечесної конкурентної боротьби. Таки-
ми злочинцями є особи з достатньо сфор-
мованими ціннісними орієнтирами, погля-
дами, установками, які свідомо орієнтують-
ся на вибір злочинної поведінки. Для них 
характерні: утвердження своєї значимості, 
прагнення домінувати над оточенням, керу-
вати ними, що, у свою чергу, досягається і 
накопиченням матеріальних благ. Вони від-
різняються організаторськими здібностями, 
витримкою, а також умінням пристосовува-
тися до навколишньої обстановки, орієнту-
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ються у правових нормах і вимогах, можуть 
контролювати свою поведінку. Переважно 
мають високий соціальний статус, вищу або 
середню спеціальну освіту, зв’язки в різних 
сферах (від державних органів до кримі-
нального середовища). У разі необхідності 
вони намагаються зробити все, щоб уник-
нути відповідальності. Ця група осіб займа-
ється підприємницькою діяльністю в різних 
сферах, переважно – це суб’єкти середнього 
бізнесу;

2) особи, що вчиняють протидію закон-
ній господарській діяльності на замовлення. 
Цих осіб можна віднести до типу корисли-
во-насильницьких злочинців. Як правило, 
ними є особи з вираженими антисоціаль-
ними поглядами, для яких характерне не-
хтування соціальними інститутами, пра-
вилами співіснування у суспільстві, вони 
переслідують свою мораль та не рахують-
ся з іншими людьми. Головною ознакою в 
основі злочинної поведінки осіб цього типу 
є корисливість. Деякі з них вчиняють зло-
чини внаслідок недостатньої матеріальної 
забезпеченості і відсутності можливості ле-
гальним шляхом суттєво поліпшити своє 
фінансове становище. Інші, яких можна на-
звати злісними корисливо-насильницькими 
злочинцями, – особи із сталими звичками 
соціального паразитування. Злісність цього 
типу злочинців полягає у багаторазовому 
вчиненні кримінальних правопорушень, 
що перетворюється у звичний рід занять. 
Такі злочинці можуть бути учасниками зло-
чинних співтовариств, характерних для ор-
ганізованої економічної злочинності. в біль-
шості випадків такі особи не реалізували 
себе у професійній діяльності, мають зв’язки 
у кримінальних та комерційних колах, за-
вдяки чому знаходять «клієнтів» для своїх 
злочинних послуг. Зазвичай, такі особи ви-
користовуються для «вибивання боргів», 
шантажу, залякування;

3) службові особи органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування. Ця кате-
горія осіб вчиняє корупційні кримінальні 
правопорушення. Злочинці цього типу ха-
рактеризуються високим інтелектуальним 
та освітнім рівнем, наявністю певного впли-
ву на інших осіб, можливістю здійснення 
адміністративного тиску в зв’язку із займа-

ною посадою. Таких осіб іноді відносять до 
престижного типу злочинців, оскільки їм 
притаманне прагнення до зміцнення своєї 
влади, підвищення авторитету, кар’єризм, 
бажання стрімкого збагачення. Але більш 
часто, протидіючи законній господарській 
діяльності, службова особа намагається до-
сягти своєї корисливої мети або ж вчиняє ці 
дії в інтересах інших осіб [1, с. 110-111].
Потенційними рейдерами можуть бути: 

окремі особи, що використовують корумпо-
ваність певних структур влади й управління, 
що прагнуть заволодіти чужою власністю; 
особи, що об’єдналися у спеціальні групи з 
метою професійного зайняття протиправ-
ним заволодінням майном підприємств, 
установ, організацій, у тому числі групи, що 
спеціалізуються на захопленні земель, під-
приємств, акцій тощо; особи, які створюють 
галузеві холдинги та прагнуть до усунення 
конкурентів у своїй сфері шляхом їхнього 
поглинання; представники великих хол-
дингів і фінансово-промислових груп, що 
знаходяться, як правило, у великих містах, 
володіють великими ресурсами й можливос-
тями, скуповують корпоративні права, біз-
нес у різних галузях економіки, привабливі 
земельні ділянки для збільшення своїх капі-
талів; особи, які є несумлінними керівника-
ми, що мають доступ до особливо важливих 
для компанії документів, схем керування 
та активів; особи – партнери по бізнесу або 
дрібні акціонери тощо [12, с. 115].
В. Б. Дацюк переконаний, що суб’єктами 

абсолютної більшості злочинів у сфері кор-
поративних відносин є суб’єкти цих відно-
син: учасники (акціонери) товариств, ме-
неджмент, члени наглядової ради та інших 
органів корпоративного управління та конт-
ролю [13, с. 121-122]. Дійсно, судова прак-
тика свідчить про те, що до кримінальної 
відповідальності, наприклад, за криміналь-
не правопорушення, передбачене ст. 206-2 
КК України, часто притягуються особи, які 
є учасниками або керівниками відповідних 
суб’єктів господарювання. Наприклад, ви-
роком Новоархангельського районного суду 
Кіровоградської області було засуджено об-
винуваченого, який працював генеральним 
директором СТОВ «Нива» і за допомогою 
підроблених документів та залучення «си-



53

Êðóøèíñüêèé Ñ.À., Íàëóöèøèí Â.Â. - Êðèì³íîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà îñ³á...

лової підтримки» намагався здійснити про-
типравне заволодіння майном кооперативу, 
у тому числі частками, паями їх засновників 
та членів [14].
На основі узагальнених нами статис-

тичних даних про осіб, які вчинили кримі-
нальні правопорушення за 2017-2021 роки 
(таблиця 1) можна стверджувати, що проти-
правне заволодіння майном підприємства, 
установи, організації (ст. 206-2 КК України) 
вчиняли громадяни України, переважно, 
чоловічої статі (у 88 % випадків), віком від 
29 до 54 років (у 73 % випадків), з вищою 
освітою (у 69 % випадків). Звичайно, кри-
мінально-правова заборона рейдерства не 
охоплюється лише ст. 206-2 КК України, 
однак воно, зрештою, спрямоване на проти-
правне заволодіння майном суб’єкта госпо-
дарювання.
В. С. Бахуринський слушно зауважує, 

що для злочинця-рейдера характерні такі 
риси: а) здатність і готовність йти на ризик 
для досягнення поставлених цілей; б) гіпер-
трофовані життєві установки; в) досить висо-

кий рівень освіти і професійної підготовки; 
г) знання законодавства в галузі регулюван-
ня цивільних, економічних, корпоративних 
відносин; д) наявність схильності до поєд-
нання законних і протиправних методів і 
способів керівництва організацією, ведення 
підприємницької або іншої економічної ді-
яльності, використання їх для отримання 
переваг у конкурентній боротьбі і підви-
щення норми і маси прибутку; е) поєднан-
ня егоцентризму і екстравертність; ж) наяв-
ність специфічних іманентних особистісних 
якостей – енергійності, значної зарозумілос-
ті, самовпевненості, твердого прагнення до 
володіння владою, цинізму у ставленні до 
інших людей (партнерів по бізнесу, клієн-
там), схильності до блефу тощо; з) наявність 
атрибутів зовнішньої респектабельності та 
доброчесності, що створюють сприятливе 
враження і формально мають на увазі за-
конослухняність, а також які передбачають 
високий статус суб’єкта (делінквент), його 
приналежність до елітної соціальної верстви 
суспільства [16, с. 89].

Таблиця 1. Статистичні дані про осіб, які вчиняли протиправне заволодіння майном 
підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК України)*

Назва показника 2017 2018 2019 2020 2021 Разом
виявлено осіб, які вчинили 
кримінальні правопорушення 4 5 9 3 5 26

з них за віковою ознакою
у віці 18-28 років 0 0 1 0 0 1
у віці 29-39 років 2 2 5 0 1 10
у віці 40-54 років 1 3 1 2 2 9
у віці 55-59 років 1 0 0 1 2 4
у віці 60 років і більше 0 0 2 0 0 2
з них за освітою
з вищою освітою 1 3 9 1 4 18
з професійною (професійно-
технічною) освітою 2 0 0 1 1 4

з загальною середньою освітою 1 2 0 1 0 4
з них за громадянством
громадяни України 4 5 9 3 5 26
іноземці 0 0 0 0 0 0
особи без громадянства 0 0 0 0 0 0
з них за гендерною ознакою
чоловіки 3 5 8 3 4 23
жінки 1 0 1 0 1 3

* Складено авторами на основі Єдиних звітів про осіб, які вчинили кримінальні правопо-
рушення за 2017-2021 роки [15].



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

54ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2022

Висновки
Проведений аналіз дає можливість по-

будувати типовий кримінологічний пор-
трет особи злочинця, який вчиняє кримі-
нальні правопорушення, пов’язані з рей-
дерством. Це переважно громадянин Укра-
їни чоловічої статі віком від 30 до 55 років з 
вищою освітою. Ними, здебільшого, є осо-
би з достатньо сформованими ціннісними 
орієнтирами, поглядами, установками, які 
свідомо орієнтуються на вибір злочинної 
поведінки. Для них характерні: утверджен-
ня своєї значимості, прагнення домінувати 
над оточенням, керувати ними, що, у свою 
чергу, досягається і накопиченням матері-
альних благ. Вони відрізняються високими 
інтелектуальними та організаторськими 
здібностями, витримкою, а також умінням 
пристосовуватися до навколишньої обста-
новки, орієнтуються у правових нормах, 
здатні контролювати свою поведінку. Та-
ких осіб можна віднести до престижного 
типу злочинців, оскільки їм притаманне 
прагнення до зміц нення своєї влади, під-
вищення авторитету, кар’єризм, бажання 
стрімкого збагачення.
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S. A. Krushynskyi, V. V. Nalutsyshyn. 
CRIMINOLOGY CHARACTERISTICS 

OF PERSONS WHO COMMIT CRIMES 
RELATED TO RAIDING

The purpose of the article is to determine 
the criminologically signifi cant features of a 
criminal who commits criminal offences re-
lated to raiding, which will make it possible to 
determine his typical criminological portrait. 
A detailed description of the subjects of these 
criminal offences is necessary for the formation 
of a proper and effective criminal law policy in 
the fi eld of economic activity protection, as well 
as the search and implementation of effective 
methods of preventing raiding.

The article analyzes doctrinal views on the 
characteristics of a person who commits crimes 

related to raiding. Based on the analysis of sta-
tistical data summarized by the authors about 
persons who have committed criminal offenses 
in the last fi ve years, it is claimed that the ille-
gal seizure of property of an enterprise, institu-
tion, organization (Article 206-2 of the Criminal 
Code of Ukraine) is mainly committed by male 
citizens of Ukraine aged from 30 to 55 years 
old with higher education. Based on the analy-
sis of judicial practice, it was concluded that to 
criminal liability for the crime provided for in 
Art. 206-2 of the Criminal Code of Ukraine is 
often brought persons who are participants or 
managers of relevant business entities.

Such crimes are committed for the most 
part by persons with suffi ciently formed value 
orientations, views and attitudes, who are con-
sciously oriented towards the choice of criminal 
behavior. They are characterized by: asserting 
their importance, striving to dominate others, 
to control them, which is achieved by accumu-
lating material goods. They are distinguished 
by high intellectual and organizational abilities, 
endurance and ability to adapt to the surround-
ing environment, are well versed in legal regu-
lations, and are able to control their behavior. 
Such persons can be classifi ed as a prestigious 
type of criminals, since they have a desire to 
strengthen their power, increase their author-
ity, careerism, desire for rapid enrichment.

Key words: criminological portrait, person 
of a criminal, raiding, illegal seizure.
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ÑÒÀÄ²¯ Â×ÈÍÅÍÍß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ. 305 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Аналізуються погляди науковців стосов-
но стадій вчинення кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 305 КК України. 
На основі аналізу досвіду окремих зарубіжних 
держав стверджується про необхідність вве-
дення до кримінально-правової науки понят-
тя «непридатний замах». На основі аналізу 
вироків судів першої інстанції з 2015 по 2021 
рр. зроблено висновок про те, що замах на 
вчинення контрабанди наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекур-
сорів або фальсифікованих лікарських засобів 
слід прирівняти до закінченого кримінального 
правопорушення, враховуючи те, що ступінь 
суспільної небезпеки від вчинених дій є одна-
ковою.  
Ключові слова: стадії вчинення кримі-

нальногоправопорушення, готування, непри-
датний замах, закінчене кримінальне право-
порушення.
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ність. Спірним залишається поняття «непри-
датний замах», а також доцільність диферен-
ціації відповідальності за нього. Проблема 
полягає також і в неоднакових підходах до 
кваліфікації незакінченого кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 305 КК 
України. Саме тому необхідним видається 
комплексне дослідження всіх стадій вчинен-
ня контрабанди наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 
або фальсифікованих лікарських засобів для 
застосування справедливого покарання за 
вказане протиправне діяння.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Значних здобутків у площині законодав-
чого врегулювання інституту стадій вчинен-
ня злочину досягли такі вітчизняні правни-
ки, як В. П. Тихий, П. С. Матишевський, 
І. Ю. Вакула, В. М. Бурдін, О. О. Дудоров, 
М. І. Мельник, О. М. Омельчук, М. І. Хавро-
нюк, В. К. Грищук та інші. Однак, беручи до 
уваги необхідність винесення справедливих 
та об’єктивних рішень судами, враховуючи 
стадію кримінального правопорушення, на-
явна потреба у проведенні подальших на-
укових розробок.

Метою статті є розв’язання проблем-
них питань стадій вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 305 
КК України шляхом порівняльно-правового 
аналізу основних теоретичних та законодав-

Постановка проблеми
Попри дослідження та вагомий внесок у 

розвиток інституту стадій вчинення злочину 
вказана тема є досі актуальною. Науковці й 
надалі висвітлюють дискусійні питання, що 
стосуються готування, замаху та призначен-
ня покарання за незакінчене кримінальне 
правопорушення, передбачене ст. 305 Кри-
мінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни). Нез’ясованими залишаються питання 
стосовно визначення категорій тяжкості та 
видів злочинів, за готування до яких нале-
жить передбачити кримінальну відповідаль-
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чих положень кримінального права України 
та деяких зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу
Так, вчинення контрабанди наркотич-

них засобів, психотропних речовин, їх ана-
логів та прекурсорів або фальсифікованих 
лікарських засобів до свого повного завер-
шення проходить усі три стадії кримінально 
протиправної діяльності: готування, замах і 
закінчене кримінальне правопорушення. 
Варто відразу зазначити, що український 

законодавець, визначаючи стадію готування 
до кримінального правопорушення, охопив 
лише найбільш поширені види готування, 
а також доповнив визначення узагальнюю-
чим поняттям: «інше умисне створення умов 
для вчинення кримінального правопору-
шення», окресливши відтак невичерпний 
перелік дій, які можуть становити готування 
до вчинення кримінального правопорушен-
ня. Під ч. 1 ст. 14 КК України готуванням до 
кримінального правопорушення вважається 
підшукування або пристосування засобів чи 
знарядь, також підшукування співучасни-
ків або змова на вчинення кримінального 
правопорушення, усунення будь-яких пе-
решкод, а також інше попереднє створення 
умов для вчинення кримінального правопо-
рушення [1]. 
Наприклад, відповідно до § 2 ст. 16 КК 

Республіки Польщі, готування є караним, 
якщо воно передбачене в законі. Тобто го-
тування до кримінального правопорушен-
ня карається, лише якщо це передбачено в 
Особливій частині КК Республіки Польщі.-
Водночас польський законодавець 
передбачає окрему санкцію за готування до 
вчинення кримінального правопорушен-
ня, яка, зрозуміло, є менш сувора, ніж за 
закінчене кримінальне правопорушення. 
Тим часом, за українським кримінальним 
законодавством, готування до вчинен-
ня кримінального правопорушення та 
відповідальність за готування до криміналь-
ного правопорушення визначено лише в 
Загальній частині КК України [2].
Цікавим також є досвід європейських 

держав щодо визначення та призначення 
покарання за готування. Зокрема, М. І. Хав-
ронюк розглянув призначення покарання 

за готування та замах за КК України у рам-
ках порівняльного аналізу кримінальних 
кодексів європейських держав. Учений 
окреслив три напрями призначення пока-
рання за готування до кримінального право-
порушення: 

1) готування до кримінально проти-
правного діяння взагалі не карається 
(Албанія, Італія, Данія, Бельгія, Французька 
Республіка); 

2) караним є готування лише до тяжкого 
й особливо тяжкого злочинів (Росія, Латвія, 
Литва) або до кримінального правопору-
шення, за який закон передбачає тюремне 
ув’язнення не менше восьми років і тільки 
за умови, що воно має вияв певних дій, спря-
мованих на вчинення кримінального право-
порушення у співучасті (Голландія); 

3) про стадію готування до кримінальних 
правопорушень у Загальній частині КК не 
згадується, проте в Особливій частині виз-
начено, готування до яких саме (зрозуміло, 
найбільш небезпечних) злочинів карається. 
Цей варіант найбільш поширений [3].
Так, у чинному КК України (ч. 1 ст. 14) 

передбачені такі види готування: змова на 
вчинення кримінального правопорушення, 
створення умов для вчинення кримінально-
го правопорушення, підшукування або при-
стосування засобів чи знарядь, підшукування 
співучасників, усунення перешкод (напри-
клад, придбання наркотичних засобів для 
незаконного переміщення через кордон, об-
ладнання з цією метою схованок, тайників 
на транспортних засобах, у багажі, одязі та 
приховування у них предметів контрабанди; 
у виготовленні підроблених митних та ін-
ших документів; підмовлювання іншої особи 
на участь у контрабанді; розподіл ролей між 
учасниками кримінально протиправного 
угруповання у вчиненні контрабанди; під-
бір джерел придбання та місць збуту конт-
рабандних наркотичних засобів). Відповідно 
до ч. 1 ст. 16 КК Республіки Польщі, видами 
готування до кримінального правопорушен-
ня є: створення умов, спрямованих на ви-
конання кримінального правопорушення, 
зокрема змова на вчинення кримінального 
правопорушення; підшукування або присто-
сування засобів, збирання інформації, скла-
дання плану дій [4].
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Складання плану дій як вид готування 
визначається як умова, що полегшує вчинен-
ня кримінального правопорушення. Якщо 
особа складає план вчинення кримінально-
го правопорушення, то найвірогідніше, що 
кримінальне правопорушення буде доведе-
но до кінця. При складанні плану дій врахо-
вуються різні обставини й деталі, які можуть 
послугувати чи перешкодити вчиненню 
кримінальному правопорушенню. Доказом 
того, що планування кримінального право-
порушення не може бути складовою понят-
тя наміру, можуть бути, скажімо, різні схеми 
проникнення у приміщення, плани поетап-
них дій співучасників у паперовому вигляді, 
корупційні схеми вчинення кримінальних 
правопорушень. Усе це не можна відносити 
до наміру вчинення кримінального право-
порушення. Планування кримінального 
правопорушення – це вид готування, який 
український законодавець передбачив у 
сформульованому узагальнюючому виді го-
тування, а саме «інше умисне створення умов 
для вчинення кримінального правопору-
шення», а відтак уникнув надання переліку 
всіх ймовірних видів готування [4]. 
У цьому контексті найбільш слушною є 

думка В. М. Бурдіна, який переконаний, що і 
в діяннях особи, які становлять готування, є 
повноцінний склад кримінального правопо-
рушення з усіма чотирма елементами. Інша 
річ, за рахунок яких ознак він формується і 
де вони передбачені [5].
Так, І. Ю. Вакула висловила у своїй ди-----

сертації думку, яка є досить слушною і з якою 
варто погодитись, про те, що необхідне вста-
новлення кримінальної відповідальності за 
готування до кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. ст. 201 та 305 КК України. 
Вчиненню контрабанди предметів, які пе-
редбачені у цих кримінальних правопору-
шеннях, може передувати стадія готування 
до кримінального правопорушення. До під-
готовчих діянь у вчиненні цих криміналь-
них правопорушень можна віднести підшу-
кування співучасників із числа працівників 
митниці, підготовка місця схову предметів 
контрабанди з метою їх переміщення через 
митний кордон або поза митним контролем 
та інші. Також вона пропонує ч. 2 ст. 14 КК 
України викласти у такій редакції: «2. Кримі-

нальна відповідальність настає за готування 
до тяжких та особливо тяжких злочинів, а 
також кримінальних правопорушень, перед-
бачених статтями …201…..305… Особливої 
частини цього кодексу» [6].
Наступним важливим етапом є замах. За-

махом на контрабанду наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та пре-
курсорів або фальсифікованих лікарських 
засобів, як випливає зі змісту ст. 15 КК Укра-
їни, повинно визнаватися вчинення з пря-
мим умислом дій, спрямованих на незаконне 
переміщення наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 
або фальсифікованих лікарських засобів че-
рез державний митний кордон поза митним 
контролем або з приховуванням від митного 
контролю, коли створюється безпосередня 
загроза порушення встановленого порядку 
переміщення предметів через кордон, од-
нак цей порядок не було порушено, оскіль-
ки незаконного переміщення не відбулося 
з причин, що не залежали від волі винного. 
Так, замахом на контрабанду наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
та прекурсорів або фальсифікованих лікар-
ських засобів є пред`явлення ручної поклажі 
та багажу з прихованими у тайниках нарко-
тичними засобами митному контролю перед 
безпосереднім виїздом (вильотом) за кордон, 
а також інші дії, спрямовані на переміщен-
ня предметів з приховуванням їх від мит-
ного контролю (наприклад, пред`явлення 
митної декларації з не вказаними у ній 
предметами, що підлягають декларуванню, 
пред`явлення митних та інших документів 
із внесеними до них завідомо неправдиви-
ми відомостями про кількість та характер 
переміщуваних предметів, наприклад: фаль-
сифікованих лікарських засобів) [7, с. 145]. 
Так, громадянин Республіки Білорусь при-
дбав на стоянці автозаправки наркотичний 
засіб - канабіс. Цей наркотичний засіб він 
вирішив перемістити через державний кор-
дон з України до Румунії, зберігаючи його 
при собі. На виконання свого кримінально 
протиправного наміру, спрямованого на не-
законне переміщення особливо небезпечно-
го наркотичного засобу через митний кор-
дон України до Румунії, з приховуванням від 
митного контролю, М, з метою ускладнення 
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виявлення вищевказаного наркотичного за-
собу, помістив його серед особистих речей, 
а саме в сумці з документами та 13.11.2017 
року, близько 15 год. 40 хв., прибув на МПП 
«Порубне», який знаходиться на території 
Чернівецької області. У подальшому, під час 
митного контролю громадянин заповнив 
митну декларацію, у якій умисно не вказав у 
пункті 3.3 про наявність у нього заборонено-
го наркотичного засобу. Усвідомлюючи, що 
заповнена ним декларація містить завідомо 
неправдиві відомості, того ж дня пред’явив 
її інспектору митниці та під час усного опи-
тування заявив про відсутність у нього забо-
ронених речей та предметів. Однак, того ж 
дня о 16 год. 00 хв. у ході поглибленого мит-
ного огляду особистих речей, а саме сумки 
з документами, працівниками Чернівецької 
митниці ДПС України було виявлено та ви-
лучено подрібнену речовину рослинного по-
ходження, зеленого кольору, загальною ва-
гою 24,07 грами, яка була загорнута в аркуш 
паперу та обгорнута клейкою стрічкою [8].
Так, замахом на контрабанду наркотич-

них засобів, психотропних речовин, їх ана-
логів та прекурсорів або фальсифікованих лі-
карських засобів варто вважати ту ситуацію, 
коли її предмети виявлено до переміщення 
через митний кордон України (під час огля-
ду чи переогляду товарів, транспортних за-
собів, ручної поклажі, багажу або особисто-
го огляду тощо). Також слід вказати на те, 
що кримінальне правопорушення потрібно 
вважати закінченим з моменту незаконного 
переміщення предметів контрабанди через 
митний кордон України. Так зазначено у п. 
8 ППВСУ від 3 червня 2005 року № 8 [9].
Із поняттям замаху на вчинення конт-

рабанди наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів та прекурсорів або 
фальсифікованих лікарських засобів ситуа-
ція відносно зрозуміла, тоді як у теорії кри-
мінального права та наукових колах усе час-
тіше набуває обговорення поняття «непри-
датного замаху». Розглянемо більш детально 
цю дефініцію. У вітчизняній кримінально-
правовій літературі визначення окремого 
виду – непридатного замаху – має і прихиль-
ників, і противників. Зокрема, В. П. Тихий, 
А. В. Шевчук пропонують виокремлювати 
спеціальні види замаху на кримінальне право-

порушення, а саме непридатний замах [10].-
У свою чергу, А. В. Шевчук поділяє непридат-
ний замах на дві складові: замах на непри-
датний об’єкт (предмет) та замах із непри-
датними засобами [11].
Слушно також зауважити, що попри те, 

що в кримінальному законодавстві України 
відсутні положення про непридатний замах, 
у правозастосуванні вже давно поширеною 
є практика щодо кваліфікації дій злочинця, 
який фактично помилявся щодо властивос-
тей предмета чи засобів [12]. В обох випад-
ках особа припускається фактичної помил-
ки, що позбавляє її можливості довести кри-
мінальне правопорушення до кінця.
Прикладом, який стосується теми на-

шого дослідження, може бути той випадок, 
коли особа має намір вчинити контрабанду 
психотропних речовин і з цією метою знахо-
дить співучасників, які в подальшому виго-
товлятимуть та надаватимуть йому психотроп-
ну речовину – амфетамін для контрабандного 
перевезення до Республіки Польщі. Після ре-
тельної підготовки громадянин Х отримує 
психотропну речовину, ретельно її маскує у 
тайнику для проходження митного контр-
олю, однак під час митного огляду, предмет 
кримінального правопорушення було вияв-
лено, а громадянина Х затримано. У ході судо-
во-хімічної експертизи було встановлено, що 
порошок, схожий на психотропну речовину 
амфетамін, є звичайним порошком, який не 
містить жодних наркотичних елементів. Як 
у такому випадку кваліфікувати дії грома-
дянина Х, якщо, відповідно до норм укра-
їнського законодавства, фактично відсутній 
предмет кримінального правопорушення, а 
значить – відсутній сам склад кримінально-
го правопорушення? На нашу думку, якраз 
у такому випадку варто застосувати термін 
«непридатного замаху», оскільки злочинець 
мав намір використати непридатний пред-
мет кримінального правопорушення, не зна-
ючи про те, що насправді він не спричинить 
ніяких негативних наслідків. 
У такому випадку ми будемо керуватися 

п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 26.04.2002 № 4. Таким чином, 
дії особи належить кваліфікувати як шахрай-
ство, якщо вона під виглядом наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
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та прекурсорів або фальсифікованих лікар-
ських засобів умисно збуває будь-які інші за-
соби чи речовини з метою заволодіння гро-
шима чи майном. Також за наявності підстав 
дії особи варто кваліфікувати як підбурюван-
ня до замаху на незаконне придбання нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів або фальсифікова-
них лікарських засобів. У цьому випадку дії 
покупця кваліфікуються як замах на вчинен-
ня кримінальних правопорушень, передба-
чених ст. 305, ст. 307, ст. 309 або ст. 311 КК 
[13].
Варто зазначити, що положення про за-

кріплення поняття непридатного замаху 
притаманні кримінальному законодавству 
Республіки Польща та кримінальним зако-
нам багатьох зарубіжних держав. Скажімо, 
відповідні норми містяться у кримінальних 
кодексах Федеративної Республіки Німеч-
чини, Македонії та Чорногорії, Швейцарії, 
Литовської Республіки тощо. Треба також 
зауважити, що пом’якшення відповідаль-
ності за непридатний замах є дискреційним 
повноваженням суду, а не обов’язком, тому 
навіть деколи трапляються випадки, коли 
непридатний замах на кримінальне право-
порушення карається як закінчене кримі-
нальне правопорушення [6, с. 105-106].
Необхідно погодитись із думкою, яка по-

бутує в українському законодавстві про те, 
що якщо кримінальне правопорушення ви-
знається незакінченим через фактичну по-
милку винного, це не завжди свідчить про 
менший ступінь його суспільної небезпеки 
порівняно зі закінченим кримінальним пра-
вопорушенням [1]. Саме тому, на нашу дум-
ку, варто ввести у теорію кримінального пра-
ва таке поняття, як «непридатний замах». 
Необхідно взяти до уваги те, що криміналь-
ні правопорушення, вчинені із непридат-
ним предметом чи непридатними засобами, 
зокрема, контрабанда наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та пре-
курсорів або фальсифікованих лікарських 
засобів, є також суспільно небезпечними, 
хоча і не в такій самій мірі, як звичайні кри-
мінальні правопорушення, оскільки одна-
ково посягають на суспільні цінності. Тому 
судам під час винесення вироку необхідно 
враховувати всі фактичні обставини вчинен-

ня кримінального правопорушення або при-
чини його недоведення до кінця.
Вважаємо за необхідне розглянути пи-

тання про момент визначення контрабанди 
наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів та прекурсорів або фальси-
фікованих лікарських засобів закінченим 
кримінальним правопорушенням, оскільки 
воно має важливе практичне і теоретичне 
значення.
Якщо звернутися до законодавства Укра-

їни, то в ньому визначено, що контрабанда 
наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів та прекурсорів або фальси-
фікованих лікарських засобів є закінченим 
кримінальним правопорушенням з моменту 
фактичного незаконного переміщення пред-
метів через митний кордон України. Якщо 
під час виїзду за межі Україниудмети контр-
абанди, наприклад наркотичні засоби, ви-
явлено під час огляду чи переогляду речей 
або ж особистого огляду, вчинене належить 
кваліфікувати як замах на контрабанду нар-
котичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів та прекурсорів або фальсифіко-
ваних лікарських засобів. Закінчений склад 
кримінального правопорушення утворює 
незаконне переміщення на територію Укра-
їни предметів контрабанди, які виявлено під 
час митного контролю. Такої ж позиції при-
тримується С.О. Сорока у своїй дисертації 
[14, с. 124]
Варто зазначити, що стосовно моменту 

закінченого кримінального правопорушен-
ня у теорії кримінального права сформува-
лися різні точки зору, які можна умовно по-
ділити на групи. Розглянемо їх:

1) наприклад, І. А. Алєксєєв, М. А. Єфи-
мов відстоюють позицію, що контрабанда 
як закінчене кримінальне правопорушення 
може розглядатися не лише тоді, коли ви-
нному вдалося переправити через держав-
ний кордон ті чи інші предмети, але і тоді, 
коли спроба контрабандного перетину була 
припинена митними органами або прикор-
донниками під час проведення огляду [4]. 
Така позиція вченого є більш оґрунтованою 
та зрозумілою;

2) в свою чергу, М. Б. Крупкін вважає, що 
під час виїзду з України не можна вважати 
обов`язковою умовою контрабанди як за-
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кінченого кримінального правопорушення 
момент перетину вантажем державного кор-
дону, тому що в цьому випадку необхідно 
визнати, що переміщені товари потрапля-
ють на територію іноземної держави [1], тоб-
то за межі юрисдикції державних органів. 
Якщо дії, спрямовані на незаконне перемі-
щення вантажів через кордон, були вчинені 
на території країни, а не за її межами, тоді, 
на думку автора, можна говорити про кри-
мінальну відповідальність за контрабанду. 
З цією думкою варто погодитись, оскільки, 
дійсно, у такому випадку кримінальне пра-
вопорушення вчиняється на території іншої 
держави, а не на території України;

3) на думку М.І.Загороднікова, перемі-
щення у розглянутому варіанті слід розуміти 
не як формальний момент фізичного перемі-
щення через лінію державного кордону, а як 
подолання трьох режимів, і які встановлені 
державою в зонах прикордонного і митного 
контролю [15]. Разом з тим, варто наголоси-
ти на тому, що виявлення предметів конт-
рабанди під час митного огляду слід розгля-
дати не як замах і готування до вчинення 
контрабанди, а як закінчене кримінальне 
правопорушення, оскільки особа проходить 
при переміщенні заборонених предметів че-
рез кордон (наприклад, виявлення предме-
тів контрабанди при вивозі за межі України 
на прикордонних станціях, у портах, побли-
зу від контрольно-перепускних пунктів При-
кордонних військ, до моменту пред`явлення 
цих предметів для митного огляду);

4) О. М. Омельчук висловлює наступну 
позицію: з моменту митного огляду на те-
риторії іноземної держави і до моменту фак-
тичного переміщення предметів через лінію 
державного кордону проходить певний пе-
ріод, під час якого винний має можливість 
добровільно відмовитися від доведення кри-
мінального правопорушення до кінця, а від-
так кримінальна відповідальність виключа-
ється. Якщо його кримінально протиправні 
дії будуть припинені, протягом цього часу, 
вчинене може кваліфікуватись як замах на 
контрабанду [16];

5) А. А. Музика та О. П. Горох у своїй мо-
нографії доводять необхідність визнання за-
маху на контрабанду закінченим криміналь-
ним правопорушенням [17].

Проаналізувавши різні точки зору, вар-
то зазначити, що особи, які ввозять нарко-
тичні засоби на територію України, та ті, 
які вчиняють дії, пов’язані із переміщенням 
наркотичних засобів з території України, 
перебувають у нерівних умовах, фактично 
вчиняючи одне і те ж протиправне, суспіль-
но небезпечне діяння, особи несуть різне по-
карання, а інколи і взагалі звільняються від 
нього. Для доведення цього факту нами було 
проаналізовано близько 49 вироків, які були 
винесені у період з 2015 по 2021 рр. у Волин-
ській області. Таким чином, з 49 проаналізо-
ваних вироків 24 вироки було винесено за 
ст. 305 КК України (закінчене кримінальне 
правопорушення) і 25 – за ст. 15 та 305 КК 
України (закінчений замах). Разом з тим, за 
закінчений замах особи понесли покарання 
у вигляді: звільнення від відбування пока-
рання з випробуванням – 8 вироків (32%); 
штраф – 15 вироків (60%); арешт – 1 вирок 
(4%); позбавлення волі – 1 вирок (4%). Також 
за закінчене кримінальне правопорушення 
особи понесли наступні покарання: штраф – 
18 вироків (75%); звільнення від відбування 
покарання – 2 вироки (8,5%); позбавлення 
волі – 4 вироки (16,5%). Варто відразу зазна-
чити, що в деяких вироках особи, які пере-
міщували однаковий предмет кримінально-
го правопорушення – канабіс (особливо не-
безпечний наркотичний засіб), в однаковому 
розмірі (невеликий розмір) – несли різні за 
суворістю покарання. Наприклад, відповід-
но до вироку Володимир-Волинського місь-
кого суду Волинської області від 16 січня 
2017 року, громадянина А визнати винним 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2  ст. 305 КК України (кон-
трабанда особливо небезпечного наркотич-
ного засобу – канабісу з Республіки Польщі 
на територію України, загальною масою 
1,588 г)  та призначити йому узгоджене сто-
ронами покарання у виді штрафу у розмірі 
1471 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, що становить 25007 грн.00 коп. У 
цьому випадку особа понесла кримінальну 
відповідальність за закінчене кримінальне 
правопорушення у вигляді штрафу [18]. 
Іншим прикладом є вирок Ратнівсько-

го районного суду Волинської області від 6 
червня 2017 року, відповідно до якого гро-
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мадянина М було визнано винним у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК 
України (контрабанда особливо небезпеч-
ного наркотичного засобу, обіг якого забо-
ронено, - канабіс масою 1,56 г через митний 
кордон України) та на підставі ст. ст. 75, 76 
КК України громадянина М від відбування 
покарання звільнити, якщо він протягом 
двохрічного іспитового строку не вчинить 
нового кримінального правопорушення 
[19]. 
Вищевказаний приклад демонструє за-

кінчений замах і, як ми можемо помітити, 
предмет кримінального правопорушення в 
обох випадках – канабіс – особливо небез-
печний наркотичний засіб, маса переміщу-
ваної речовини є також ідентичною, проте 
покарання є абсолютно різними. На нашу 
думку, продемонстрована кількість звіль-
нених від покарання осіб за вчинення за-
маху на контрабанду наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та пре-
курсорів або фальсифікованих лікарських 
засобів вказує на те, що фактично особи, які 
вчиняють одне і те ж протиправне діяння, 
посягають на один і той самий об’єкт, однак 
відповідальність несуть різну. Таким чином, 
не лише порушуються принципи справед-
ливості та індивідуалізації покарання, а й 
саме покарання не виконує одну із основних 
функцій – попередження (профілактика) 
вчинення контрабанди наркотичних засо-
бів, боротьба з організованими злочинними 
угрупуваннями, а також міжнародною та 
транснаціональною злочинністю. 

Висновки
Отже, вважаємо за доцільне, замах на 

вчинення контрабанди наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та пре-
курсорів або фальсифікованих лікарських 
засобів прирівняти до закінченого кримі-
нального правопорушення, враховуючи те, 
що ступінь суспільної небезпеки від вчине-
них дій є однаковою. Тому, враховуючи ви-
щевикладене, пропонуємо викласти частину 
норми, передбаченої ст. 305 КК України в 
наступній редакції: «Контрабанда або замах 
на контрабанду наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів….». 
Також, підсумовуючи вищевикладене, вва-
жаємо за доцільне доповнити теорію кри-
мінального права таким поняттям, як «не-
придатний замах» для повного та всебічного 
дослідження обставин справи під час вине-
сення судом вироків.
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O. O. Koziaruk
STAGES OF COMMITTING A 

CRIMINAL OFFENSE PROVIDED FOR IN 
ART. 305 OF THE CRIMINAL CODE OF 

UKRAINE
The purpose of the article is a 

comprehensive study of the stages of 
committing a criminal offense provided 

for in Art. 305 of the Criminal Code of 
Ukraine. The article highlights the concept 
of preparation for a criminal offense and its 
main types: conspiracy to commit a criminal 
offense, creating conditions for committing a 
criminal offense, fi nding or adapting means 
or tools, fi nding accomplices, removing 
obstacles. According to the Criminal Law 
of the Republic of Poland, preparation for 
a criminal offense is punishable only if it 
is provided for in the Special Part of the 
Criminal Code of the Republic of Poland.

The article deals with an attempt to 
commit smuggling of narcotic drugs, 
psychotropic substances, their analogues and 
precursors or falsifi ed medicinal products, 
which should be considered the situation 
when its items are discovered before moving 
across the customs border of Ukraine 
(during the inspection or re-inspection of 
goods, vehicles, hand luggage, baggage or 
personal inspection, etc.). Also, the article 
gives the concept of «inappropriate attempt», 
which should be understood as a criminal 
offense committed with an inappropriate 
object or inappropriate means. The opinion 
about the need to introduce such a concept 
as «unsuitable attempt» into the theory of 
criminal law is well-founded.

The article analyzes the verdicts of the 
courts of the fi rst instance from 2015 to 
2021, where it was established that for a 
completed criminal offense, persons suffered 
a more severe punishment (for example, 
imprisonment) than for an attempt to 
commit a criminal offense (for example, a 
fi ne), actually committing the same actions, 
moving the same object in the same size. 
On the basis of the analyzed verdicts, it was 
concluded that the principles of justice and 
individualization of punishment are violated 
in this way, and the punishment itself does 
not fulfi ll one of its main functions - the 
prevention of smuggling of narcotic drugs, 
psychotropic substances, their analogues and 
precursors or falsifi ed medicinal products. 
with organized criminal groups, as well as 
international and transnational crime.

Key words: stages of committing a 
criminal offense, preparation, inadmissible 
attempt, completed criminal offense.
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ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÇÀÑÀÄÈ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 
ÎÕÎÐÎÍÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß

У статті на підставі комплексного сис-
темного аналізу розглядається теоретичні 
засади кримінально-правової охорони право-
суддя. У дослідженні використано формально-
юридичний та порівняльно-правовий методи 
дослідження правових явищ. Систему заходів 
попередження кримінальних правопорушень, 
скоєних щодо осіб, які здійснюють правосуддя 
у цей час - не ефективна, що зумовлює акту-
альність дослідження. Об’єктом дослідження 
є сукупність суспільних відносин, що виника-
ють у зв’язку зі скоєнням кримінальних пра-
вопорушень щодо осіб, які здійснюють право-
суддя. Предметом є норми кримінального 
законодавства. Відзначено, що є об’єктивна 
необхідність у кримінально-правовій охороні 
осіб, які беруть участь у правосудді від ско-
єння щодо них кримінальних правопорушень, 
що реалізує мету, яку поставлено перед кримі-
нальним законом, утримання громадян від 
скоєння подібних злочинів, а також у поперед-
женні таких кримінальних діянь. Зазначено, 
що посягання на правосуддя, підривають не 
лише його основи, а й основи держави, її ціліс-
ність та непорушність. У зв’язку з чим, важ-
ливе значення набуває кримінально-правова 
охорона правосуддя. Підвищення якості кри-
мінально-правової охорони правосуддя сприяє 
підвищенню ефективності роботи також і 
правоохоронної системи. Розглянуто наукові 
підходи до визначення понять «судочинство», 
«правосуддя», «інтереси» в контексті теми до-
слідження. Охарактеризовано поняття «кри-
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мінально-правова охорона» у площині чинного 
кримінального законодавства, діяльність ор-
ганів досудового розслідування, органів і осіб, 
які здійснюють примусове виконання судових 
рішень та інших учасників судочинства. За-
пропоновано зміни до чинного законодавства.
Ключові слова: суд, судочинство, право-

суддя, законна діяльність, судоустрій, органи 
досудового розслідування, кримінальні право-
порушення.

Постановка проблеми
Конституція України проголошує, що 

людина, її життя і здоров’я, честь і г ідність, 
недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є голов-
ним обов’язком держави (ст. 3 Конституції 
України).
Основне завдання щодо захист права 

і свободи людини та громадянина нале-
жить правосуддю. Правосуддя здійснюєть-
ся виключно судом і ґрунтується на системі 
принципів, які забезпечують нормальну ді-
яльність. Ніхто не має права втручатися у 
діяльність осіб, які здійснюють правосуддя 
або досудове розслідування, а тим більше 
зазіхати на їхнє життя, здоров’я, власність, 
оскільки це підриває не лише основи право-
суддя, а й основи державної влади загалом. 
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У зв’язку з цією обставиною є об’єктивна не-
обхідність у кримінально-правовій охороні 
названої категорії осіб від скоєння щодо них 
насильницьких злочинів, що, у свою чергу, 
реалізує цілі, що стоять перед криміналь-
ним законом, утримання громадян від вчи-
нення подібних правопорушень, а також у 
попередженні таких кримінальних діянь 
загальносоціальними та спеціально-кримі-
нологічними заходами. 

Аналіз дослідження проблеми
Кримінально-правовій охороні пра-

восуддя присвячена значна кількість на-
укових робіт, серед яких праці: П. П. Ан-
друшко, О. М. Бандурка, А. В. Ворон-
цов, В. К. Грищук, С. Є. Дідик, Є. М. Єд-
нак, Ю. В. Калініченко, О. М. Литвинов, 
Р. І. Мельник, В. В. Налуцишин, В. Л. Ор-
тинський, О. Б. Харченко, Л. В. Чорнозуб, 
В. В. Шаблистий, І. С. Яковець, та інших 
учених. Проте зараз констатувати достат-
ню доктринальну розробленість теми до-
слідження не представляється можливим. 
Наявні в кримінально-правовій доктрині 
підходи не дозволяють створити цілісну, 
несуперечливу концепцію насильницьких 
злочинів, скоєних щодо осіб, які здійсню-
ють правосуддя та їх попередження.

Мета статті – дослідження теоретичних 
засад кримінально-правової охорони право-
суддя.

Виклад основного матеріалу
Правосуддя має широкий комплекс за-

вдань, від ефективного вирішення яких за-
лежить фактичний стан законності та право-
порядку, забезпечення цілісності держави. 
Основне завдання правосуддя полягає в 
захисті найвищої цінності – людини, її прав 
і свободи, прав і свобод юридичних осіб, ін-
тересів суспільства та держави, забезпеченні 
належного правового режиму.
Для вирішення цього завдання необхід-

но нормальне функціонування правосуддя, 
без будь-яких втручань у відправленні. Тому 
правосуддя потребує державної охорони, 
зокрема, кримінально-правовими засоба-
ми. Складність визначення терміна «право-
суддя» у тому, що законодавчо дефініція не 

представлена. У національній правовій док-
трині це питання дискусійне.
Термін «правосуддя» означає «суд, юс-

тицію, судову діяльність держави, судове 
провадження». Конституційній Суд Украї-
ни зазначає, що правосуддя за своєю суттю 
визнається таким лише за умови, що воно 
відповідає вимогам справедливості і забез-
печує ефективне поновлення в правах [1]. 
У міру осмислення сутності терміна, що роз-
глядається, вченими були сформульовані та 
запропоновані різні дефініції. Позиції до-
слідників відрізняються, суперечачи одна 
одній, інколи є різними гранями досліджу-
ваного правового явища.
Одні, ґрунтуючи свою позицію на кон-

ституційних положеннях, відносять право-
суддя до форми здійснення судової влади. 
Подібне судження можна зустріти у бага-
тьох наукових розробках джерелах [2; 3]. 
Інші вважають, що правосуддя необхідно 
зводити до самостійного та незалежного 
виду державної діяльності.
Під правосуддям розуміють один з різ-

новидів «послуг», що надаються державою; 
правовий зміст судової влади; вимога пра-
ведного та справедливого вирішення суда-
ми спорів. У свідомості суспільства термін 
«правосуддя» сприймається як заснована на 
чинному законодавстві діяльність суддів.
Неоднозначно вирішується питання, чи 

входить у зміст досліджуваного терміна ка-
тегорія «справедливість». Справедливість, 
як загальна моральна санкція спільного 
життя людей, виступає невід’ємною части-
ною правосуддя, бо саме суд при винесенні 
вироку, рішення чи іншого судового акта 
має керуватися поряд із принципом закон-
ності також принципом справедливості.
Правосуддя здійснюється судом, усе 

інше суперечить Основному закону держа-
ви – Конституції України, яка наділяє гро-
мадян правом на участь у здійсненні право-
суддя, сутність якого полягає у встановленні 
балансу між інтересами громадян і держави.
Право на відправлення правосуддя ре-

алізується у виді функціонування інституту 
присяжних. Формами здійснення правосуд-
дя виступають конституційне, цивільне, гос-
подарське, адміністративне та кримінальне 
судочинство. Ці форми відрізняються ціля-
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ми, завданнями, процесуальним порядком, 
категоріями справ.
У правовій доктрині дискусійним є пи-

тання щодо того, чи є формою здійснення 
правосуддя конституційне судочинство, що 
породжене позицією, згідно з якою термі-
ном «правосуддя» не охоплюється діяль-
ність Конституційного Суду України. Проте 
до судової системи України входить Консти-
туційний Суд України [4].
Виключення Конституційного Суду 

України з правосуддя означало виключення 
із судової системи держави, бо правосуддя 
– форма здійснення судової влади. Консти-
туційне судочинство, порівняно з іншими 
формами здійснення правосуддя, має осо-
бливості, властиві лише цьому виду судо-
чинства та дозволяють відрізняти його від 
цивільного, адміністративного, господар-
ського та кримінального судочинства [5].
Ці особливості випливають із того, що 

Конституційний Суд України здійснює ді-
яльність з перевірки нормативно-правових 
актів на предмет відповідності Основному 
закону держави, який має найвищу юри-
дичну силу в ієрархії нормативно-правових 
актів. Тому конституційне судочинство є 
формою здійснення правосуддя.
Здійснення правосуддя ґрунтується на 

системі принципів, що забезпечують нор-
мальну діяльність. Існує взаємний вплив та 
взаємне якісне перетворення елементів  цієї 
системи.
Система принципів є єдиним цілим, з 

якої не можна вилучити жодного елемента, 
не змінивши якості всього цілого. Систем-
ний підхід до явищ, у тому числі правових, 
дозволяє вирішити завдання об’єктивізації, 
сприяє утвердженню багатовимірного ба-
чення різних правових явищ.
Ніхто немає права втручатися у здій-

снення правосуддя, бо це підриває його 
основи та основи держави, її цілісність. Ана-
логічний підхід підтримується міжнарод-
ним співтовариством. 
У зв’язку з викладеним, важливе значен-

ня набуває кримінально-правова охорона 
правосуддя, під якою варто розуміти «режим 
утримання» осіб від вчинення злочинів, які 
посягають на правосуддя, під загрозою за-
стосування покарання [6, c. 42]. Криміналь-

но-правова охорона є невід’ємною части-
ною кримінально-правового забезпечення.
Кримінально-правова охорона право-

суддя викликана об’єктивною необхідністю, 
зокрема, наявною суспільною небезпекою 
та врегулюванням позитивними галузями 
права, однак, потрібно з’ясувати, наскільки 
охорона правосуддя як об’єкта криміналь-
но-правової охорони відповідає правовим 
реаліям кримінального закону, а саме змісту 
розділу ХVIII Кримінального кодексу Укра-
їни [7].
Необхідність кримінально-правової охо-

рони правосуддя обумовлюється значною 
кількістю злочинів, що посягають на право-
суддя та завдають йому шкоди або несуть за-
грозу заподіяння такої шкоди [8].
Офіційна статистика демонструє збіль-

шення досліджуваних злочинних посягань, 
вона відображає лише незначну частину, 
оскільки кримінальні правопорушення про-
ти правосуддя, мають високий рівень ла-
тентності, пов’язаний з недосконалістю кри-
мінально-правової регламентації правових 
норм досліджуваних злочинів, що породжує 
проблеми кваліфікації.
Правосуддя, як об’єкт кримінально-

правової охорони, має тривалу історію ста-
новлення та розвитку. Вперше глава, яка 
встановлює кримінальну відповідальність 
за злочини проти правосуддя, з’явилася у 
Кримінальному кодексі УРСР, прийнятому 
у 1960 році.
До цього моменту кримінально-правові 

норми, що ставлять під охорону правосуд-
дя, було розосереджено за кримінальним 
законом. Принаймні осмислення сутності 
правосуддя як об’єкта кримінально-право-
вої охорони науковим співтовариством ви-
словлювалися різні позиції.
Одні автори, досліджуючи це питання, 

правосуддя тлумачать у широкому сенсі.
Проф. О. К. Марін під правосуддям, 

як об’єктом кримінально-правової охоро-
ни, розуміє діяльність суду, діяльність ін-
ших осіб та органів, які сприяють суду під 
час розгляду та вирішення справ, у вигляді 
винесення актів [9, c. 221-222]. Подібне су-
дження можна зустріти в інших джерелах, у 
яких правосуддя досліджується в широкому 
сенсі.
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Інші вважають, що термін «правосуддя» 
не можна трактувати розширено та зводити 
до широкого змісту за рахунок включення 
не лише діяльності суду, а й діяльність ін-
ших суб’єктів (органів досудового розслі-
дування, прокуратури, адвокатів, органів 
примусового виконання судових рішень). 
Це суперечить конституційним постулатам, 
саме тому, що правосуддя здійснюється тіль-
ки судом. 
Учені, які розділяють цю позицію, про-

понують як об’єкт кримінально-правової 
охорони виділяти не правосуддя, як зазна-
чено законодавцем, а складне соціально-
правове явище – судову владу; сферу судо-
чинства; процесуальну діяльність органів 
досудового розслідування та органів, по-
кликаних виконувати вироки та інші судові 
акти.
Суб’єктами здійснення правосуддя ви-

ступають виключно суди, що входять до 
судової влади. Здійснюючи правосуддя як 
носії владних повноважень, суди діють на 
основі законів, що регламентують їх діяль-
ність. Займаючи особливе становище в дер-
жавному механізмі, що визначається специ-
фікою умов і порядку діяльності, особливос-
тями виконуваних функцій, суди не входять 
в іншу систему державних органів [10]. 
Органи досудового розслідування, орга-

ни примусового виконання судових рішень 
відносяться до виконавчої влади. 
Варто зазначити, що термін «правосуд-

дя» та термін «судова влада» співвідносяться 
як приватне та загальне, бо термін «судо-
ва влада» включає не лише правосуддя, як 
одну з важливих функцій, а й інші функції, 
які виступають сутнісним виразом функціо-
нальної спрямованості судової влади та ви-
значення її компетентності.
Наприклад, до однієї з таких функцій 

належить функція судового контролю, що 
здійснюється судом за досудовим розсліду-
ванням, примусовим виконанням судових 
рішень чи іншого судового акта. 
Ряд учених як об’єкт кримінально-пра-

вової охорони пропонують розглядати сфе-
ру судочинства. Термін «сфера» означає 
межі, межі розповсюдження, середовище; 
галузь; водночас термін «судочинство» озна-
чає розгляд справ у суді. У цьому контексті, 

судочинство представляє певний простір, 
що містить різні суспільні відносини, які 
виникають під час розгляду справ у суді. 
Термін «судочинство» не тотожний терміну 
«правосуддя», хоча нерідко науковим спів-
товариством ці терміни ототожнюються.
З позиції діалектики правосуддя – зміст, 

а судочинство – форма. На нашу думку, тер-
мін «судочинство» ширше, ніж термін «пра-
восуддя», оскільки включає, в окремих ви-
падках, досудові стадії. У цьому контексті, 
об’єкт кримінально-правової охорони (як у 
випадку з правосуддям) менший, ніж фак-
тичний зміст об’єкта кримінально-правової 
охорони, який має місце в розділі ХVIII КК 
України.
Процесуальну діяльність органів досу-

дового розслідування, органів, покликаних 
виконувати судові рішення, органів і уста-
нов виконання покарань, здійснюють упо-
вноважені законодавцем особи, зокрема, 
слідчий, керівник слідчого органу, дізна-
вач, начальник органу дізнання, державні 
та приватні виконавці та інші. Експерти та 
фахівці виступають суб’єктами, які сприя-
ють здійсненню вищезгаданими особами 
діяльності з розслідування кримінальних 
правопорушень, виконання судових рі-
шень, надають допомогу судам у здійсненні 
правосуддя.
Однак, без нормальної діяльності орга-

нів досудового розслідування, органів про-
куратури, органів примусового виконання 
судових рішень, адвоката, експерта, спеціа-
ліста, здійснення правосуддя є неможливим, 
оскільки вони виступають частиною єдино-
го механізму та сприяють його здійсненню. 
Зокрема, органи та особи, які здійсню-

ють примусове виконання рішень, забез-
печують досягнення мети юрисдикційної 
діяльності, захист і відновлення порушених 
прав і свобод.
Виходячи з викладеного, доцільно гово-

рити не про правосуддя як про форму здій-
снення судової влади, а про інтереси пра-
восуддя. У кримінально-правовій доктрині 
неодноразово висловлювалася позиція про 
суперечливу думку вчених, які вважають, 
що об’єкт кримінально-правової охорони, 
який міститься в розділі ХVIII КК України, 
– це інтереси правосуддя.
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Як зазначає В. Я. Тацій, вказувати в 
об’єкті кримінально-правової охорони на 
інтерес доцільно не у всіх випадках, а лише 
у тих, коли законодавцем як об’єкт кримі-
нально-правової охорони встановлено сус-
пільні відносини (певні блага), які приховані 
від безпосереднього сприйняття конкретної 
людини, суспільства чи держави [10, с. 77]. 
Як об’єкт кримінально-правової охоро-

ни, доцільно розглядати інтереси правосуд-
дя. Термін «інтерес» означає особливу ува-
гу, потребу; причину дій, що лежить в осно-
ві мотивів, ідей. Правосуддя – діяльність, 
здійснювана судом, яке інтереси надають 
здійснюваної діяльності цілеспрямований 
характер, забезпечують ефективність у до-
сягненні сучасних цілей, завдань і потреб.
Інтересами правосуддя виступає захист 

права і свободи людини та громадянина, 
юридичної особи, суспільства та держави у 
виді своєчасного та правильного розгляду 
та вирішення справи, притягнення винних 
осіб до кримінальної, адміністративної, ци-
вільної відповідальності.
Без діяльності органів досудового роз-

слідування, органів прокуратури України, 
органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень, досягнення інтересів 
правосуддя було б неможливим. 
Виходячи з цього, необхідно констатува-

ти, що зазіхання на слідчих, осіб, які здій-
снюють дізнання, що не дозволяє досягти 
захисту прав і свободи людини та громадя-
нина, юридичної особи, суспільства та дер-
жави, об’єктом кримінально-правової охо-
рони буде не правосуддя як діяльність, а 
інтереси правосуддя.
Існує небезпека, що на слідчого, дізна-

вача, у процесі розслідування кримінальної 
справи може бути вплив (втручання, пося-
гання, насильницькі дії) з метою перешко-
джання законній діяльності – правильному 
розслідуванню кримінальної справи (як ві-
домо, формулювання обвинувачення є ви-
нятково прерогативою органів досудового 
розслідування, а суд здійснює правосуддя 
лише щодо конкретного підсудного та за ви-
сунутим обвинуваченням).
Вплив на осіб, які здійснюють примусове 

виконання рішень, забезпечують досягнен-
ня мети юрисдикційної діяльності, віднов-

люють і захищають порушені права та сво-
боди людини та громадянина, юридичних 
осіб, суспільства та держави, підривають ін-
тереси правосуддя.
Проте, кримінально-правова охорона 

лише правосуддя як діяльності суду не ві-
дображає повною мірою фактичному змісту 
того об’єкта, що існує у розділі ХVIII Кри-
мінального кодексу України. Виходячи з 
цього, назву розділу ХVIII Кримінального 
кодексу України необхідно сформулювати 
як «Кримінальні правопорушення проти ін-
тересів правосуддя».

Висновки
Правосуддя має важливе значення, 

оскільки здійснює захист прав і свободи 
людини та громадянина, юридичних осіб, 
суспільства та держави. Зазіхання на пра-
восуддя підриває його основи, основи дер-
жави, державну цілісність і непорушність, 
у зв’язку з чим важливе значення набуває 
кримінально-правова його охорона. 
Родовим об’єктом зазіхання на особу в 

контексті кримінальних правопорушень, 
передбачених у розділі VIII «Кримінальні 
правопорушення проти правосуддя» Кри-
мінального кодексу України, яка здійснює 
правосуддя чи досудове розслідування, ви-
ступають інтереси державної влади; видо-
вим об’єктом – інтереси правосуддя; без-
посереднім об’єктом – інтереси конкрет-
ного органу правосуддя, інтереси конкрет-
них правоохоронних органів; додатковим 
об’єктом – щодо конкретної особи, яка здій-
снює правосуддя чи досудове розслідування 
(втручання в діяльність судових органів, по-
гроза або насильство, умисне знищення або 
пошкодження майна. посягання на життя у 
зв’язку з діяльністю, пов’язаною із здійснен-
ням правосуддя). 
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THEORETICAL FUNDAMENTALS 
OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF 

JUSTICE
The article considers the theoretical foun-

dations of criminal law protection of justice be-
cause of a comprehensive system analysis. The 
study used formal-legal and comparative-legal 
methods of research of legal phenomena. The 
system of measures to prevent criminal offenses 
committed against persons who administer jus-
tice is currently ineffective, which determines 
the relevance of the study. The object of the 
study is a set of public relations that arise in 
connection with the commission of criminal of-
fenses against persons who administer justice. 

The subject is the rules of criminal law. It is not-
ed that there is an objective need for criminal 
protection of persons involved in justice from 
committing criminal offenses against them, 
which achieves the goal of criminal law, deter-
ring citizens from committing such crimes, as 
well as in preventing such criminal offenses. 
Deeds. It is noted that encroachments on jus-
tice undermine not only its foundations, but 
also the foundations of the state, its integrity 
and inviolability. In this regard, the criminal 
law protection of justice is important. Improv-
ing the quality of criminal law protection of 
justice contributes to improving the effi ciency 
of the law enforcement system. Scientifi c ap-
proaches to the defi nition of “justice”, “justice”, 
“interests” in the context of the research topic 
are considered. The concept of “criminal law 
protection” in relation to current criminal law, 
the activities of pre-trial investigation bodies, 
bodies and persons enforcing court decisions 
and decisions of other bodies, other bodies and 
persons involved in justice, prosecutors are de-
scribed. Amendments to the current legislation 
are proposed.

Key words: court, court proceedings, jus-
tice, legal activity, judicial system, pre-trial in-
vestigation bodies, criminal offenses.
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ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ Ï²Ä 
×ÀÑ ÇÀÊ²Í×ÅÍÍß ÄÎÑÓÄÎÂÎÃÎ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß 

Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ² ÙÎÄÎ 
ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÐÈÌÓÑÎÂÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â 

ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ 

Досліджувана у статті стадія досудового 
розслідування кримінального провадження 
щодо застосування примусових заходів ме-
дичного характеру (ПЗМХ) містить низку 
проблемних моментів, які потребують на-
укового опрацювання. Доведено, що участь у 
вказаній категорії кримінальних проваджень 
прокурора є обов’язковою і пов’язана з необхід-
ністю дотримання засад верховенства права 
і законності, незважаючи на відсутність кла-
сичної мети обвинувача у вказаній категорії 
кримінальних проваджень у вигляді доведення 
перед судом винуватості особи в інкримінова-
ному правопорушенні, а лише для необхідності 
обґрунтування у змагальному процесі з поси-
ланням на докази, що саме ця особа вчинила 
суспільно небезпечне діяння в стані неосуднос-
ті чи обмеженої осудності. Однак, як вста-
новлено практикою, прокурорський нагляд за 
реалізацією органами досудового розслідування 
у кримінальному провадженні відповідних за-
конодавчих положень виявляє суттєві розбіж-
ності.
Ключові слова: прокурор, досудове розсліду-

вання, примусові заходи медичного характеру, 
кримінальне провадження.
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його дорученням зобов’язаний повідомити 
підозрюваному, його захиснику, законному 
представнику та захиснику особи, стосов-
но якої передбачається застосування при-
мусових заходів медичного характеру, про 
завершення досудового розслідування та 
надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування. Серед вказаного переліку не 
зазначено дізнавача, який також, на нашу 
думку, має право здійснити вказану дію та 
особу, стосовно якої передбачається застосу-
вання ПЗМХ. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Засади процесуальної діяльності проку-
рора при вирішенні питання про застосу-
вання, зміну, продовження чи скасування 
примусових заходів медичного характеру 
набули доктринального осмислення в пра-
цях учених, зокрема Ю. П. Аленіна, С. А. Аль-
перта, Т. В. Варфоломеєвої, В. І. Галагана,-
В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, Ю. М. Гроше-
вого, В. В. Долежана, А.Я. Дубинського,-
В. С. Зеленецького, О. В. Капліної, І. М. Ко-
зьякова, М. В. Косюти, О. П. Кучинської,-
Л. М. Лобойка, Є. Д. Лук’янчикова, В. Т. Ма-
ляренка, О. Р. Михайленка, М. М. Михеєнка, 
В. Т. Нора, В. Л. Ортинського, М. А. Пого-
рецького, І. В. Рогатюка, В. М. Савицького, 
Д. Б. Сергєєвої, Г. П. Середи, О. С. Старень-
кого, М. С. Строговича, О. Ю. Татарова,-
В. Я. Тація, О. М. Толочка, В. В. Топчія,-
Л. Д. Удалової, В. І. Фаринника, С. С. Чер-

Постановка проблеми
Зокрема, ч. 1 ст. 290 КПК України за-

значає серед іншого, що, визнавши зібрані 
під час досудового розслідування докази 
достатніми для складання клопотання про 
застосування примусових заходів медич-
ного характеру, прокурор або слідчий за 



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

72ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2022

нявського, Ю. М. Чорноус, О. Г. Шило, П. В. 
Цимбала, О. О. Юхна, О. Г. Яновської та ін.

Виклад основних положень
Якщо керуватись положеннями ч. 1 ст. 

506 КПК України, згідно з якими особа, 
стосовно якої передбачається застосування 
ПЗМХ або вирішувалося питання про їх за-
стосування, користується правами підозрю-
ваного та обвинуваченого в обсязі, який ви-
значається характером психічної діяльності 
чи психічного захворювання відповідно до 
висновку судово-психіатричної експертизи, 
приходимо до проміжного висновку щодо 
законодавчої прогалини у цьому питанні. 
Адже у висновку судово-психіатричного екс-
пертизи експерти, як правило, не зазнача-
ють, чи може підекспертний брати участь 
в ознайомленні із матеріалами криміналь-
ного провадження стосовно себе. Врахо-
вуючи відсутність такої особи, у переліку, 
передбаченому ч. 1 ст. 290 КПК України, 
на практиці органи досудового розсліду-
вання надають можливість ознайомитись із 
матеріалами кримінального провадження 
лише захиснику або законному представ-
нику. Крім того, існує законодавча колізія в 
питанні проведення слідчих (розшукових) 
дій у кримінальних провадженнях про за-
стосування ПЗМХ та вирішенні клопотань 
сторони захисту, заявлених у порядку-
ст. 220 КПК України після ознайомлення із 
матеріалами кримінального провадження. 
Слушною у вказаному аспекті є позиція-
В.В. Михайленко, яка критично ставить-
ся до відмов слідчих/прокурорів у розгляді 
клопотань сторони захисту в порядку ст. 
220 КПК України та притримується думки 
щодо чіткого розмежування понять «завер-
шення» і «закінчення» досудового розсліду-
вання. На переконання В.В. Михайленко, з 
яким ми цілком погоджуємось, сторона за-
хисту має право заявляти такі клопотання 
протягом усього досудового розслідування 
до його закінчення, що не тотожне «завер-
шенню» та витікає з самої назви ст. 220 КПК 
України «Розгляд клопотань під час досудо-
вого розслідування». Також відсутні забо-
рони на проведення слідчих (розшукових) 
дій за мотивами таких клопотань, оскільки 
законодавчі обмеження на проведення слід-

чих (розшукових) дій «прив’язані» саме до 
закінчення, а не до завершення досудового 
розслідування [1]. 
Згідно з вимогами ст. 511 КПК України 

досудове розслідування у кримінальному 
провадженні щодо застосування ПЗМХ за-
кінчується закриттям кримінального про-
вадження або складенням клопотання про 
застосування ПЗМХ. Отже, на відміну від 
загального порядку кримінального прова-
дження, закон передбачає всього два варі-
анти закінчення такого досудового розслі-
дування, а саме: 1) закриття кримінального 
провадження і 2) складення клопотання 
про застосування примусових заходів ме-
дичного характеру. Після закінчення досу-
дового слідства стосовно особи, яка вчинила 
суспільно небезпечні діяння у стані неосуд-
ності, складається клопотання про застосу-
вання ПЗМХ, у якому повинно бути викла-
дено всі обставини, що підтверджують вчи-
нення цією особою суспільно небезпечного 
діяння, а також дані, які підтверджують, що 
ця особа захворіла на психічну хворобу. Це 
клопотання, затверджене прокурором, ра-
зом із реєстром матеріалів досудового роз-
слідування направляється до суду в межах 
територіальної юрисдикції. 
Судове провадження у зазначеній кате-

горії кримінальних справ здійснюється від-
повідно до загальних правил, встановлених 
КПК України, з урахуванням положень Гла-
ви 39 [2]. Необхідною умовою забезпечення 
конституційного принципу законності у кри-
мінальному провадженні є належним чином 
організована діяльність органів досудового 
розслідування, прокурора і суду щодо вста-
новлення всіх фактичних обставин вчинен-
ня кримінального правопорушення з метою 
досягнення об’єктивної істини. 
Законне і обґрунтоване прийняття рі-

шення про закінчення досудового розсліду-
вання забезпечує реалізацію завдань кри-
мінального провадження, які передбачено 
ст.2 КПК України. Тим самим законодавець 
зазначає, що саме дотримання належної 
правової процедури під час закінчення до-
судового розслідування є однією з основних 
гарантій захисту прав та законних інтересів 
учасників кримінального провадження. Та-
кий захист має відбуватися шляхом чіткого 
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виконання уповноваженими органами та 
посадовими особами своїх обов’язків. 
Кримінальні провадження щодо застосу-

вання ПЗМХ є специфічними за своєю фор-
мою, а процесуальна роль прокурора під час 
здійснення наглядових повноважень вима-
гає теоретичного осмислення. 
На наше переконання, у більшості ви-

падків причинами та умовами вчинення 
хворими із психічними розладами суспіль-
но небезпечних діянь була відсутність сво-
єчасного самозвернення або звернення 
близьких родичів до лікарів-психіатрів та 
несвоєчасне поміщення вказаних хворих на 
примусове лікування до закладу з надання 
психіатричної допомоги; наявність зовніш-
ніх подразників, які сприяли вчиненню 
суспільно-небезпечних діянь (конфлікти із 
близькими родичами, сусідами, випадкови-
ми перехожими, правоохоронними органа-
ми, переписка у соціальних мережах у гру-
пах із особами, які мають психічні розлади 
та тиражують аналогічні маячні ідеї); різке 
загострення психічних станів на тлі вживан-
ня алкоголю, наркотичних чи інших психо-
активних речовин тощо. У цьому контексті 
цікавим є дослідження вчених-психіатрів 
В.Д. Мішиєва, Є.Г. Гриневич, А.М. Кушні-
ра, у ході якого отримано висновки, що тяж-
кість соціальних наслідків і ступінь адаптації 
хворих, зокрема на шизофренію, роблять 
суттєвий внесок у прогноз як захворюван-
ня, так і протиправної поведінки таких па-
цієнтів, а також відіграють значну роль у їх 
суспільній небезпеці. 
З метою профілактики вчинення сус-

пільно небезпечного діяння різними кате-
горіями психічно хворих із групи ризику, 
на нашу думку, доцільно було б створити 
Єдиний реєстр психічно хворих пацієнтів 
та об’єднати зусилля медиків та правоохо-
ронних органів щодо контролю за станом 
вказаної вразливої категорії з метою недо-
пущення вчинення суспільно небезпечних 
діянь.
Повертаючись до проблематики форм 

закінчення досудового розслідування, як 
слушно зазначає О.О. Торбас, уповнова-
жена особа при складанні клопотання про 
застосування ПЗМХ повинна також зазна-
чити про наявність в особи розладу пси-

хічної діяльності на момент вчинення кри-
мінального правопорушення чи на момент 
досудового розслідування, характеристику 
особи, щодо якої існує можливість застосу-
вати ПЗМХ (наявність розладу психічної 
діяльності в минулому, поведінка особи до, 
на момент та після вчинення кримінально-
го правопорушення, небезпечність особи 
внаслідок її психічного стану для самої себе 
та інших осіб), обґрунтування необхіднос-
ті застосування ПЗМХ із зазначенням са-
мого заходу, який необхідно застосувати, 
а також думку слідчого (прокурора) щодо 
можливості особи бути присутньою під час 
судового розгляду [3]. Таким чином, мож-
на стверджувати, що зазначене клопотання 
має відповідати загальним вимогам, що ви-
суваються до обвинувального акта, а також 
обов’язково містити додаткову інформацію 
з таких питань: 1) про примусовий захід 
медичного характеру, який пропонується 
застосувати та 2) можливість забезпечення 
участі особи під час судового проваджен-
ня за станом здоров’я. Одночасно з таким 
клопотанням до суду надсилаються додат-
ки, передбачені у ч. 4 ст. 291 КПК України. 
Під час складання відповідного клопотання 
прокурор має обґрунтувати необхідність за-
стосування ПЗМХ. У зв’язку з цим слід взя-
ти до уваги положення постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 3 червня 2005 
року № 7 «Про практику застосування суда-
ми примусових заходів медичного характе-
ру та примусового лікування», відповідно до 
яких, зокрема, примусові заходи медичного 
характеру мають застосовуватися лише за 
наявності у справі обґрунтованого висновку 
експертів-психіатрів про те, що особа страж-
дає на психічну хворобу чи має інший пси-
хічний розлад, що зумовлює її неосудність 
або обмежену осудність і викликає потребу 
в застосуванні щодо неї таких заходів, а при-
мусове лікування щодо осіб, які вчинили 
злочини та страждають на хворобу, що ста-
новить небезпеку для здоров’я інших осіб 
[4]. 
Не применшуючи роль прокурора, як 

процесуального керівника і організатора 
досудового розслідування кримінальних 
проваджень щодо застосування ПЗМХ, ма-
ємо зазначити, що віднесення певних осіб 
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до осудних чи обмежено осудних категорій 
усе ж таки лежить у площині дискреції су-
дово-психіатричних експертів. При цьому 
ми переконані, що завдання прокурора не 
просто погодитись із висновком СПЕ та до-
лучити його до матеріалів кримінального 
провадження, а детально проаналізувати на 
предмет дотримання вимог ст. 101-102 КПК 
України, де, зокрема, зазначено загальні ви-
моги, які висуваються у кримінальному про-
цесі до цього важливого процесуального до-
кумента. Так, у ч. 1 ст. 101 КПК України за-
значено, що висновок експерта - це доклад-
ний опис проведених експертом досліджень 
та зроблені за їх результатами висновки, об-
ґрунтовані відповіді на запитання, поставле-
ні особою, яка залучила експерта, або слід-
чим суддею чи судом, що доручив прове-
дення експертизи. Також у ч. 6 ст. 101 КПК 
України міститься наступна суттєва вказівка: 
експерт, який дає висновок щодо психічно-
го стану підозрюваного, обвинуваченого, не 
має права стверджувати у висновку, чи мав 
підозрюваний, обвинувачений такий пси-
хічний стан, який становить елемент кримі-
нального правопорушення або елемент, що 
виключає відповідальність за кримінальне 
правопорушення. З точки зору аналізу про-
курором висновку експерта, на нашу думку, 
необхідно керуватись, у першу чергу, п. 10 
ст. 101 КПК України, де вказано, що висно-
вок експерта не є обов’язковим для особи 
або органу, яка здійснює провадження, але 
незгода з висновком експерта повинна бути 
вмотивована, серед іншого у відповідних 
постанові. Тобто у разі встановлення про-
курором невідповідності висновку судово-
психіатричного експерта фактичним обста-
винам кримінального провадження, він має 
право надати письмову вказівку слідчому в 
порядку ст. 36 КПК України про винесення 
постанови щодо призначення комплексної 
комісійної експертизи чи нової експертизи, 
яку доручити іншій експертній установі або 
експертам з іншого регіону. Вказана пози-
ція, на нашу думку, є важливою гарантією 
дотримання засад верховенства права, за-
конності та виконання прокурором завдань 
кримінального провадження, зокрема і 
щодо застосування ПЗМХ. 

У ст. 102 КПК України вказано загальні 
вимоги щодо оформлення висновку експер-
та: коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, 
свідоцтво про присвоєння кваліфікації су-
дового експерта, стаж експертної роботи, 
науковий ступінь, вчене звання, посада екс-
перта) та на якій підставі була проведена 
експертиза; місце і час проведення експер-
тизи; хто був присутній при проведенні екс-
пертизи; перелік питань, що були постав-
лені експертові; опис отриманих експертом 
матеріалів та які матеріали були використа-
ні експертом; докладний опис проведених 
досліджень, у тому числі методи, застосова-
ні у дослідженні, отримані результати та їх 
експертна оцінка; обґрунтовані відповіді на 
кожне поставлене питання. У висновку екс-
перта обов’язково повинно бути зазначено, 
що його попереджено про відповідальність 
за завідомо неправдивий висновок та відмо-
ву без поважних причин від виконання по-
кладених на нього обов’язків. Важливим по-
ложенням щодо вимог, які висуваються до 
оформлення висновку експерта і, безумовно, 
стосуються висновків СПЕ, є ч 3 ст. 102 КПК 
України, згідно з якою якщо при проведен-
ні експертизи будуть виявлені відомості, які 
мають значення для кримінального прова-
дження і з приводу яких не ставилися пи-
тання, експерт має право зазначити про них 
у своєму висновку [5; 6]. 
На основі аналізу матеріалів судових рі-

шень та кримінальних проваджень пропо-
нується внесення змін і доповнень до чин-
ного КПК України, стосовно застосування 
запобіжних заходів, які сприяли б гуманіза-
ції кримінального переслідування. Адже на 
сьогодні до особи, щодо якої вирішується 
питання про застосування ПЗМХ та яка вчи-
нила кримінальний проступок чи нетяжкий 
злочин, яка не має близьких родичів чи опі-
кунів, на практиці автоматично застосову-
ється запобіжний захід у вигляді поміщення 
до закладу з надання психіатричної допомо-
ги в умовах, що виключають її небезпечну 
поведінку. Більше того, вважаємо за необ-
хідне зазначити, що чинний порядок засто-
сування спеціальних запобіжних заходів до 
осіб, які вчинили суспільно небезпечне ді-
яння та виявляють ознаки психічних розла-
дів, взагалі не передбачає при застосуванні 
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судом запобіжного заходу, передбаченого ч. 
2 ч. 1 ст. 508 КПК України у вигляді помі-
щення до закладу з надання психіатричної 
допомоги, надання лікарським персоналом 
лікування. Тобто складається ситуація, коли 
будь-яке лікування, направлене на надання 
такій особі кваліфікованої медичної допомо-
ги, поки вирішується питання про застосу-
вання ПЗМХ, виявляється згідно з чинною 
редакцією ст. 508 КПК України поза зако-
ном. Враховуючи викладене, ми висуваємо 
пропозиції внести зміни до п.1.та п.2 ч.1 
ст.508 КПК України: п.1 ч.1. «1) Передан-
ня на поруки законному представнику або 
лікарю-психіатру (за наявності згоди), який 
здійснює амбулаторний нагляд за відсутнос-
ті близьких родичів/опікунів. Вказаний за-
побіжний захід застосовується лише віднос-
но осіб, які вчинили кримінальний просту-
пок та/або нетяжкий злочин, не пов’язаний 
із застосуванням насильства»; п.2 ч.1: «2) по-
міщення до закладу з надання психіатрич-
ної допомоги та лікування (за необхідності) 
в умовах, що виключають її небезпечну по-
ведінку». 
З метою дотримання розумних строків 

досудового розслідування та уникнення 
необґрунтованої тяганини при вирішен-
ні питання про необхідність застосування 
ПЗМХ, нами пропонується внести зміни до 
ч. 2 та ч. 3 ст.509 КПК України, а саме: «2. 
У разі необхідності здійснення тривалого 
спостереження та дослідження особи може 
бути проведена стаціонарна психіатрична 
експертиза, для чого така особа направля-
ється до відповідного медичного закладу на 
строк не більше двох місяців. Питання про 
направлення особи до медичного закладу 
для проведення стаціонарної комплексної 
судово-психіатричної експертизи вирішу-
ється під час досудового розслідування: 1) 
за мотивованою постановою слідчого/дізна-
вача/прокурора за обов’язкової наявності 
висновку амбулаторної судово-психіатрич-
ної експертизи щодо необхідності призна-
чення комплексної стаціонарної судово-пси-
хіатричної експертизи; 2) ухвалою слідчого 
судді за клопотанням сторони кримінально-
го провадження в порядку, передбаченому 
для подання та розгляду клопотань щодо об-
рання запобіжного заходу за відсутності ви-

сновку амбулаторної судово-психіатричної 
експертизи, а під час судового провадження 
- ухвалою суду. 3. Ухвала слідчого судді про 
направлення особи до медичного закладу 
для проведення комплексної стаціонарної 
судово-психіатричної експертизи окремому 
оскарженню не підлягає. Відмова у такому 
направленні може бути оскаржена в апеля-
ційному порядку». Вирішуючи питання про 
ініціювання застосування примусового захо-
ду медичного характеру, слідчий/дізнавач/
прокурор у відповідному клопотанні має ви-
значити один із видів ПЗМХ, передбачених 
у ч. 1 ст. 94 КК України, а саме: надання ам-
булаторної психіатричної допомоги в при-
мусовому порядку; госпіталізація до психі-
атричного закладу із звичайним наглядом; 
госпіталізація до психіатричного закладу з 
посиленим наглядом; госпіталізація до пси-
хіатричного закладу із суворим наглядом 
[4]. При цьому прокурор враховує загальні 
умови для обрання того чи іншого заходу 
з-поміж зазначених, а саме: а) залежність від 
характеру та тяжкості захворювання; б) за-
лежність від тяжкості вчиненого діяння; в) 
урахування ступеня небезпечності психічно 
хворого для себе г) врахування ступеня не-
безпечності хворого для інших осіб [7]. 
Пропонуючи суду застосування кон-

кретного ПЗМХ, прокурор має керуватися 
положеннями частин 2-5 ст. 94 КК України, 
що встановлюють специфіку кожного із цих 
заходів. Так, згідно із ч. 2 ст. 94 КК України 
надання амбулаторної психіатричної допо-
моги в примусовому порядку може бути за-
стосоване судом стосовно особи, яка страж-
дає на психічні розлади і вчинила суспільно 
небезпечне діяння, якщо особа за станом 
свого психічного здоров’я не потребує госпі-
талізації до закладу з надання психіатричної 
допомоги. Госпіталізація до закладу з надан-
ня психіатричної допомоги із звичайним на-
глядом може бути застосована судом щодо 
психічно хворого, який за своїм психічним 
станом і характером вчиненого СНД по-
требує тримання у закладі з надання психі-
атричної допомоги і лікування у примусово-
му порядку (ч. 3 ст. 94 КК України). Госпіта-
лізація до закладу з надання психіатричної 
допомоги з посиленим наглядом може бути 
застосована судом щодо психічно хворого, 
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який вчинив суспільно небезпечне діяння, 
не пов’язане з посяганням на життя інших 
осіб, і за своїм психічним станом не стано-
вить загрози для суспільства, але потребує 
тримання у закладі з надання психіатричної 
допомоги та лікування в умовах посиленого 
нагляду (ч. 4 ст. 94 КК України). Госпіталі-
зація до закладу з надання психіатричної 
допомоги із суворим наглядом може бути 
застосована судом щодо психічно хворого, 
який вчинив суспільно небезпечне діяння, 
пов’язане з посяганням на життя інших 
осіб, а також щодо психічно хворого, який 
за своїм психічним станом і характером вчи-
неного суспільно небезпечного діяння ста-
новить особливу небезпеку для суспільства і 
потребує тримання у закладі з надання пси-
хіатричної допомоги та лікування в умовах 
суворого нагляду (ч. 5 ст. 94 КК України). 
Також, на наш погляд, прокурор має перед-
бачити у відповідному клопотанні можли-
вість передання психічно хворого на піклу-
вання родичам або опікунам з обов’язковим 
лікарським наглядом у разі, якщо не буде 
визнано за необхідне застосування до пси-
хічно хворого ПЗМХ, а також у разі припи-
нення застосування таких заходів [7]. 
Окремо необхідно звернути увагу на 

особливості, які має закінчення досудового 
розслідування щодо обмежено осудних осіб. 
Згідно із ч. 2 ст. 504 КПК України досудове 
розслідування щодо осіб, які підозрюються 
у вчиненні кримінального правопорушен-
ня в стані обмеженої осудності, здійснюєть-
ся слідчим, дізнавачем згідно із загальними 
правилами, передбаченими КПК України. 
Суд, ухвалюючи рішення, може врахувати 
стан обмеженої осудності як підставу щодо 
застосування ПЗМХ. З цих положень за-
кону можна зробити висновок: у разі здій-
снення досудового розслідування відносно 
обмежено осудних осіб за його результата-
ми складається не клопотання про застосу-
вання ПЗМХ, а обвинувальний акт. На це 
вказують норми щодо «загального порядку» 
досудового розслідування, а також ухвален-
ня вироку (яке, як відомо, можливе лише 
на підставі обвинувального акта). Проте, 
як слушно зауважує О.О. Торбас, у такому 
обвинувальному акті обов’язково повинно 
бути зазначено, що особа на момент скоєн-

ня правопорушення не могла усвідомлю-
вати значення своїх дій та керувати ними, 
а також повинні міститися докази, які під-
тверджують цей факт. Без зазначення цих 
відомостей досудове розслідування може 
бути визнане неповним, що є суттєвим по-
рушенням кримінального процесуального 
закону та може стати причиною ухвалення 
виправдувального вироку, який не буде від-
повідати дійсним обставинам кримінально-
го правопорушення [8]. 
З огляду на це можна дійти висновку, 

що закінчення досудового розслідування 
відносно обмежено осудної особи займає 
проміжне положення між такими його фор-
мами, як складання обвинувального акта та 
клопотання про застосування примусових 
заходів медичного характеру. Проте, якщо 
під час досудового розслідування не вине-
сено постанову про зміну порядку досудово-
го розслідування згідно з Главою  39 КПК 
України у випадку відсутності підстав, пе-
редбачених для закриття чи зупинення вка-
заного кримінального провадження, однією 
із форм закінчення такого розслідування є 
складання саме обвинувального акта. Пи-
тання щодо постановлення вироку чи ухва-
ли про застосування ПЗМХ у такому випад-
ку буде вирішуватись безпосередньо під час 
дослідження обставин у суді та перевірки їх 
доказами. Також представнику публічно-
го обвинувачення необхідно прискіпливо 
ставитись до перевірки змісту клопотання 
про застосування примусових заходів ме-
дичного характеру, підготовленого слідчим/
дізнавачем і у випадку незгоди з проєктом 
вказаного клопотання більш широко вико-
ристовувати надані чинним КПК повнова-
ження щодо самостійного складання такого 
процесуального документа у суворій відпо-
відності до вимог ст. 292 КПК України. У 
листі Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 03.10.2012 року № 223-1430/0/4-12 «Про 
порядок здійснення підготовчого судового 
провадження відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України» зазначе-
но, що у підготовчому судовому засіданні суд 
має право повернути обвинувальний акт, 
клопотання про застосування примусових 
заходів виховного або медичного характеру 
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прокурору, якщо вони не відповідають ви-
могам статей 291, 292 КПК України: зокре-
ма, якщо ці документи містять положення, 
що суперечать одне одному; у документах 
наведено недопустиму натуралізацію опису 
злочину; вони не підписані слідчим (крім 
випадків, коли прокурор склав їх самостій-
но) чи не затверджені прокурором; до них 
не долучено передбачені законом додатки. 
Відповідно до ч. 2 ст. 292 КПК України 

клопотання про застосування примусових 
заходів медичного характеру має відпо-
відати вимогам ст. 291 КПК України, а та-
кож містити інформацію про примусовий 
захід медичного характеру, який пропо-
нується застосувати, та позицію щодо мож-
ливості забезпечення участі особи під час 
судового провадження за станом здоров`я. 
Проте, клопотання не відповідає вимогам, 
встановленим ч. 2 ст. 292 КПК України, а 
саме не містить позицію щодо можливості 
забезпечення участі особи під час судово-
го провадження за станом здоров`я, що є 
обов`язковими приписами форми та змісту 
такого клопотання, встановлені законом, та 
які є належним чином слідчим та прокуро-
ром при зверненні клопотання до суду не 
дотримані. Відповідно до ч. 3 ст. 503 КПК 
України кримінально-правова оцінка сус-
пільно небезпечного діяння, вчиненого у 
стані неосудності, повинна ґрунтуватися 
лише на відомостях, які характеризують 
суспільну небезпеку вчинених дій. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 504 КПК України досудове 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру здійснюється слідчим 
згідно із загальними правилами, передба-
ченими цим Кодексом, з урахуванням поло-
жень глави 39 КПК України. 
Як свідчить судова практика, неправиль-

но зазначати в клопотанні про те, що особа 
вчинила суспільно небезпечне діяння умис-
но, тому що стан неосудності фактично по-
збавляє її здатності усвідомлювати свої дії та 
керувати ними у момент вчинення вказано-
го діяння, хоча воно й містить ознаки кри-
мінального правопорушення. Хоча у розу-
мінні ст. 506 КПК України особа, щодо якої 
передбачається застосування ПЗМХ лише 
користується правами підозрюваного та об-

винуваченого в обсязі, який визначається 
характером розладу психічної діяльності 
чи психічного захворювання відповідно до 
висновку судово-психіатричної експертизи, 
та здійснює їх через законного представни-
ка, захисника, однак окремі судді дотриму-
ються спірної позиції щодо обов’язковості 
ознайомлення таких осіб в порядку ст. 290 
КПК України з усіма матеріалами досудово-
го розслідування та вручення копій клопо-
тання про застосування ПЗМХ. І наслідком 
недотримання цих досить дискусійних тлу-
мачень КПК України вважають за можливе 
повернути прокурору клопотання на до-
опрацювання [4]. 
Враховуючи вимоги наведеної ст. 506 

КПК України, вважаємо, що вказані рі-
шення не відповідають вимогам закону, 
оскільки чинне кримінальне процесуальне 
законодавство не містить прямих вказівок 
на ознайомлення особи, визнаної за наслід-
ками СПЕ неосудною з матеріалами досу-
дового розслідування. Оскільки намагання 
слідчого провести вказану процесуальну 
дію безпосередньо із психічно хворим може 
наразити слідчого на небезпеку та заверши-
тись загостренням стану такої особи або на-
віть знищенням матеріалів кримінального 
провадження. У випадку із формою досу-
дового розслідування у формі дізнання, пе-
редбачено надсилання копій усіх матеріалів 
сторонам, тому в такому випадку проблем 
правозастосування не виникає. 

Висновок
Отже, на етапі закінчення досудового 

розслідування прокурор, як процесуальний 
керівник повинен визначити, чи достатньо 
зібраних доказів для складання фінального 
процесуального документа у кримінально-
му провадженні і чи є ці докази належни-
ми та допустимими; чи реалізовано право 
учасників кримінального провадження на 
ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження (захисник, законний пред-
ставник, потерпілий, особа, щодо якої пе-
редбачається застосування ПЗМХ (врахову-
ючи характер психічного розладу), а також 
детально вивчити або ж самостійно скласти 
клопотання про застосування ПЗМХ з по-
дальшим скеруванням його до суду в межах 
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процесуального строку, відведеного на про-
ведення розслідування та строку дії запо-
біжного заходу, передбаченого ст. 508 КПК 
України, обраного чи продовженого ухва-
лою слідчого судді.
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Kushpit Volodymyr
PROCEDURAL ACTIVITIES OF 

THE PROSECUTOR DURING THE 
COMPLETION OF THE PRE-TRIAL 

INVESTIGATION IN THE CRIMINAL 
PROCEEDINGS REGARDING THE 

APPLICATION OF FORCED MEDICAL 
MEASURES

The stage of the pretrial investigation of 
the criminal proceedings regarding the use of 
coercive measures of a medical nature (PCM) 
studied in the article contains a number of 
problematic points that require scientifi c study. 
It has been proven that the participation of the 
prosecutor in the specifi ed category of criminal 
proceedings is mandatory and is connected 
with the need to observe the principles of the 
rule of law and legality, despite the absence of 
the classic goal of the accuser in the specifi ed 
category of criminal proceedings in the form of 
proving to the court the guilt of the person in the 
incriminated offense, and only for the need to 
justify in a adversarial process with reference to 
evidence that this particular person committed 
a socially dangerous act in a state of insanity or 
limited sanity. However, as established by the 
practice of the prosecutor’s supervision over the 
implementation of pre-trial investigation bodies 
in criminal proceedings, the relevant legislative 
provisions reveal signifi cant discrepancies.

Keywords: prosecutor, pretrial investigation, 
coercive measures of a medical nature, criminal 
proceedings.
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Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÄÎÏÈÒÓ ÌÀËÎË²ÒÍÜÎÃÎ 
ÏÎÒÅÐÏ²ËÎÃÎ Â²Ä ÍÀÑÈËÜÍÈÖÜÊÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â

У статті розглянуто питання про під-
готовку до проведення слідчої розшукової дії 
– допит малолітнього потерпілого від на-
сильницьких злочинів. Визначено, що прове-
дення допиту малолітнього потерпілого від 
насильницьких злочинів є вкрай необхідним, 
саме тому слідчий повинен ретельно під-
готуватись до цієї слідчої дії. Встановлено, 
що тактика отримання показань від мало-
літніх потерпілих направлена не тільки на 
з’ясування обставин насильницьких дій, але і 
на встановлення інших ймовірних доказів, що 
підтвердять факт вчинення насильства щодо 
дитини. Важливою складовою проведення до-
питу вказаної категорії осіб є вміле застосу-
вання тактичних прийомів. З’ясовано: допит 
малолітнього потерпілого від насильницьких 
злочинів включає наступні стадії: встанов-
лення психологічного контакту; вільна розпо-
відь; постановка запитань; ознайомлення з 
протоколом допиту. 
Ключові слова: допит, неповнолітній, на-

сильницькі злочини, слідчий, тактика.
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з цих питань у слідчих часто недостатньо.-
У результаті, на практиці часто не викорис-
товуються багато корисних тактичних при-
йомів проведення цієї слідчої дії, а нерідко 
допускаються і помилки, які стоять на заваді 
до отримання потрібної інформації. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Теоретичним підґрунтям досліджен-
ня стали фундаментальні праці фахівців у 
галузі криміналістики, кримінології, пси-
хології, кримінального права та процесу:-
Ю. П. Аленіна, В. П. Бахіна, В. Д. Берна-
за, Т. В. Варфоломеєвої, А. Ф. Волобуєва,-
В. І. Галагана, В. Г. Гончаренка, В. А. Жу-
равля, А. В. Іщенка, О. А. Кириченка,-
Н. І. Клименко, В. П. Колмакова, М. В. 
Костицького, В. К. Лисиченка, В. Г. Лука-
шевича, Є. Д. Лук’янчикова, В. Т. Маля-
ренка, Д. Й. Никифорчука, Ю. Ю. Орлова,-
М. А. Погорецького, Д. О. Савицького,-
М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, О. В. Та-
ран, О. Ю. Татарова, Л. Д. Удалової,-
М. І. Хавронюка, В. Г. Хахановського,-
П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського,-
С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус,-
І. Я. Фрідмана, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шу-
мила та ін.

Метою та завданням статті є формуван-
ня науково обґрунтованих засад тактики до-
питу малолітніх потерпілих від насильниць-
ких злочинів.

Постановка проблеми
Упродовж останніх декількох десятиліть 

питанню і проблемним моментам прова-
дження допиту приділялася і приділяється 
до сих пір безпрецедентно багато уваги з 
боку науковців та практиків. Було опубліко-
вано результати ряду найважливіших дослі-
джень у цій сфері. Однак, мабуть, не всі вони 
доступні широкому загалу слідчих, та й часу 
для ознайомлення з об’ємними матеріалами 
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Виклад основного матеріалу
З приводу провадження допиту непо-

внолітніх справедливою є думка Ф. М. Со-
кирана про те, що працівники-практики ма-
ють усвідомлювати, що тактичні прийоми, 
які вони застосовують під час розслідуван-
ня, мають спиратися не лише на криміна-
лістичну практику, а й на результати дослі-
дження юридичної науки із цього питання 
[1, с. 47]. Разом з тим комплексний аналіз 
думок науковців та практиків дає підстави 
стверджувати, що тактично і процедурно 
правильне проведення допиту, у тому числі 
малолітніх осіб від насильницьких злочинів, 
залежить від якості підготовки слідчого до 
провадження слідчої дії. У цьому контексті 
автор поділяє думку В. Ю. Шепітька про 
те, що підготовка і проведення допиту не-
повнолітніх зумовлені віковими особливос-
тями допитуваної особи, знання яких має 
велике значення для обрання прийомів 
встановлення психологічного контакту, ви-
бору режиму проведення допиту, здійснен-
ня впливу на неповнолітнього, оцінки його 
свідчень [2, с. 206]. 
Правильно організований і проведений 

допит малолітнього потерпілого полягає в 
умілому підході слідчого до допитуваного, 
в отриманні в результаті відвертого і прав-
дивого викладу фактів, що мають значення.-
У той же час ніякі тактичні прийоми допиту 
не можуть замінити творчої ініціативи слід-
чого, вдумливого і чуйного ставлення до до-
питуваного, встановлення з ним психологіч-
ного контакту [3, с. 195-197]. 
Визнавши, що проведення допиту мало-

літнього потерпілого від насильницьких зло-
чинів є вкрай необхідним, слідчий повинен 
ретельно підготуватись до цієї слідчої дії. 
Перед допитом малолітнього слідчий по-

винен виконати цілий ряд додаткових дій, 
що дозволяють пізнати особистісні, вікові, 
психічні та інші особливості такої особи, ви-
вчити фактори, що впливають на формуван-
ня, збереження та відтворення його пока-
зань. Так, орган досудового розслідування 
до моменту проведення допиту малолітньо-
го потерпілого повинен мати інформацію: 
про психологічні особливості малолітнього 
(відповідність віку, рівень його інтелекту-

альних здібностей, ступінь володіння усною 
і письмовою мовою, можливості пам’яті, кон-
структивного мислення, спостережливості 
тощо) [4, с. 124]. Водночас з метою правиль-
ної організації слідчої (розшукової) дії слід-
чому необхідно мати достатню інформацію 
про умови життя і виховання дитини, сту-
пінь його розумового розвитку, особливості 
емоційної і вольової сфери, темперамент, ін-
тереси. Аналіз зазначених даних дозволить 
правильно оцінити поведінку потерпілого в 
момент події злочину і після нього, особли-
вості формування показань, поведінку при 
допиті, що, у свою чергу, дозволить слідчому 
знайти правильний підхід до дитини. При 
цьому слідчий повинен гнучко використову-
вати можливості, надані йому чинним зако-
нодавством [5, с. 133]. 
У цьому сплетінні допит малолітньо-

го потерпілого з цієї категорії проваджень 
володіє великим рівнем інформативності. 
Слідчий повинен усвідомлювати, що мало-
літній потерпілий – це, перш за все, дитина, 
що має певну специфіку, обумовлену віком 
і особливостями психіки і потрапив у важ-
ке становище. Для цього при підготовці до 
слідчої дії необхідно врахувати такі момен-
ти, як вибір місця допиту, участь законних 
представників, і, особливо, забезпечення 
участі таких кваліфікованих спеціалістів,уяк 
педагога та психолога [6, с. 11]. 
Підготовчий етап до допиту малолітніх 

потерпілих від насильницьких злочинів 
включає наступні заходи [7, c. 10-11]: 1. Збір 
і вивчення всієї наявної інформації про об-
ставини кримінального правопорушення, 
дитину, сім’ю малолітнього потерпілого, 
особу злочинця, у тому числі: бесіда з батька-
ми (найчастіше матір’ю дитини): як батьки 
дізналися про злочин, хто раніше розмов-
ляв з дитиною про злочин, інформація, яка 
може бути корисна для вибудовування кон-
такту (захоплення, улюблені ігри, особли-
вості мови). Бесіда з людиною, якій дитина 
вперше розповіла про злочин (обставини і 
зміст даного оповідання). У цьому контексті 
вивчення особистості допитуваного є най-
важливішим елементом підготовки до допи-
ту. Саме з урахуванням особливостей його 
особи слід визначати стратегію допиту, про-
гнозувати ймовірні «ходи допитуваного», 
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лінію його поведінки і підбирати тактичні 
прийоми, застосування яких може прине-
сти успіх. Практика свідчить, що ставлен-
ня слідчих до вивчення особистості навіть 
основної фігури у справі – підозрюваного 
(не кажучи вже про потерпілого, а тим біль-
ше свідка) – може бути охарактеризоване як 
вкрай несерйозне. Зазвичай воно зводиться 
до отримання формальних, малозмістовних 
характеристик [8, с.10-11]. 
При допиті малолітніх потерпілих не-

обхідно враховувати їх індивідуально-пси-
хологічні особливості. Відповідні відомості 
слідчий отримує з бесід з батьками, вихова-
телями та вчителями, зі знайомства з умова-
ми життя дитини, із загальним рівнем її пси-
хічного розвитку. При цьому з’ясовується, 
якими знаннями і вміннями володіє дитина, 
схильний до надмірного фантазування, чим 
захоплюється, як поводиться з дорослими і 
з однолітками, які риси його характеру, осо-
бливості темпераменту (товариськість, врів-
новаженість, збудливість або інертність), чи 
є психічні аномалії, дефекти мови, що може 
викликати підвищену психічну напруже-
ність, і т д. 
Необхідно знати і позицію малолітнього 

по відношенню до розслідуваної події, його 
психічний стан у момент скоєння злочину 
[9, с. 137-138]. Крім того слідчий з’ясовує 
такі особливості малолітнього, як вразли-
вість, спостережливість, сором’язливість, 
боязкість, інтереси, у кого, у якій обстанов-
ці і середовищі він жив, з ким спілкувався 
в останній час, чи не міг він зазнати впливу 
і навіювання з боку зацікавлених осіб. Усе 
це вкрай необхідно для тактично правиль-
ного проведення допиту потерпілого, за-
безпечення подальшої оцінки їх показань 
[2, с. 196]. 2. Попередня зустріч з родичами 
дитини і фахівцями інших відомств, залуче-
ними в процес розслідування (педагог, пси-
холог, фахівець органу опіки та піклування, 
відповідної служби у справах дітей та упо-
вноваженого підрозділу органів Національ-
ної поліції тощо). На цьому етапі необхідно 
з’ясувати, хто буде безпосередньо присутні-
ми під час допиту дитини, а хто буде спосте-
рігати через дзеркало Гезелла (при наявнос-
ті такого), по відео трансляції або пізніше 
познайомиться із протоколом допиту. Не-

обхідно, щоб під час допиту були присутні 
тільки безпосередньо пов’язані з процесом 
особи, які не повинні заважати дитині дава-
ти показання. 
Нерідко сором’язливі діти не бажають 

розмовляти з абсолютно незнайомим слід-
чим і відповідати на його питання. У таких 
випадках присутність близьких осіб надає 
слідству неоціненну послугу, оскільки заспо-
коює неповнолітніх, і вони, слухаючи цих 
осіб, розповідають слідчому все їм відоме [2, 
с. 196]. Разом з тим слід виключити всі спро-
би дорослих підготувати дитину до допиту 
[9, с. 137-138]. 

3. Підготовка приміщення для допиту, 
допоміжних матеріалів (іграшки, приладдя 
для малювання, анатомічні ляльки і т.п.), 
перевірка техніки. Необхідно продумати, 
як і коли буде складено протокол допиту: 
протягом допиту або після його закінчення. 
Якщо слідчий буде фіксувати інформацію 
безпосередньо під час допиту, необхідно 
підготувати ноутбук. Протокол допиту мож-
на скласти на основі відеозапису – такий ва-
ріант дає можливість найбільш точного за-
фіксувати слова дитини. Не слід замінювати 
слова, використовувані дитиною для опису 
дій або частин тіла, «дорослою» термінологі-
єю, так як згодом це може привести до сум-
нівів у достовірності отриманої інформації в 
суді. Взагалі вибір місця і часу проведення 
допиту – проблема, що вимагає детального 
розгляду. Аналіз практики організації допи-
ту показує, що слідчі повсюдно і майже по-
стійно проводять допити у своєму кабінеті, 
викликаючи осіб для допиту в основному 
порядку. Такий виклик на допит вельми 
зручний в організаційному відношенні, про-
те часто невдалий з тактичної точки зору [7, 
с.14]. 
Важливим завданням є створення на-

вколо дитини особливо доброзичливої, по-
зитивної, комунікативно емоційної атмосфе-
ри; забезпечити гарні побутові умови, зміс-
товну й цікаву зайнятість дитини, залежно 
від її віку та інтересів. Важливо, щоб було 
все необхідне, що відволікає дитину від пе-
реживань і тривоги, яку вона постійно від-
чуває: іграшки, книги, настільні ігри (шахи, 
шашки, пазли, теніс), акваріум, приладдя 
для малювання, ліплення, цікаві головолом-
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ки, планшет, магнітофон (телевізор) тощо 
[10, с. 92]. 
Допит вказаної категорії осіб може від-

буватися в домашній обстановці, у дошкіль-
ному або медичному закладі, у школі, дитя-
чій кімнаті т. п., залежно від того, де можна 
домогтися максимальної комунікативної 
активності [9, с. 138]. Допитувати малоліт-
нього потерпілого, який переніс важке по-
трясіння через вчинений злочин, краще в 
домашніх умовах або створити подібну об-
становку в іншому місці [2, с. 298]. 
Місцем допиту малолітніх потерпілих та-

кож можна обрати дитячий садок або шко-
лу, якщо немає небезпеки, що потерпілого 
можуть засміяти інші діти, якщо їм стане ві-
домо про те, що сталося [11, с. 12]. У процесі 
підготовки до слідчої (розшукової) дії необ-
хідно вирішити питання про доцільність за-
стосування аудіо, - відеозапису [12, с.16]. 
Спілкування з малолітньою особою ха-

рактеризується великим об’ємом невер-
бальної інформації, яка в подальшому може 
бути предметом особливого аналізу, тлума-
чення, співставлення із показаннями і пове-
дінкою інших малолітніх осіб. Крім того, як 
правило, під час допиту малолітніх усклад-
нений сам процес отримання інформації 
про вчинений злочин (у зв’язку з маленьким 
віком, фізичними або психічними недоліка-
ми тощо). Відеозапис допиту малолітнього 
потерпілого дозволяє вирішувати мораль-
но-етичні проблеми. У подальшому якісно 
проведений відеозапис допиту може бути 
використаний судом без виклику у судове 
засідання [13, с. 140]. 

4. Підготовка переліку питань, які необ-
хідно задати неповнолітньому та складання 
плану допиту. У формулюванні питань може 
надати допомогу педагог (педагог-психолог, 
психолог), знайомий з рівнем пізнавально-
го і мовного розвитку дитини. Складання 
письмового плану – одна з основних форм 
підготовки до допиту. У плані повинно бути 
по можливості вичерпно висвітлено пред-
мет допиту. При виявленні упущень план 
слід доповнити. Остаточно прийнятий до 
виконання, він стає найважливішою пере-
думовою успіху майбутнього допиту. Голо-
вна причина невисокої якості допитів як- 
раз і полягає у відсутності у багатьох слідчих 

звички складати письмовий план допиту, у 
підміні його уявною схемою, містить лише 
найзагальніші уявлення про те, що потрібно 
з’ясувати. Без плану слідчий не може знати 
кінцевого числа питань, вичерпний пред-
мет допиту, а тому просто приречений на 
упущення [14, с. 13-14]. 
На жаль, як свідчить практика, слідчі 

уникають складення такого плану, посила-
ючись на брак часу. Натомість вони прак-
тикують таку модель допиту як вислухо-
вування вільної розповіді допитуваного, 
після чого деталізують показання у вигляді 
конкретних питань, окрім випадків роз-
слідування складних злочинів. Допит ма-
лолітніх потерпілих у цьому випадку не є 
виключенням. 

5. Участь дитини в допиті слід планува-
ти завчасно і докладати всіх зусиль для за-
безпечення безперервної взаємодії між ди-
тиною, слідчим і фахівцями інших служб 
(соціальних, психологічних, медичних) 
протягом всього процесу розслідування. У 
ході слідства, необхідно інформувати дітей 
жертв злочинів про їхні права, їх ролі, про 
зміст, терміни, про хід судочинства та при-
йняті рішення у провадженні. Уся інформа-
ція повинна бути надана зрозумілою дитині 
мовою і в такій формі, яка враховує його вік 
і ступінь зрілості. Взагалі тактика допиту по-
терпілого має специфіку, обумовлену його 
процесуальним статусом, особливостями 
процесу формування показань, зацікавле-
ністю результатом розслідування та іншими 
факторами [2, с. 317]. 
Необхідно підкреслити, що тактика 

отримання показань від малолітніх потер-
пілих направлена не тільки на з’ясування 
обставин насильницьких дій, але і на вста-
новлення інших ймовірних доказів, що під-
твердять факт вчинення насильства щодо 
дитини. Важливою складовою проведення 
допиту вказаної категорії осіб є вміле засто-
сування тактичних прийомів. Застосування 
тактичних прийомів під час допиту дозво-
ляє провести його цілеспрямовано, встано-
вити психологічний контакт з допитуваним, 
з’ясувати, які саме обставини, факти йому 
відомі, вжити заходів до нейтралізації його 
негативної позиції і отримати від нього свід-
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чення, у яких міститься об’єктивна інформа-
ція [2, с. 289-290]. 
У розпорядженні слідчого завжди є пев-

ний набір тактичних засобів, використання 
яких дозволить без особливих труднощів і, 
головне, без загрози для здоров’я допиту-
ваного (звичайно, якщо слідчий здатний не 
порушити межі між правомірним психоло-
гічним впливом і психічним насильством) 
ефективно провести допит неповнолітнього 
потерпілого. 
Досить поширена помилка багатьох 

слідчих полягає в тому, що вони не бачать 
особливої різниці між допитом дорослих і 
неповнолітніх, а тим більше малолітніх. Їхні 
свідчення викладаються мовою дорослої лю-
дини, а питання задаються без урахування 
психології дитини. Нерідко слідчі вважають 
свідчення дітей більш щирими і правдиви-
ми, що також є помилкою. У дітей велика 
спостережливість, але не можна випускати з 
уваги схильності дітей, особливо малолітніх, 
до фантазування, їх сугестивність [2, с. 195]. 
Основною метою допиту дитини  є отри-

мання повного обсягу інформації про те, 
що відбулося в ході спонтанної розповіді 
дитини. Під час розмови слідчий або психо-
лог (педагог) має сидіти поруч із дитиною, 
не допускаючи розділення столом; спілку-
ючись з дитиною, необхідно демонструва-
ти повагу щодо неї, намагатись створити 
атмосферу довіри (наприклад, пригостити 
дитину чаєм). У процесі розмови необхідно 
з’ясувати терміни подій, які відбулися з ди-
тиною та отримати їх опис. Для цього варто 
ставити цілеспрямовані запитання про на-
сильство. При необхідності допиту малоліт-
нього потерпілого слідчий повинен встано-
вити: характер насильства, якщо воно було; 
час і обставини; людину, що заподіяла на-
сильство; з’ясувати місце події; опис оточен-
ня; коли це трапилося, у який час – уранці, 
вдень, увечері, вночі, у яку пору року і т.д. 
[11, с. 28-30]. 
Допит малолітнього потерпілого від на-

сильницьких злочинів включає наступні 
стадії: встановлення психологічного контак-
ту; вільна розповідь; постановка запитань; 
ознайомлення з протоколом допиту. 
Вважаємо за необхідне окрему увагу 

приділити встановленню психологічного 

контакту з дитиною до і під час проведен-
ня допиту, оскільки він є основною умовою 
ефективності проведення допиту [15, с. 133] 
і значно полегшує вирішення загальних і 
приватних завдань слідчої дії [2, с. 242-243]. 
Найбільш ефективними тактичними прийо-
мами допиту малолітньої потерпілої будуть 
ті, які спрямовані на подолання психологіч-
ної травми, заподіяної злочином, що мають 
на меті допомогти адаптуватися і отримати 
повні і достовірні свідчення безпосередньо 
після вчинення злочину, виключивши тим 
самим необхідність проведення повторного 
допиту [16, с. 19]. 
Слідчий, встановлюючи контакт із ди-

тиною, повинен враховувати наступні мо-
менти: 1) слідчий не «допитує» дитину; 2) 
ставлячи запитання, слід враховувати, що 
для маленьких дітей дуже складно слідкува-
ти за двома (або більше) думками та тема-
ми; 3) діти та дорослі розмовляють «різними 
мовами», отже, необхідно виробити форму 
діалогу у зрозумілій для дитини формі; 4) 
слід пам’ятати, що суперечливість у відомос-
тях, що їх надають діти є нормальною. Крім 
того, дитина далеко не завжди зізнається, 
що не розуміє поставлене запитання. 
Сформульовані питання повинні бути 

простими і зрозумілими допитуваному. Зна-
ючи, наприклад, що неповнолітній боязкий 
і сором’язливий, слідчий прагне розговори-
ти його, розмовляючи на цікаві для дитини 
теми. У цілому весь допит неповнолітнього 
повинен проходити в режимі розмови [2, с. 
197]. Разом з тим під час допиту малолітньо-
го потерпілого слідчий не повинен обирати 
загрозливий тон, демонструвати перевагу, 
владні повноваження, однак і неприрод-
на метушливість, солодкуватість може ви-
кликати у допитуваного недовіру. Слідчий 
повинен володіти навичками активного 
слухання, проявляти інтерес до особи спів-
розмовника, адже допит з точки зору кримі-
нального процесу і криміналістики – це слід-
ча дія, а з позиції психології – спілкування 
двох людей. Тому тут застосовні такі прийо-
ми налагодження психологічного контакту, 
як прояв емпатії, співпереживання, ство-
рення сприятливої для спілкування атмос-
фери (що виключає шум, появу сторонніх 
осіб, телефонні дзвінки тощо). 
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Зазначимо, що КПК України, зокрема 
ст. 55, визначає особу потерпілого, а саме 
«потерпілим у кримінальному провадженні 
може бути фізична особа, якій криміналь-
ним правопорушенням завдано моральної, 
фізичної або майнової шкоди, а також юри-
дична особа, якій кримінальним правопо-
рушенням завдано майнової шкоди» [17]. 
Факт, що потерпілому присвячено окремий 
параграф (розділ 3), свідчить про важливе 
самостійне значення, яке законодавець від-
водить потерпілому у кримінальному про-
вадженні. Отже, потерпілими можуть ви-
ступати: фізична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано моральної, фі-
зичної або майнової шкоди. Це можуть бути 
як громадяни України, так і іноземці та осо-
би без громадянства; юридична особа, якій 
кримінальним правопорушенням завдано 
майнової шкоди. Якщо говорити про мало-
літнього потерпілого, то необхідно зазначи-
ти, що згідно з п. 11 ч. 1 ст. 3 КПК України 
малолітньою особою є дитина до досягнення 
нею чотирнадцяти років, а неповнолітньою 
– малолітня особа, а також дитина у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п. 12 
ч. 1 ст. З КПК України). Цікавим є той факт, 
що міжнародне право оперує терміном «ди-
тина», не використовує поняття «неповно-
літня особа» та не виокремлює з їх переліку 
малолітніх. У той же час з положень ст. 1 
Конвенції ООН про права дитини, відповід-
но до якої дитиною є кожна людська істота 
до досягнення 18-річного віку, якщо за за-
коном, застосовуваним до даної особи, вона 
не досягає повноліття раніше (в розумінні 
вітчизняного закону – не набула повної про-
цесуальної дієздатності внаслідок реєстрації 
шлюбу, народження дитини чи за рішенням 
суду набула повної дієздатності), випливає, 
що надане Конвенцією визначення терміну 
«дитина» є аналогічним вжитому у вітчизня-
ному праві поняттю «неповнолітня особа» 
[18, с. 95-98]. 
Вважаємо, що законодавчий корпус на-

справді здійснив вагомий внесок щодо за-
хисту прав дітей у кримінальному процесі. 
Велика частина новел стосується саме ста-
тусу неповнолітніх у кримінальному прова-
дженні. У цьому законодавчому акті, зокре-
ма у ст. 10 КПК України, передбачено, що 

певні категорії осіб, у тому числі неповно-
літні учасники кримінального проваджен-
ня, користуються додатковим гарантіями, 
зокрема: по-перше, це стосується особливої 
процедури допиту неповнолітніх та малоліт-
ніх осіб. При проведенні слідчих (розшуко-
вих) дій за участю малолітньої або неповно-
літньої особи забезпечується участь закон-
ного представника, педагога або психолога, 
а за необхідності – лікаря. У коментарі до 
КПК України зазначається, що для створен-
ня сприятливої обстановки, комфорту та за-
хищеності запрошується той педагог, який 
безпосередньо знає та навчає допитуваного. 
За участю психолога допит малолітнього 
(неповнолітнього) свідка, потерпілого про-
водиться в разі, якщо внаслідок вчиненого 
кримінального правопорушення, свідком 
(очевидцем) якого він був, малолітньому за-
вдано певних моральних страждань – таких, 
що призвели до тимчасового хворобливого 
стану (стрес, постійне перебування у стані 
страху тощо). Лікар залучається для про-
ведення допиту малолітнього (неповноліт-
нього) свідка чи потерпілого, якщо за на-
слідками вчиненого кримінального право-
порушення, свідком (потерпілим) якого він 
був, в останнього виникли тимчасові розла-
ди психічної діяльності чи фізичні розлади 
здоров’я [18, с. 95-98]. 
По-друге, до неповнолітньої особи не 

може бути застосований такий захід за-
безпечення кримінального провадження, 
як привід. По-третє, обговорюваним у на-
укових колах нововведенням КПК Укра-
їни є допит малолітнього потерпілого у 
режимі відеоконференції при трансляції з 
іншого приміщення (дистанційне досудо-
ве розслідування). По-четверте, необхідно 
підкреслити, що насправді, з’явилась ще 
одна новела. Тепер у прокурора, слідчого 
є можливість усунути законного представ-
ника неповнолітнього від участі у прове-
денні слідчих (розшукових) дій. Це може 
бути зроблено не лише за клопотанням, а 
й з власної ініціативи особи, яка проводить 
досудове розслідування. Однак для цього 
повинні бути вагомі причини, оскільки це 
робиться лише у виняткових випадках і за-
мість нього призначається інший представ-
ник [14, с. 113]. Водночас, сьогодні аналіз 
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чинного кримінального процесуального 
законодавства України вказує на те, що 
законодавець, орієнтуючись на міжнарод-
но-правові норми, забезпечує безпреце-
дентний захист та розширення прав осіб, 
що вчинили злочин, тоді як потерпілі від 
злочинів, зокрема, діти – жертви злочинів, 
залишаються без належної державної допо-
моги та уваги [7, с. 11].

Висновки
Погоджуючись з наведеною точкою 

зору та розвиваючи її, зауважимо, що про-
цесуальна процедура допиту малолітніх 
потерпілих осіб має деякі, на нашу думку, 
прогалини. Закріплюючи наведені вище 
немаловажні гарантії, законодавець не ви-
значив механізму їх реалізації, що має сут-
тєве значення, у тому числі, для тактично 
правильного та ефективного проведення 
допиту малолітніх потерпілих від насиль-
ницьких злочинів.  Слід також звернути 
увагу на закріплену у законодавстві мож-
ливість усунути законного представника 
неповнолітнього від участі у проведен-
ні слідчих (розшукових) дій. Практика 
свідчить про непоодинокі випадки, коли 
законні представники малолітніх потер-
пілих з числа батьків (опікунів), заважа-
ють допиту, впливають на достовірні по-
казання, сприяють виникненню проблем 
та труднощів під час слідчої дії з різних 
причин. І знову ж таки виникає питання, 
де слідчому шукати заміну «таким» закон-
ним представникам і хто може виступати в 
якості останніх. 
Таким чином, аналіз норм КПК України 

дозволяє дійти висновку, що в цілому відбу-
лося чимало позитивних змін щодо захисту 
прав та інтересів малолітніх учасників кри-
мінального провадження. Разом з тим, ба-
гато чого залежить від посадових осіб, які, 
здійснюючи кримінальне переслідування, 
зобов’язані забезпечувати законні інтереси 
малолітніх потерпілих, свідків, підозрюва-
них шляхом створення умов для реаліза-
ції передбачених Конституцією України та 
КПК України прав. Водночас, на нашу дум-
ку, деякі норми потребують змістовного до-
опрацювання. 
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Tsyliuryk Inna
PREPARATION FOR THE INTERRO-

GATION OF A MINOR VICTIM OF VIO-
LENT CRIMES

The article deals with the issue of prepara-
tion for the investigation and interrogation of 
a minor victim of violent crimes. It was deter-
mined that the interrogation of a minor victim 
of violent crimes is absolutely necessary, which 
is why the investigator must carefully prepare 
for this investigative action. It was established 
that the tactics of obtaining statements from 
minor victims are aimed not only at clarifying 
the circumstances of violent acts, but also at 
establishing other probable evidence that will 
confi rm the fact of committing violence against 
a child. An important component of the inter-
rogation of the specifi ed category of persons 
is the skillful use of tactical techniques. It was 
found that interrogation of a minor victim of 
violent crimes includes the following stages: es-
tablishment of psychological contact; free story; 
asking questions; familiarization with the inter-
rogation protocol.

Keywords: interrogation, juvenile, violent 
crimes, investigator, tactics.
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Наукова стаття присвячена висвітленню 
зарубіжного досвіду надання публічних послуг 
та шляхи імплементації у вітчизняне зако-
нодавство України. Висвітлюється законодав-
ство Франції, США, Великобританії тощо щодо 
надання публічних послуг органами публічної 
адміністрації тощо. 
Необхідно констатувати, що зважена імп-

лементація принципів та критеріїв оціню-
вання надання публічних послуг у зарубіжних 
країнах (США, Франції, Великобританії тощо) 
повинна передбачати урахування особливостей 
суспільних відносин, які склались в Україні, а 
також послідовність впровадження міжнарод-
них норм та інститутів права, оскільки їх схо-
жість, на перший погляд, може водночас мати 
суттєві відмінності у процесі їх впровадження, 
що призведе до негативного результату імпле-
ментації, а також до колізій у нормативно-
правових актах  України. 
Встановлено, що загальна тенденція кра-

їн Європи, яка спрямована на забезпечення 
ефективної та якісної реалізації прав, свобод 
та інтересів громадян, задоволення потреб сус-
пільства, характеризується, перш за все, наці-
леністю органів державної влади на досягнення 
результату. А у свою чергу, досягненню резуль-
тату сприятиме, як вважають уряди вказа-
них країн, всебічна модернізація структури 
органів державної влади, процесу та процедур 
надання ними послуг, системність правового 
регулювання суспільних відносин, пов’язаних 
з наданням послуг населенню. Саме цим до-
сягається ефективність втілення в державне 

життя програмних принципів, закладених у 
реформах цих країн.
Ключові слова:, адміністративна послуга, 

доступність,  публічна послуга, прозорість.

У 90-х рр. ХХ ст. уряди більшості кра-
їн світу дійшли висновку про необхідність 
модернізації та поліпшення ефективності 
способу надання адміністративних послуг. 
Канада – не є винятком з цієї тенденції. З 
1995р. на всіх адміністративних рівнях було 
розпочато реформування способів надання 
урядових послуг. «Модель надання послуг» 
– одна з дев’яти ключових цілей Програ-
ми дії, спрямованої на поліпшення роботи 
державних органів у цілому. «Модель на-
дання послуг» розроблялася з позиції кін-
цевого споживача – громадянина. У цьому 
документі стверджується, що послуга, зо-
рієнтована на споживача, має враховува-
ти всі уподобання (побажання) громадян 
щодо кожної стадії надання послуги; тобто 
потреби громадян перетворюються на ор-
ганізаційний принцип, навколо якого ви-
значається публічний інтерес і планується 
модель надання послуги. Аналізуючи досвід 
надання окремих послуг з позиції окремо-
го громадянина, можна дійти висновку, 
що удосконалення потребують дві основні 
позиції: 1) доступність послуги, що перед-
бачає можливість швидко віднайти орган, 
який надає послугу (зокрема, правильний 
телефонний номер тощо), та безпосередньо 
фізична доступність органу (зокрема, при-
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значення часу телефоном, наявність місць 
для паркування тощо); 2) якість надання по-
слуги (наприклад, люб’язність, своєчасність 
надання тощо).
Загальним напрямком реформ для уря-

дів зарубіжних країн є підвищення прозо-
рості та оперативності надання послуг. На-
приклад, з метою підвищення прозорості та 
якості системи послуг, що надаються дер-
жавними органами, Департаментом тран-
спорту у Великобританії щорічно розробля-
ється та подається звіт про надані послуги та 
їх відповідність стандартам. Підвищенням 
прозорості і оперативності надання послуг, 
орієнтацією на нагальні потреби суспільства 
характеризується і Болгарія, якій прита-
манний своєрідний підхід до виявлення по-
треб суспільства, що носить певною мірою 
управлінський характер. Законодавством 
Болгарії передбачена можливість проведен-
ня перевірок різних сфер життя в країні, 
результатом яких є видання державними 
органами індивідуальних адміністративних 
актів, які можуть дозволяти громадянам або 
організаціям здійснювати певні дії [2, с. 41]. 
На нашу думку, такий підхід має характери-
зуватися більшою диспозитивністю і мати 
на меті не лише дозвіл вчиняти певні дії, 
але й мати спрямованість на забезпечення 
вибору поведінки громадян, яка не супе-
речить законодавству, що є характерним 
для демократичних, правових держав. 
У Фінляндії з метою підвищення про-

зорості та ефективності надання публічних 
послуг здійснюється оцінка результатів дер-
жавних програм реформування. Критерія-
ми оцінки таких результатів виступають, як 
правило, думка населення про якість сус-
пільних послуг, ступінь керованості держав-
них органів та ефективність їх діяльності, 
мотивація державних службовців, якість ре-
алізації програм, необхідних для здійснен-
ня реформи, значення цілей цих програм 
для суспільства та їх несуперечність [3]. 
На нашу думку, подібний досвід країн 

Європи може бути запозичений і нашою 
державою. Необхідність оцінювання про-
зорості, ефективності, якості та оператив-
ності надання послуг не є винятком і в умо-
вах розвитку України, оскільки й досі наша 
держава не має чітких стандартів надання 

публічних послуг населенню. Розглядаючи 
сферу регулювання публічних послуг, слід 
зазначити, що у більшості зарубіжних країн 
(Європа, США) існує розподіл державного 
управління на два види: негативне, яке за 
своєю сутністю характеризується втручан-
ням та обмеженням поведінки суб’єктів, та 
позитивне, сутність якого полягає у надан-
ні публічних послуг. Для негативного дер-
жавного управління притаманний імпера-
тивний метод правового регулювання, для 
позитивного державного управління – дис-
позитивний. Однак, слід зазначити, що межі 
застосування імперативного та диспозитив-
ного методів регулювання є досить розми-
тими, при цьому використання імператив-
ного методу правового регулювання не є 
домінуючим. У Німеччині, наприклад, кож-
ному виду державного управління прита-
манний відповідний адміністративний акт. 
Негативне державне управління втілюється 
в життя шляхом прийняття обтяжуючого 
адміністративного акту, а позитивне дер-
жавне управління, у свою чергу, – шляхом 
прийняття дозвільного адміністративного 
акту [4, с. 8]. 
Понятійний апарат у країнах Європи 

характеризується широким використанням 
терміну «service public» (наприклад, Фран-
ція) або «public service» (наприклад, Велико-
британія). Використання цього поняття, як 
зазначає Ю.О. Тихомиров, має двояке зна-
чення. З одного боку, у матеріальному змісті 
це поняття може бути перекладене як «пу-
блічна послуга», під якою розуміється «будь-
яка діяльність, спрямована на задоволення 
потреб, які мають публічний інтерес». У 
такому розумінні послуга «повинна бути за-
безпечена та проконтрольована адміністра-
цією, оскільки безперервне задоволення 
цієї потреби може бути гарантоване тільки 
нею» [5, с. 381]. З іншого боку, у формально-
му змісті, переклад цього терміну може бути 
розтлумачений як «організована сукупність 
матеріальних та людських ресурсів, які за-
стосовуються державою або іншим публіч-
ним колективом з метою виконання певних 
завдань», оскільки має переклад «публічна 
служба» [5, с. 381]. 
Вважаємо за необхідне зазначити, що 

спочатку поняття «public service» викорис-
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товувалось у сенсі «суспільної користі», тоб-
то поняття мало визначати вид послуг, які 
мають суспільно корисне значення (пошто-
ві, залізничні послуги). Другий і основний 
зміст має інтерпретація цього поняття як 
«державної служби», тобто зміст, вкладений 
у це поняття, визначає публічну сферу, перш 
за все, як систему організацій, покликаних 
приймати рішення, спрямовані на задово-
лення суспільного блага. Ще одна інтерпре-
тація цього поняття має на меті визначення 
публічності через індивідуальність потреб, 
тобто основною метою є не задоволення 
потреб суспільства в цілому, а задоволення 
індивідуальних потреб та інтересів окремих 
громадян [6]. А відтак, послугам наданий у 
цьому випадку персональний характер, а не 
загальнозначимий суспільний.
Слід зазначити, що Європейський Союз 

у 1992 році ввів англосаксонське поняття 
«універсальна послуга», під якою розумієть-
ся мінімальна послуга встановленої якос-
ті, яка надається будь-якому користувачу 
за доступною ціною. Однак, як зазначає 
Ю.О.Тихомиров, мова в цьому випадку йде 
про мінімальну базову послугу в конкурент-
ному середовищі, яка надається на умовах 
однакового тарифного плану та з однаковим 
рівнем стандартів, а не про дійсне поняття 
публічної послуги [5, с. 386], яке є ширшим 
за змістом. Поряд з поняттям «універсаль-
на послуга», законодавство Європейського 
Союзу містить також поняття «послуг, що 
надаються за розпорядженням державних 
органів», закріплене у Генеральній Угоді 
про торгівлю послугами. Такі послуги, від-
повідно до вказаної Угоди, визначаються як 
«будь-які послуги, що надаються ані на ко-
мерційній основі, ані на підставі конкуренції 
між постачальниками цих послуг» [7, с.11]. 
Таким чином, можна дійти висновку, що у 
Європейському Союзі поряд з оплатними 
послугами існує певна категорія послуг, які 
надаються безоплатно і встановлені держа-
вою у спеціальних розпорядженнях. 
У зарубіжних  країнах поняття «публіч-

ні послуги» має свої характерні ознаки, які 
можуть бути як спільними для декількох 
країн, так і мати певні відмінності з ураху-
ванням особливостей внутрішнього життя 
тієї чи іншої країни. У Франції, як зазначає-

Ю.О. Тихомиров, публічні послуги характе-
ризуються чотирма основними критеріями: 
задоволення суспільного інтересу, безпе-
рервність, пристосованість, рівний доступ 
для всіх до послуг [5, с. 384], які можуть бути 
використані й у процесі аналізу цієї категорії 
в інших країнах світу, враховуючи загальну 
тенденцію країн на задоволення людських 
потреб і спрямованість на підвищення якос-
ті надання публічних послуг. Вважаємо за 
доцільне розкрити зміст зазначених крите-
ріїв.
Задоволення суспільного інтересу за-

вжди вважалось фундаментальним кри-
терієм публічних послуг та означає спря-
мованість публічної влади на задоволення 
існуючих у суспільстві потреб, інтересів, 
реалізацію прав, закріплених за громадяна-
ми законодавством країн. При цьому, така 
спрямованість у діяльності органів публіч-
ної влади повинна гарантуватись наявністю 
зобов’язання державної влади з її забезпе-
чення та контролю над цією діяльністю.
Хартія громадян 1991 року встановила у 

Великобританії принципи, на яких повинна 
базуватись діяльність державних установ та 
організацій, що надають послуги населенню, 
а також зобов’язання уряду в цій сфері. До 
числа таких принципів віднесені встанов-
лення чітких стандартів послуг, відкритість 
і повнота інформації, надання консультацій 
населенню і можливість вибору послуг, їх 
корисність та ефективність і т.ін. На основі 
Хартії громадян, міністерствами та відом-
ствами розроблені і схвалені Кабінетом Мі-
ністрів ще близько сорока хартій, кожна з 
яких встановлює стандарти послуг, у таких 
сферах, як освіта, соціальне забезпечення, 
працевлаштування, відпочинок, оподатку-
вання тощо. Додатково до них місцеві орга-
ни влади створили, з урахуванням конкрет-
них умов різних районів, свої хартії послуг, 
які вони зобов’язалися дотримуватися. Така 
послідовна ієрархія нормативно-правових 
актів, на нашу думку, є досить ефективною 
для створення базових засад та стандартів 
надання публічних послуг та може слугува-
ти прикладом для нашої країни. 
Вважаємо також за доцільне зазначити, 

що досить важливі зміни, що спрямовані на 
визнання потреб людини і реалізацію цих 
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потреб органами державної влади, зокрема, 
у країнах Європейського Союзу, є зміни, що 
пов’язані з реформуванням податкової сис-
теми цих країн. Основними завданнями по-
даткової реформи в цих країнах є: спрямо-
ваність на створення гідних умов розвитку 
для фізичних осіб та модернізація податко-
вої системи з метою її збалансування та вста-
новлення гідних та справедливих умов для 
розвитку бізнесу в державі. Окрім цього, іс-
нує певна тенденція, яка б була корисною 
і для України, що спрямована на безоплат-
ність певних послуг, які надаються подат-
ковими органами (наприклад, оформлення 
патенту), з урахуванням оплати податків [8]. 
Діяльність податкових органів також зазнає 
певних змін, пов’язаних з більшою спрямо-
ваністю податкових органів на взаємодію 
з суспільством. Широким попитом у країні 
користується проведення консультацій з 
питань оподаткування, а також опитувань 
громадян з приводу якості надання послуг 
податковими органами [9].
Отже, бачимо, що загальна тенденція 

країн Європи, яка спрямована на забезпе-
чення ефективної та якісної реалізації прав, 
свобод та інтересів громадян, задоволення 
потреб суспільства, характеризується, перш 
за все, націленістю органів державної вла-
ди на досягнення результату. А у свою чер-
гу, досягненню результату сприятиме, як 
вважають уряди вказаних країн, усебічна 
модернізація структури органів державної 
влади, процесу та процедур надання ними 
послуг, системність правового регулювання 
суспільних відносин, пов’язаних з наданням 
послуг населенню. Саме цим досягається 
ефективність втілення в державне життя 
програмних принципів, закладених у ре-
формах цих країн.
Безперервність, як наступний критерій 

публічних послуг, є не менш суттєвим. Цей 
критерій у Франції виражається, як зазна-
чає Ю.О.Тихомиров, у наступних формах: 
«Існування відповідальності у випадку пере-
рви в надані публічної послуги; застосування 
теорії непередбачуваності; право на страйк 
агентів публічної послуги в межах встанов-
лених обмежень, якому повинно передувати 
відповідне повідомлення за п’ять днів; залу-
чення персоналу до роботи в примусовому 

порядку» [5, с. 384-385]. Пристосованість, як 
зазначає Ю.О.Тихомиров, відображається в 
тому, що «публічний орган влади, беручи на 
себе зобов’язання безпосереднього управ-
ління наданням публічної послуги, покладає 
її надання на тих суб’єктів, які здатні адап-
тувати послуги до існуючих в межах країни 
на цей момент загальновизнаних потреб» [5, 
с. 385]. Такий критерій також є досить важ-
ливим, оскільки здатність державної влади 
адекватно реагувати на нагальні потреби 
суспільства є однією з передумов нормаль-
ного та економічно і політично стабільного 
життя країни. 
Рівний доступ для всіх до публічної по-

слуги «має розумітись як неможливість вста-
новлення будь-яких дискримінаційних об-
межень щодо до громадян» [5, с. 385], які 
споживають публічні послуги. Будь-яке об-
меження, якщо виникла необхідність його 
існування, повинне мати загальний харак-
тер і стосуватись усіх без винятку. На думку 
Ю.О.Тихомирова, «рівний доступ до публіч-
них послуг є зворотним боком правила рів-
ності всіх перед публічними обов’язками» 
[5, с. 385]. 
У якості наступного критерію, харак-

терного для публічних послуг у зарубіжних 
країнах, можна визначити суб’єктний склад. 
В умовах сучасного розвитку країн світу, у 
більшості з них відбувається своєрідне роз-
галуження державної функції з надання 
публічних послуг: безпосереднє надання 
публічних послуг передається суб’єктам 
приватного права, а правове регулювання і 
контроль зберігається за державними орга-
нами. При цьому таке розгалуження функ-
ції з надання публічних послуг, як правило, 
охоплює все, що входить до компетенції пу-
блічної служби. Це діяльність, яка залежить 
від компетенції держави та знаходиться під 
її безпосереднім контролем. Ю.О. Тихоми-
ров зазначає, що «децентралізація влади 
передбачає наділення певною юридичною, 
фінансовою та бухгалтерською автономією 
органів, відповідальних за надання публіч-
ної послуги» [5, с 385]. 
Основний закон ФРН від 23 травня 1949 

року передбачає можливість передання 
функції органів державної влади з надання 
послуг до приватних організацій, залиша-
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ючи за собою контроль за цією діяльністю 
і можливість її законодавчого регулювання 
[10]. Конституція Франції також передбачає 
можливість делегування функцій з надан-
ня послуг приватним організаціям шляхом 
видання відповідних нормативно-право-
вих актів [11]. В адміністративній системі 
Франції існують адміністративні інститути, 
які в тій чи іншій мірі відповідають нашо-
му поняттю відомства. Одним з різновидів 
таких інститутів, як зазначає Козирін О.Н., 
є так звані служби національної компетенції 
(services à compétence nationale – SCN). 
Створення таких служб, у свою чергу, 

було передбачено Декретом № 97-463 від 
9 травня 1997 року, а власне служби були 
юридично виведені за рамки центральної 
адміністрації. Відмінність цих служб від 
центральної адміністрації полягає в тому, 
що вони не беруть участі у формуванні пу-
блічної політики, не контролюють її вико-
нання і виступають лише її технічним ін-
струментом. Поряд зі службами національ-
ної компетенції у Франції існує ряд неза-
лежних адміністративних органів (autorités 
administratives indépendentes – AAI), які 
хоча і є державними установами, однак, 
відповідно до законодавства отримали по-
вну автономію від центральної адміністра-
ції. Як правило, такі незалежні адміністра-
тивні органи можуть називатися бюро, ко-
місії, ради, вищі ради, медіатори, посеред-
ники [12].
На рівні федерації у США систему ор-

ганів виконавчої влади складають Прези-
дент, департаменти, урядові корпорації, 
незалежні відомства та інші установи. За-
конодавством передбачається, що з числа 
вищевказаних органів адміністративними 
установами є тільки ті з них, які не здійсню-
ють військові або зовнішньополітичні функ-
ції і які мають повноваження виносити рі-
шення щодо юридичного статусу приватних 
осіб, тобто вирішувати питання про їх права 
та обов’язки. Адміністративне управління 
передбачає, як зазначає Козирін О.Н., «не 
просте виконання, а управління головним 
чином через регулювання, здійснюване за 
допомогою переданих адміністрації нор-
мотворчих і судових повноважень» [13, c. 
11]. У ст. 82 Конституції Іспанії врегульо-

вана процедура делегування функцій дер-
жави, яка здійснюється шляхом прийняття 
спеціального закону, із зазначенням строків 
делегування, його меж та цілей, принципів і 
критеріїв. З цією метою Конституцією вста-
новлюється, що «генеральні кортеси можуть 
делегувати уряду повноваження видавати 
нормативні акти, що мають силу закону з 
певних питань, за винятком передбачених 
цією Конституцією» [14]. 
Урахування положень деяких законо-

давств зарубіжних країн може слугувати для 
нашої держави поштовхом до створення по-
дібної системи регулювання сфери надання 
публічних послуг, структури та організації 
органів державної влади. Разом з тим, слід 
зазначити, що у разі вирішення питання 
щодо доцільності впровадження такого 
досвіду в Україні необхідно провести зва-
жений аналіз можливостей впровадження 
цього досвіду в цілому чи частково, а також 
корисності врахування положень законо-
давства Іспанії з приводу строкового делегу-
вання функцій [1, c. 66]. 
Отже, необхідно констатувати, що зва-

жена імплементація принципів та крите-
ріїв оцінювання надання публічних послуг 
у зарубіжних країнах (США, Франції, Ве-
ликобританії тощо) повинна передбачати 
урахування особливостей суспільних відно-
син, які склались в Україні, а також послі-
довність впровадження міжнародних норм 
та інститутів права, оскільки їх схожість, на 
перший погляд, може водночас мати суттєві 
відмінності в процесі їх впровадження, що 
призведе до негативного результату імпле-
ментації, а також до колізій у нормативно-
правових актів України. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF 
PROVIDING PUBLIC SERVICES AND 
WAYS OF IMPLEMENTATION IN THE 

DOMESTIC LEGISLATION OF UKRAINE
The scientifi c article is devoted to the coverage 

of foreign experience in the provision of public 
services and ways of implementation into the domestic 
legislation of Ukraine. The legislation of France, the 
USA, Great Britain, etc. regarding the provision of 
public services by public administration bodies, etc., 
is highlighted.

It is necessary to state that the balanced 
implementation of the principles and criteria for 
evaluating the provision of public services in foreign 
countries (USA, France, Great Britain, etc.) should 
take into account the peculiarities of social relations 
that have developed in Ukraine, as well as the 
consistency of the implementation of international 
norms and legal institutions, since their similarity , 
at fi rst glance, may at the same time have signifi cant 
differences in the process of their implementation, 
which will lead to a negative result of implementation, 
as well as to confl icts in the normative legal acts of 
Ukraine.

It has been established that the general trend of 
European countries, which is aimed at ensuring the 
effective and high-quality realization of the rights, 
freedoms and interests of citizens, meeting the needs 
of society, is characterized, fi rst of all, by the focus 
of state authorities on achieving results. And in 
turn, as the governments of these countries believe, 
the comprehensive modernization of the structure of 
state authorities, the process and procedures of their 
provision of services, the systematic legal regulation 
of social relations related to the provision of services 
to the population will contribute to the achievement 
of the result. This is what achieves the effectiveness of 
implementing the programmatic principles laid down 
in the reforms of these countries into state life.

Keywords: administrative service, accessibility, 
service, public service, transparency.
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Наукова стаття присвячена висвітлен-
ню категорії процедури надання електронних 
послуг. Метою цієї статті є формування по-
няття електронних послуг та з’ясування його 
сутності. Для вирішення поставленої мети 
автор зазначив наступні завдання: 1) розгля-
нути зв’язок категорії «електронні послуги» з 
наступними термінами: «адміністративні 
послуги», «державні послуги» та «муніципаль-
ні послуги»; 2) дати власне визначення елек-
тронних послуг. 
Методи статті склала сукупність сучас-

них методів і прийомів пізнання об’єктивної 
дійсності, що поєднує як загальнонаукові, так 
і спеціальні методи пізнання. Підґрунтям до-
слідження є діалектичний метод пізнання, 
відповідно до якого проблеми, що розглядають-
ся у дисертації, представлені у вигляді єдності 
їх соціального змісту та юридичної форми. 
Результатами є порівняння категорій 

«адміністративний процес», «адміністра-
тивна процедура» і «адміністративне прова-
дження». Розглядаються основні підходи щодо 
визначення поняття процедури надання елек-
тронних послуг органами виконавчої влади та 
виділення ознак вищевказаного поняття.
В Україні при використанні категорії «по-

слуги» головний акцент робиться на юридич-
них аспектах і, зокрема, на адміністративній 
процедурі їх надання. Пояснити це можна 
тим, що головними ідеологами запроваджен-
ня теорії послуг в Україні є, насамперед, пред-
ставники науки адміністративного права. Че-
рез те, що головними опонентами цієї теорії 

є також представники юридичної науки, які 
ставлять під сумнів саму можливість вжи-
вання категорії «послуги» стосовно діяльності 
органів державної влади та місцевого самовря-
дування, це зумовило особливо жваві дискусії із 
цього питання в юриспруденції.
Висновки. Електронні послуги – це по-

слуги, які надаються за допомогою системи 
«Електронний Уряд» у зв’язку з тим, що «од-
ним з пріоритетних завдань щодо розвитку 
інформаційного суспільства є надання грома-
дянам та юридичним особам інформаційних 
та інших послуг шляхом використання елек-
тронної інформаційної системи «Електро-
нний Уряд», яка забезпечує інформаційну вза-
ємодію органів виконавчої влади між собою, 
з громадянами та юридичними особами на 
основі сучасних інформаційних технологій».
Зроблено висновок, електронна послуга 

– це регламентована правовими актами ді-
яльність органів публічної адміністрації за 
допомогою сучасних інформаційних комуніка-
ційних технологій з розгляду заяви фізичної 
або юридичної особи про видачу адміністра-
тивного акту (дозволу (ліцензії), посвідчення, 
сертифіката тощо), спрямованого на забез-
печення її прав і законних інтересів та/або 
на виконання особою визначених законом 
обов’язків.
Ключові слова: адміністративний процес, 

адміністративна процедура, адміністратив-
не провадження, електрона послуга, процедура 
надання електронних послуг.
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Вступ
Європейський вибір України означає, 

зокрема, активніше впровадження електро-
нних послуг у діяльність публічної адміні-
страції, без якої не можуть нормально роз-
виватися підприємницька, наукова і громад-
ська діяльність, інші форми суспільної актив-
ності громадян, міжнародні зв’язки тощо.
Людина, її права та свободи в Україні ви-

знані головною соціальною цінністю, а голо-
вним завданням органів виконавчої влади 
визначено саме надання якісних послуг гро-
мадянам. Надання адміністративних (управ-
лінських) послуг населенню органами вико-
навчої влади, зокрема і органами внутрішніх 
справ, є пріоритетним напрямком їх діяль-
ності, що як слід вимагає переосмислення 
ролі та призначення держави в суспільстві 
та радикальної зміни відносин між владою та 
громадянами, а саме від суто розпорядниць-
кої до обслуговуючої, у якій, як правильно, 
на нашу думку, зазначають В.П.Тимощук та 
А.В.Кірмач, «громадяни є не прохачами, а 
споживачами адміністративних послуг» [1, 
С.37]. Таким чином, одним із напрямків де-
мократизації діяльності органів внутрішніх 
справ є більш широке надання ними так зва-
них адміністративних електронних послуг 
фізичним та юридичним особам.
Так, завдяки науковим працям 

В.Б. Авер’янова, К.К. Афанасьєва, 
Ю.П. Битяка, І.В. Дроздова, В.М. Гара-
щука, І.П. Голоснічeнка, С.В. Ківалов, 
І.Б. Коліушка, Є.О. Легези, А.Т. Ком-
зюка, О.В. Кузьменко, Г.М. Писаренко, 
В.П. Тимощука та інших учених-адміні-
стративістів  досліджено ряд особливос-
тей діяльності органів публічної влади з 
надання адміністративних послуг. Але в 
наукових дослідженнях питання надання 
електронних послуг органами виконавчої 
влади майже не вивчались.

1. Сутність категорії «електронні по-
слуги» з наступними термінами: «адміні-
стративні послуги», «державні послуги» та 
«муніципальні послуги». .Відповідно, гро-
мадяни у відносинах із владою є не прохача-
ми, а споживачами послуг. При цьому дер-
жава в особі публічних суб’єктів орієнтується 
на потреби особи, так само як у приватному 
секторі надавачі послуг орієнтуються на по-

треби споживача («клієнта»), його запити та 
очікування.
В Україні при використанні категорії 

«послуги» головний акцент робиться на юри-
дичних аспектах і, зокрема, на адміністра-
тивній процедурі їх надання. Пояснити це 
можна тим, що головними ідеологами запро-
вадження теорії послуг в Україні є, насампе-
ред, представники науки адміністративного 
права (В.Б. Авер’янов, І.П. Голосніченко, 
С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук). 
Через те, що головними опонентами цієї те-
орії є також представники юридичної науки, 
які ставлять під сумнів саму можливість вжи-
вання категорії «послуги» стосовно діяль-
ності органів державної влади та місцевого 
самоврядування [2, С. 109-114], це зумовило 
особливо жваві дискусії із цього питання в 
юриспруденції.
В англійській мові для позначення ка-

тегорії публічних послуг вживається тер-
мін «public services». Але через особливості 
категорійного апарату, так само, як термін 
«публічна адміністрація» помилково пере-
кладається як «державне управління», за-
мість терміна «публічні послуги» в Україні 
прижився спочатку термін «державні послу-
ги». У Концепції адміністративної реформи 
в Україні паралельно використовуються тер-
міни «державні послуги» та «управлінські по-
слуги». При цьому особливої межі між ними 
не проводиться. Останнім часом найбільш 
уживаним став термін «адміністративні по-
слуги», оскільки справедливо вважається, 
що категорія «управлінські послуги» вже має 
своє змістове навантаження в економічній 
науці. Визначення «адміністративні» є більш 
вдалим і тому, що вказує на суб’єкта, який 
надає такі послуги, – на адміністрацію, адмі-
ністративні органи. Крім того, прикметник 
«адміністративні» характеризує владно-пу-
блічну (адміністративну) природу діяльності 
щодо надання цих послуг [3, С. 117].
Публічні послуги – це всі послуги, що 

надаються публічним сектором або іншими 
суб’єктами під відповідальність публічної 
влади і за рахунок публічних коштів. 
За ознаками суб’єкта, що надає публічні 

послуги, розрізняють наступні види послуг:
Державні послуги – це послуги, що на-

даються органами державної влади та дер-
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жавними підприємствами, установами та 
організаціями. До державних послуг також 
належать послуги, які надаються недержав-
ними організаціями в порядку виконання 
делегованих повноважень. У цьому випад-
ку на перше місце для визначення природи 
послуги ставиться не безпосередній суб’єкт 
її надання, а суб’єкт, який несе відповідаль-
ність за надання цієї послуги, та джерело фі-
нансування надання цього виду послуг, тоб-
то вид бюджету [4, С. 52.]. 
Таким чином, термін «державні» є досить 

поширеним, але він не визначає специфіку 
інституту, що розглядається.
Муніципальні послуги – це послуги, що 

надаються органами місцевого самовряду-
вання, комунальними підприємствами, уста-
новами та організаціями. Термін «муніци-
пальні» також не дає повного визначення, 
оскільки залишає поза увагою одного з осно-
вних суб’єктів надання відповідних послуг 
[5, С. 179].
Державні та муніципальні послуги разом 

складають сферу адміністративних (публіч-
них) послуг.
Концепцією адміністративної реформи 

в Україні запропоновано таку нову функ-
цію виконавчої влади, як надання «управ-
лінських послуг», а «управлінські послуги» 
визначені як «послуги з боку органів вико-
навчої влади, що є необхідною умовою ре-
алізації прав і свобод громадян – зокрема, 
реєстрація, ліцензування, сертифікація та 
ін.» [6].
На сьогодні це питання виявило дещо 

протилежні підходи, і вчені ще не вироби-
ли загальновизнаного тлумачення поняття 
«управлінських послуг».
Так, В. Авер’янов, підтверджуючи пра-

вомірність і термінологічну визначеність 
поняття «послуги» з боку органів виконав-
чої влади, звертає увагу на певну недореч-
ність характеристики цих послуг як «управ-
лінських». Натомість акцентує увагу не на 
«владно-організаційному» аспекті відповід-
них дій (оскільки «управління» – це влад-
но-організуючий вплив), а на тій ознаці, що 
вони здійснюються органами публічної (дер-
жавної й самоврядної) адміністрації. Тобто 
найдоцільнішим є термін «адміністративні» 
послуги» [7, С. 38]. Учений пропонує пояс-

нення, що зазначена термінологічна заміна 
ґрунтується на визнанні того очевидного 
факту, що державна влада – це реаліза-
ція аж ніяк не тільки правомочностей, що 
зобов’язують громадянина, але й виконання 
певних обов’язків держави перед громадя-
нином, за стан чого (виконання) вона цілком 
відповідальна перед ним. Кількість таких 
обов’язків є головною ознакою справжньої 
демократичної держави [8, С. 126].
Зокрема, І. Коліушко і В. Тимощук вва-

жають за доцільне використання визначен-
ня «адміністративні послуги», звертаючи ува-
гу, що так зване «широке» розуміння понят-
тя управлінських послуг фактично тотожне 
поняттю «державні послуги», яке фактично 
охоплює також послуги, за надання яких ор-
гани державної влади та органи місцевого 
самоврядування несуть опосередковану від-
повідальність, хоча безпосередньо їх не на-
дають (наприклад, медична допомога). 
Запровадження поняття «адміністратив-

ні послуги» суттєво впливає на переосмис-
лення змісту предмета адміністративного 
права і дає підстави визначати цю категорію 
через відповідні правовідносини.
Писаренко Г.М. зазначає, що адміністра-

тивна послуга – це правовідносини, що ви-
никають при реалізації суб’єктивних прав 
фізичної або юридичної особи (за їх заявою) 
у процесі публічно-владної діяльності адмі-
ністративного органу для отримання певно-
го результату [9, С. 60].
Такі відомі вчені, як В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан 
дають  широке та вузьке поняття адміні-
стративних послуг, а саме: «адміністратив-
на послуга — 1) юридичне оформлення 
суб’єктом публічної адміністрації результа-
тів розгляду справи, яка виникла за звер-
ненням фізичної, юридичної або іншої ко-
лективної особи щодо реалізації своїх прав, 
свобод, законних інтересів; 2) результат 
здійснення владних повноважень уповно-
важеним суб’єктом, що відповідно до зако-
ну забезпечує юридичне оформлення умов 
реалізації фізичними та юридичними осо-
бами прав, свобод і законних інтересів за їх 
заявою (видача дозволів (ліцензій), серти-
фікатів, посвідчень, проведення реєстрації 
тощо)» [10, С. 6].
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У звіті, підготовленому Головною дер-
жавною службою в Україні, на офіційному 
веб-сайті дається наступний значення ка-
тегорії «адміністративна послуга» - це здій-
снювана за заявою приватної (фізичної або 
юридичної) особи діяльність адміністратив-
ного органу та її результат щодо юридично-
го оформлення прав, свобод і законних ін-
тересів особи (наприклад, видача дозволів, 
ліцензій, сертифікатів, посвідчень, прове-
дення реєстрації тощо), а також виконання 
обов’язків особи [11].

2. Зміст поняття адміністративних 
послуг у правових джерелах Україні.
Відповідно до Концепції розвитку сис-

теми надання адміністративних послуг ор-
ганами виконавчої влади, схваленої розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 
15.02.2006 № 90-р, адміністративна послуга 
є результатом здійснення владних повно-
важень уповноваженим суб’єктом, що, від-
повідно до закону, забезпечує юридичне 
оформлення умов реалізації фізичними та 
юридичними особами прав, свобод і закон-
них інтересів за їх заявою (видача дозволів 
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, прове-
дення реєстрації тощо) [12].
Відповідно до Постанови Кабінету Міні-

стрів України від 17.07.09 № 737 «Про захо-
ди упорядкування державних, у тому числі 
адміністративних послуг», адміністративна 
послуга – це державна послуга, яка є резуль-
татом здійснення суб’єктом повноважень 
щодо прийняття згідно з нормативно-пра-
вовими актами на звернення фізичної або 
юридичної особи адміністративного акта, 
спрямованого на реалізацію та захист її 
прав і законних інтересів та/або на виконан-
ня особою визначених законом обов’язків 
(отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, 
посвідчення та інших документів, реєстра-
ція тощо) [13]. 
Проєкт Концепції реформування публіч-

ної адміністрації в Україні визначає адміні-
стративну послугу як спрямовану на забез-
печення (юридичне оформлення) умов для 
реалізації суб’єктивних прав, виконання 
обов’язків фізичної або юридичної особи 
«позитивна» публічно-службову діяльність 
органу публічної адміністрації, яка здійсню-
ється за заявою цієї особи [14, С. 6].

Показовим у недосконалості сучасного 
нормотворчої діяльності є Закон України 
«Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 
№ 5203-VI, у якому визначення поняття ад-
міністративних послуг наводиться чомусь у 
преамбулі, а саме: «адміністративна послуга - 
результат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання адміністративних по-
слуг за заявою фізичної або юридичної осо-
би, спрямований на набуття, зміну чи при-
пинення прав та/або обов’язків такої особи 
відповідно до закону» [15]. На наш погляд, 
відповідно до правил законотворчої практи-
ки, у преамбулі необхідно зазначити не ви-
значення понять, а висвітлення основного 
змісту закону.
Погоджуючись з ученим Легезою Є.О., 

який розуміє під адміністративною послу-
гою - регламентована правовими актами ді-
яльність органів публічної адміністрації із 
розгляду заяви фізичної або юридичної осо-
би про видачу адміністративного акту (до-
зволу (ліцензії), посвідчення, сертифіката 
тощо), спрямованого на забезпечення її прав 
і законних інтересів та/або на виконання 
особою визначених законом обов’язків [16, 
С. 24].
Розглянувши адміністративні послуги, 

що надаються органами виконавчої влади в 
Україні, дамо авторське визначення понят-
тю «електроні послуги».
На жаль, у чинних законодавчих норма-

тивно-правових актах нашої держави немає 
визначення терміна «електронні послуги», 
тому звернемось до вивчення поглядів на-
уковців з цього приводу.
Так, учений Ємельяненко О. під по-

няттям «Електронні послуги – це надання 
в електронній формі урядової інформації: 
програм і напрямів діяльності уряду, форму-
вання стратегій задля розв’язання найваж-
ливіших суспільних проблем. Електронні 
послуги характеризуються новими формами 
громадянської участі та співробітництва між 
владою й громадянами» [17]. 

«Електронними послугами є різні види 
матеріальних і нематеріальних послуг, що 
надаються в електронній формі з вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних 
технологій (далі - ІКТ), включаючи Інтер-
нет» [18, с. 17]. Або під електронними послу-



97

Ùåðáèíà ª.Ì. - Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïóáë³÷íèõ òà åëåêòðîííèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³

гами розуміють державні та муніципальні 
послуги, а також інформаційні послуги, для 
надання яких використовуються ІКТ [19, 
с. 45].
На думку вченого Куспляка І.С., доречні-

ше використовувати термін «електронні по-
слуги», тобто в цифровому вигляді, пов’язані 
з використанням документообігу [20]. 
Електронні послуги – це послуги, які 

надаються за допомогою системи «Електро-
нний Уряд» у зв’язку з тим, що «одним з прі-
оритетних завдань щодо розвитку інформа-
ційного суспільства є надання громадянам 
та юридичним особам інформаційних та ін-
ших послуг шляхом використання електро-
нної інформаційної системи «Електронний 
Уряд», яка забезпечує інформаційну вза-
ємодію органів виконавчої влади між собою, 
з громадянами та юридичними особами на 
основі сучасних інформаційних техноло-
гій» [21].

Висновки
Таким чином, процедура надання елек-

тронна послуга – це регламентована право-
вими актами діяльність органів публічної 
адміністрації за допомогою сучасних інфор-
маційних комунікаційних технологій з роз-
гляду заяви фізичної або юридичної особи 
про видачу адміністративного акту (дозво-
лу (ліцензії), посвідчення, сертифіката тощо), 
спрямованого на забезпечення її прав і за-
конних інтересів та/або на виконання осо-
бою визначених законом обов’язків.
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The scientifi c article is devoted to the coverage 
of the category of electronic services provision. The 
purpose of this article is to formulate the concept of 
electronic services and to clarify its essence. To solve 
this goal, the author is assigned the following tasks: 1) 

to consider the connection of the category “electronic 
services” with the following terms: “administrative 
services”, “state services” and “municipal services”; 
2) give your own defi nition of electronic services. The 
methods of the article are a set of modern methods and 
techniques of knowledge of objective reality, combining 
both general scientifi c and special methods of knowl-
edge. The basis of the study is the dialectical method of 
cognition, according to which the problems addressed 
in the dissertation are presented in the form of unity of 
their social content and legal form. The results are a 
comparison of the categories “administrative process”, 
“administrative procedure” and “administrative pro-
ceedings”. The basic approaches to defi ning the con-
cept of the procedure of providing electronic services by 
the executive authorities and highlighting the features 
of the above concept are considered.

In Ukraine, when using the category of “service”, 
the main focus is on the legal aspects, and in particu-
lar on the administrative procedure for their provi-
sion. This can be explained by the fact that the main 
ideologues of introducing the theory of services in 
Ukraine are, fi rst of all, representatives of the science 
of administrative law. Due to the fact that the main 
opponents of this theory are representatives of the legal 
science, who question the very possibility of applying 
the category of “services” to the activities of state au-
thorities and local self-government, this led to particu-
larly lively discussions on this issue in jurisprudence.

Conclusions. Electronic services are services pro-
vided through the eGovernment system in view of the 
fact that “one of the priority tasks in the development 
of the information society is to provide information 
and other services to citizens and legal entities through 
the use of the electronic information system” eGovern-
ment », Which ensures informational interaction of 
executive authorities with each other, with citizens and 
legal entities on the basis of modern information tech-
nologies».

The conclusion is made that the electronic service 
is regulated by legal acts of the activity of public ad-
ministration bodies with the help of modern informa-
tion and communication technologies for consider-
ation of an application of an individual or legal entity 
for issuance of an administrative act (permit (license), 
certifi cate, certifi cate, etc.), aimed at securing its rights 
and legal interests and / or fulfi llment of a person’s 
statutory duties.

Keywords: administrative process, administrative 
procedure, administrative proceedings, electronic ser-
vice, procedure of providing electronic services.
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Introduction: Women have traditionally 
been deprived of economic and social status and 
power, which in turn reduces their access to basic 
necessities, including health care. Despite recent 
developments in Western countries, women remain 
at a disadvantage compared to men. The gender 
gap in health is more acute in developing countries, 
where women are relatively disadvantaged. In 
addition to gender inequality, there are specifi c 
processes of the disease that are unique to women, 
creating particular problems in both prevention 
and health care. To improve women’s health, we 
need to address reproductive health, maternal 
mortality, malnutrition and non-communicable 
diseases. Thanks to high-quality and affordable 
medical services covered by general health care. 
Achieving better women’s health - from pregnancy 
to childhood, childhood, adolescenceand old age - 
requires a holistic approach and a life expectancy 
that goes beyond reproductive health. Women 
should be able to take care of their health. Violence 
against women and girls (verbal, physical) is one of 
the main priorities of concern, which requires more 
and more constant action in the world .Women play 
an important role in our society. A healthy woman 
is the key to a healthy family, a healthy society and 
a healthy nation.

This article examines the importance of women’s 
health as a health care provider, highlights the role 
of women in maintaining the health and general 
well-being of their communities, and identifi es 
individual and collective methods of achieving 
community health and the necessary national and 
international methods.

Keywords: Women’s rights to health, gender 
gap, mental health, sexual health, exceptional 
women’s diseases.

Introduction: (Relevance of the study)
To make health a reality for all, we need: 

individuals and communities who have ac-
cess to high-quality health care to take care of 
their health and the health of their families; 
qualifi ed medical workers who provide qual-
ity care focused on people; and policies that 
commit to investing in universal health cov-
erage. Overall coverage should be based on 
strong, people-centered primary health care. 
Good health care systems are rooted in the 
communities they serve. They focus not only 
on the prevention and treatment of diseases 
and illnesses, but also on helping to improve 
well-being and quality of life. (1)

A woman’s right to the highest level of 
health must be guaranteed throughout her 
life, along with the right of men. Women 
suffer from many of the same health condi-
tions as men, but women experience them 
differently because of their genetic and social 
gender. Examples of social realities that nega-
tively affect women’s health include impov-
erishment and economic dependence, gen-
der-based violence and discrimination, and 
limited autonomy in life decisions, especially 
in sexual and reproductive life. Good health 
is important for a productive and dignifi ed 
life, and the right of all women to control all 
aspects of their health, including their own 
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fertility, is fundamental to their freedom and 
empowerment. (2)

Article 12 of the Convention on the Elimi-
nation of All Forms of Discrimination against 
Women (1979):

1. States Parties shall take all appropriate 
measures to eliminate discrimination against 
women in the fi eld of health care in order to 
ensure, on the basis of equality between men 
and women, access to health care services, in-
cluding those relating to family planning.

2. Notwithstanding the provisions of 
paragraph I of this article, States Parties shall 
provide appropriate services to women in 
connection with pregnancy, childbirth and 
the post-natal period, providing free services 
if necessary and adequate nutrition during 
pregnancy and breastfeeding. (3)

Being male or female has a signifi cant im-
pact on health due to biological and sexual 
differences. The health of women and girls is 
of particular concern because in many societ-
ies they are at a disadvantage due to discrimi-
nation based on socio-cultural factors. Some 
socio-cultural factors that prevent women and 
girls from using quality health services and 
achieving the best possible levels of health 
include: unequal relations between men and 
women; social norms that reduce educational 
opportunities and paid employment; exclu-
sive emphasis on women’s reproductive roles 
;and potential or actual experiences of physi-
cal, sexual, and emotional abuse (4).

Understanding the concept of “health” 
in international legal practice is due to the 
defi nition of health used in the Charter of the 
World Health Organization (WHO), signed 
on July 22, 1946 and entered into force on 
April 7, 1948:

Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infi rmity.

In 1948, the United Nations General As-
sembly adopted the Universal Declaration 
of Human Rights. This Declaration strongly 
condemned sex discrimination and set out a 
network of rights related to promotion and 
health. There are other specialized conven-
tions on women’s health, such as the Inter-
national Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination (Racial 

Convention), which prevents discrimination 
against women of racial groups, the Conven-
tion on the Rights of the Child (Children’s 
Convention), the Convention against Torture 
and other cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment that prohibits women 
from infl icting physical or mental pain or suf-
fering, and the Refugee Convention for the 
Protection of Refugee Women. The Universal 
Declaration is the Convention on the Elimi-
nation of All Forms of Discrimination against 
Women (Women’s Convention),adopted in 
1979. The Women’s Convention is the ulti-
mate international legal instrument that re-
quires respect for and observance of women’s 
human rights. This Convention is universal 
in scope and comprehensive. The Conven-
tion is the fi rst international treaty in which 
member states, known as States parties, have 
a legal obligation to eliminate all forms of dis-
crimination against women in the civil, po-
litical, economic, social and cultural spheres, 
including health and planning. family.

WHO’s understanding of health goes be-
yond the elimination of diseases and physical 
defects and concerns physical, mental and so-
cial well-being.

Thus, rights relating to the promotion 
and protection of women’s health include:

• the right of women to be free from all 
forms of discrimination;

• rights relating to personal liberty and 
autonomy, including the right to survival, lib-
erty and security, the right to family and pri-
vate life, and the right to information and ed-
ucation;

• the right to health care and the benefi ts 
of scientifi c progress;

• the right to empower women, including 
the right to freedom of thought and assembly 
and the right to political participation (5, C 
4).

Women have unique health problems: 
pregnancy, infertility, menstruation, meno-
pause and osteoporosis, urinary tract health, 
ovarian and cervical cancer, sex traffi cking, 
which affects women and girls. in itself has 
adverse effects on childhood, violence with a 
sexual partner, violence by groups, and long-
term and immediate physical and psychologi-
cal problems with women’s health. And some 
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health problems that affect both men and 
women can affect women in different ways. 
For example: women are more likely to die 
of a heart attack than men, women are more 
likely to show signs of depression and anxi-
ety than men, the consequences of sexually 
transmitted diseases can be more serious in 
women, osteoarthritis affects more women 
than men, women are more likely to have 
problems with the urinary tract, In addition, 
asthma is more common in women than men 
because women’s lungs are smaller than in 
men. (6)

Women’s right to health includes their 
sexual and reproductive health. Women’s 
sexual and reproductive health are linked to 
many human rights, including the right to 
life, the right to freedom from torture, the 
right to health, the right to privacy, the right 
to education and the prohibition of discrimi-
nation. Despite these commitments, viola-
tions of sexual and reproductive health and 
women’s rights are common. They take many 
forms, including: denial of access to services 
that only women need; poor quality services; 
providing women’s access to services with the 
permission of a third party; forced steriliza-
tion, forced innocence and forced abortion 
without the woman’s prior consent; female 
genital mutilation (FGM); and early mar-
riage. (7)

In 1995, the Beijing Declaration promot-
ed equality, development and peace for all 
women around the world for the benefi t of 
all mankind and the advancement of women. 
The Beijing Declaration was seen as a turning 
point in the global agenda on gender equal-
ity. The Beijing Declaration and Platform for 
Action (BPfA) is an international “Charter 
of Rights” for women that defi nes women’s 
rights as human rights and sets goals for a 
wide range of issues affecting women and 
girls. According to the BPfA, the European 
Union and its member states are committed 
to achieving specifi c goals in twelve impor-
tant areas. [8]

Investments in health are known to gen-
erate large social and economic benefi ts, in 
addition to saving lives and improving qual-
ity of life, but it is less well understood that 
programmes that improve women’s health 

could have substantial and disproportion-
ately higher economic and social returns, 
compared with other uses of social resources.
Meeting women’s health needs and eliminat-
ing gender inequality are moral imperatives 
and fundamental human rights, and invest-
ment in women’s health should therefore not 
require justifi cation. Although women live 
longer than men, they have specifi c unmet 
health needs and higher morbidity. In addi-
tion, women’s biological and social roles make 
them central to intergenerational transfers 
and demographic and development effects. 
Moreover, women not only provide most of 
the informal care in homes and communities, 
they also represent 70% of the global health 
workforce, making them central to overall 
population health.Women’s access to health-
care and their ability to achieve good health 
are measures of gender equality and the re-
alisation of women’s human rights. This en-
tails social norms that value women and girls’ 
health; availability of quality healthcare op-
tions; and autonomy and informed choice for 
women and girls, free of coercion, discrimi-
nation, and violence. [9]

The Covid-19 epidemic affected wom-
en more deeply than men in several areas, 
both at work (especially in health and social 
care) and at home, with increasing work-
load due to restrictions and quarantine mea-
sures. Worldwide, 70% of health workers are 
women, most of whom are advanced health 
workers (nurses, midwives and community 
health workers). Similarly, most of the staff 
of health centers (cleaners, laundries, recep-
tion) - women. As a result, women are more 
susceptible to the virus. Many countries have 
reported an increase in domestic violence 
following the outbreak. Asking for more sup-
port in the fi eld of domestic burden can lead 
to domestic violence against women. In coun-
tries where quarantine is practiced, unfortu-
nately, the home is not always a safe place. 
Lack of proper family and emotional support 
can have consequences for a woman’s mental 
health. The risk of anxiety, depression and 
post-traumatic stress disorder is much high-
er in women. The Covid-19 epidemic is not 
just a health problem, but a profound shock 
to communities, given the multiple and low-
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paid roles of women. Several risk factors have 
been identifi ed: low income, social isolation, 
loss of orientation, cramped space, loss of 
loved ones, fear of dying, diffi culty access-
ing medical and social services, inability to 
escape, increased consumption of addictive 
substances, etc. All of these risk factors, usu-
ally related to domestic violence, are exacer-
bated during epidemics. In addition, male 
aggression with or without alcohol is often a 
response to the crisis. [10]

 
Conclusion:
The success of women and girls in achiev-

ing perfect health requires the strong com-
mitment of governments, organizations and 
international institutions at all levels. Eco-
nomic development, social development, are 
mutually reinforcing components of sustain-
able development, to achieve the highest 
quality of life for all people. Equitable social 
development, which recognizes the empow-
erment of the poor, especially women living 
in poverty, for the sustainable use of environ-
mental resources, is an important basis for 
sustainable development. additional resourc-
es for developing countries from all available 
fi nancial mechanisms, including multilateral, 
bilateral and private resources to improve 
the situation of women. Financial resources 
to strengthen the capacity of national, sub-
regional, regional and international institu-
tions; Commitment to equal rights, equal re-
sponsibilities and equal opportunities, as well 
as equal participation of women and men in 
all national, regional and international in-
stitutions and policy-making processes; And 
create or strengthen mechanisms at all lev-
els to respond to women around the world; 
Among the multilateral, bilateral and pri-
vate resources for women’s development. 
[11, p 36,37]. Equal rights and inherent hu-
man dignity in the UN Charter, the Univer-
sal Declaration of Human Rights and other 
international human rights instruments, 
including the Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Discrimination against 
Women and the Convention on the Rights of 
the Child, and the Declaration on Violence 
against Women and the Declaration on the 
Right to Development . It clearly affi rms and 

guarantees the full realization of the human 
rights of women and girls as an integral, inte-
gral and integral part of all human rights and 
fundamental freedoms. [11, p. 8.9]. Women’s 
rights are human rights, Recognizing and re-
affi rming the right of all women to control all 
aspects of health, especially their fertility, is 
important to empower them [11, p 17] pov-
erty eradication on the basis of sustainable 
economic growth, social development [11,p 
16] and taking all necessary measures to 
eliminate all forms of discrimination against 
women and girls and remove all obstacles to 
gender equality and improve and empower 
women [11, p 24], to prevent and eliminate 
any violence against women and girls; Ensur-
ing equal access and treatment of men and 
women in education, health care and health 
promotion [11, p 29, 30].
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ПРАВА ЖІНКИ НА ЗДОРОВ‘Я

У цій статті розглядається важливість 
здоров‘я жінки як постачальника 
медичних послуг, підкреслюється роль 
жінок у підтримці здоров‘я та загального 
благополуччя їх громад, а також 
визначаються індивідуальні та колективні 
методи досягнення здоров‘я громади 
та необхідні національні та міжнародні 
методи.
Короткий виклад основних результатів 

дослідження: рівень захисту прав жінок 
на здоров‘я визначається відносно 
невеликою кількістю обов‘язкових 
міжнародних угод, що свідчать про 
недостатній рівень захисту.
Висновок: Жінки є наріжним каменем 

загального здоров‘я сім‘ї, і надання 
їм доступу до якісної допомоги може 
покращити здоров‘я дітей і сімей. 
Здоров‘я сім‘ї та суспільства, безсумнівно, 
пов‘язане зі здоров‘ям жінки. Хвороба або 
смерть жінки має серйозні та далекосяжні 
наслідки для здоров‘я дітей, сім‘ї та 
суспільства. Сьогодні жіноче здоров‘я має 
вищий статус у суспільстві, оскільки люди 
зрозуміли, що хоча жєінки мають багато 
хвороб, схожих на чоловічі, їх симптоми 
та лікування не завжди можуть бути 
однаковими.

 Ключові слова: права жінок на 
здоров‘я, гендерний розрив, психічне 
здоров‘я, сексуальне здоров‘я, виняткові 
жіночі  захворювання.
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Підвищення якості господарсько-правових 
актів слід розглядати як напрям модернізації 
господарсько-правового забезпечення економі-
ки, підвищення її ефективності, а отже, і ви-
конання завдань, які необхідно вирішити для 
здійснення модернізації господарсько-правового 
забезпечення економіки, сприяти вступу Укра-
їни до ЄС. 
Засобом забезпечення бажаних властивос-

тей правових актів є регуляторна діяльність. 
Важливість цієї діяльності дозволяє розгляда-
ти її та організацію цієї діяльності як одну з 
провідних функцій держави. Держава органі-
зовує процес регуляторної діяльності, прийма-
ючи відповідні нормативно-правові акти, ін-
структивно-методичні матеріали та, шляхом 
створення цілої системи органів, наділення їх і 
інших органів державної влади, самоврядуван-
ня та різноманітних організацій відповідни-
ми обов’язками щодо здійснення регуляторної 
діяльності, контролює цю діяльність. Зазна-
чені функції, виконувані державою щодо регу-
ляторної діяльності, утворюють самостійний 
напрям державної політики - регуляторну по-
літику.
Ключові слова. членство в Європейському 

Союзі, якість господарсько-правових актів, мо-
дернізація господарсько-правового забезпечен-
ня, бажані властивості правових актів, регу-
ляторна діяльність

набуття членства в Європейському Союзі за-
лежатиме від виконання вимог, що містять 
Копенгагенські критерії членства в ЄС. Це 
актуалізує тему дослідження «Модернізація 
господарсько-правового забезпечення еко-
номіки в контексті вступу України до ЄС». 

Стан дослідженості проблеми
Питання модернізації господарсько-

го законодавства розглядалися в роботах 
А. Ю. Атаманової, О.А. Беляневич, А. Г. Боб-
кової, Б. В. Деревянка, Г.Д. Джумагельді-
євої, Р. А. Джабраілова, Д. В. Задихайла, 
О. Р. Зельдіної, П. С. Матвєєва, В. С. Мі-
лаш, О. П. Орлюк, О. П. Подцерковного, 
В. А. Устименка, Б.В. Шуби, В.С. Щербини 
та ін. Зокрема, на концептуальному рівні 
питання модернізації господарського зако-
нодавства України досліджувала І. В. Спа-
сибо-Фатєєва [1]; проблеми щодо модерні-
зації господарського законодавства Укра-
їни в контексті євроінтеграції розглянуті 
К. О. Стадник [2], поняття, напрями та пер-
спективи модернізації господарського зако-
нодавства розкриті в роботах О. Зельдіної 
[3; 4], Є.М. Щербини [5], Р. А. Джабраїлова 
[6] та ін.
У той же час, розглядаючи проблеми 

модернізації господарсько-правового за-
безпечення економіки в контексті вступу 
України до ЄС, дослідники практично ще 
не приділяли уваги регуляторній політиці. 
Між тим саме цей аспект підвищення якос-
ті і ефективності господарсько-правового 
регулювання може виявитися одним з важ-

Нинішній час, коли триває масштабна 
українсько-російська війна, став найкращим 
в історії України часом і для подання за-
явки на вступ до ЄС. Вступ України до ЄС, 
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ливих чинників у вирішенні вищезгаданих 
проблем. Більш повне запровадження регу-
ляторної політики, здійснення регулятор-
ної діяльності сприятиме прийняттю нашої 
країни до ЄС - об’єднання вільних, еконо-
мічно розвинутих держав, виходу її на один 
рівень з провідними країнами Європи. 

Викладення основного змісту
Як відомо, Європейський Союз, до скла-

ду якого входять 27 країн, з населенням 
близько 450 мільйонів людей, є найбільш 
успішним інтеграційним об’єднанням у сві-
ті. Україна, за рекомендацією Європейської 
Ради, отримала статус кандидата на саміті 
ЄС влітку 2022 року. Цей статус зобов’язує 
країну-кандидата проводити політичні, ін-
ституційні, соціальні та економічні рефор-
ми, необхідні для вирішення наявних еко-
номіко-соціальних і правових проблем. 
Вступ України до ЄС буде вагомим сти-

мулом для зростання торгівлі, продовження 
реформування держави та виходу її на якіс-
но інший рівень розвитку, оскільки головна 
перевага вступу до ЄС полягає у можливос-
ті виходу України на один рівень з провід-
ними країнами Європи та прийняття нашої 
країни до об’єднання вільних, економічно 
розвинутих держав. При цьому, як свідчить 
досвід інших країн, вступ до ЄС несе низку 
переваг як для громадян, так і для бізнесу. 
Це стабільність, демократія; антикорупцій-
на політика; стимулювання зростання ВВП, 
збільшення робочих місць, підвищення рів-
ня зарплат та пенсій; зниження цін на това-
ри, підвищення якості цих товарів; доступ 
до ринку в 450 мільйонів споживачів тощо.
Зрозуміло, що виконання такого роду 

завдань потребує прийняття господарсько-
правових рішень (господарсько-правових 
актів) високої якості. Підвищення якості 
цих рішень слід розглядати як напрям мо-
дернізації господарсько-правового забезпе-
чення економіки. 
Розуміючи під якістю правових актів су-

купність певних системоутворюючих влас-
тивостей (проблемно-цільова спрямованість 
акту, закріплення найбільш раціональної 
організації діяльності, що регламентується, 
повнота правового регулювання, несупе--
речливість правових норм тощо), зазначи-

мо, що саме невідповідність чинних актів 
перерахованим властивостям – становить 
проблему неякісності господарсько-право-
вого регулювання економіки. 
Господарсько-правове регулювання 

концептуально і стратегічно має бути перео-
рієнтовано з нагромаджуванням регулятор-
них приписів, детальної регламентації гос-
подарської діяльності на всебічне заохочен-
ня підприємництва та приватної ініціативи, 
використання науково-технічного потенці-
алу. При цьому значущість зусиль держави 
в цьому напрямі має зростати. Йдеться не 
тільки про так звані прямі заходи, за допо-
могою яких підприємства зобов’язуються, а 
й про створення умов, за яких господарюючі 
суб’єкти заохочуються або стимулюються до 
ефективного господарювання. Це і є «закрі-
плення найбільш раціональної організації 
діяльності, що регламентується». Зокрема, 
запровадження інновацій слід розглядати 
як засіб раціональної організації діяльнос-
ті, стимул до ефективного господарюван-
ня. Маються на увазі заходи, що утворюють 
сприятливі умови, сприятливе середовище 
для створення нових зразків, технологій, 
виготовлення і впровадження нових ви-
дів товарів, сировинних матеріалів, нових 
виробничих і транспортних засобів, нових 
форм організації виробництва, освоєння но-
вих ринків тощо. 
Головними засобами створення спри-

ятливого зовнішнього середовища для 
економіко-інноваційного розвитку з боку 
держави є реалізація організаційно-пра-
вових заходів, прийняття якісних, а отже, 
ефективних законодавчих та інших норма-
тивно-правових актів. Якість, ефективність 
правового регулювання у цій сфері включає 
його повноту, що обумовлюється ступенем 
унормування суттєвих параметрів організа-
ції господарської діяльності, які змінюються 
в процесі інноваційного розвитку.
Аналіз нормотворчої діяльності в Укра-

їні у сфері економіки свідчить про те, що 
за кількісними показниками ця діяльність, 
а точніше її результати (кількість законо-
давчих та інших правових актів) виглядає 
достатньо вагомо. У той же час якісні по-
казники (а це результати господарської ді-
яльності, ефективність її правового регу-
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лювання) не відповідає сучасним вимогам, 
викликам сьогодення. Головною причиною 
неефективності (недостатньої ефективності) 
нормативно-правових актів у сфері еконо-
міки багато хто з фахівців вважає недоліки 
самого законодавчого процесу - процесу 
підготовки, розробки проєктів законодав-
чих актів. Йдеться про так звану регуля-
торну діяльність. Важливість цієї діяльності 
дозволяє розглядати її та організацію цієї 
діяльності як одну з провідних функцій 
держави. Держава організовує процес ре-
гуляторної діяльності, приймаючи відповід-
ні нормативно-правові акти, інструктивно-
методичні матеріали та, шляхом створення 
цілої системи органів, наділення їх і інших 
органів державної влади, самоврядування 
та різноманітних організацій відповідними 
обов’язками щодо здійснення регуляторної 
діяльності, контролює цю діяльність. Зазна-
чені функції, виконувані державою щодо 
регуляторної діяльності, утворюють само-
стійний напрям державної політики - регу-
ляторну політику. З моменту прийняття За-
кону «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», 
цей напрям (функцію) можна вважати зако-
нодавчо виокремленим. Отже, регулятор-
на політика – це законодавчо виокремлена 
функція держави по управлінню регулятор-
ною діяльністю. “Державна регуляторна по-
літика у сфері господарської діяльності, - як 
зазначено у згаданому Законі - це напрям 
державної політики, спрямований на вдо-
сконалення правового регулювання госпо-
дарських відносин, а також адміністратив-
них відносин між регуляторними органами 
або іншими органами державної влади та 
суб’єктами господарювання, недопущення 
прийняття економічно недоцільних та не-
ефективних регуляторних актів, зменшен-
ня втручання держави у діяльність суб’єктів 
господарювання та усунення перешкод для 
розвитку господарської діяльності, що здій-
снюється в межах, у порядку та у спосіб, 
що встановлені Конституцією та законами 
України” [7]. Таким чином, регуляторна по-
літика – це процес управління правотворен-
ням (правозастосуванням), спрямований на 
вдосконалення зазначених процесів.

Державна регуляторна політика за сво-
єю природою є державним управлінням, 
управлінням регуляторною діяльністю. Але 
ж і регуляторна діяльність, у тій її частині, 
яка здійснюється регуляторними органами, 
теж є правотворчою (у частині підготовки та 
прийняття правових актів) і правозастосов-
чою (у частині відстеження результативності 
та перегляду цих актів) діяльністю, а отже, і 
державним управлінням у сфері господарю-
вання. Регуляторну діяльність можна іден-
тифікувати з державним управлінням як 
за результатами своєї діяльності (її резуль-
татом (виходом) так само як і результатом 
управлінської діяльності є рішення – право-
ві (регуляторні) акти), так і за суб‘єктами ді-
яльності. 
Якщо регуляторна діяльність у значній 

своїй частині є державним управлінням у 
сфері господарювання, то єдине, що від-
різняє згадану діяльність від цього управ-
ління, є те, що регуляторна діяльність є 
ЯКІСНИМ управлінням. Чому саме якіс-
ним? Тому, що якість результату будь-якої 
діяльності забезпечується якістю організації 
її процесу, а Закон від 11 вересня 2003 року, 
присвячений організації здійснення регуля-
торної діяльності, акцентує увагу на певних 
етапах її здійснення, виконання яких забез-
печить потрібну якість кінцевого продукту 
– регуляторних актів. До цих етапів відно-
сяться і аналіз регуляторного впливу право-
вого акту, і оприлюднення його проєкту, і 
погодження із спеціально уповноваженим 
органом або його відповідним територіаль-
ним органом, а також відстеження резуль-
тативності та перегляд регуляторних актів. 
Тобто результатом регуляторної діяльності 
(об’єктом регуляторної політики) є не будь-
яке урегулювання економічних відносин 
правовими актами, а лише ефективне їх 
урегулювання. Адже за Законом від 11 ве-
ресня 2003 року, який встановлює вимоги 
до цих актів шляхом визначення принципів 
державної регуляторної політики (принци-
пів вдосконалення правового регулювання 
господарських та відповідних адміністра-
тивних відносин), є: “доцільність - обґрунто-
вана необхідність державного регулювання 
господарських відносин з метою вирішен-
ня існуючої проблеми; адекватність - від-
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повідність форм та рівня державного регу-
лювання господарських відносин потребі у 
вирішенні існуючої проблеми та ринковим 
вимогам з урахуванням усіх прийнятних 
альтернатив; ефективність - забезпечення 
досягнення внаслідок дії регуляторного 
акта максимально можливих позитивних 
результатів за рахунок мінімально необхід-
них витрат ресурсів суб’єктів господарюван-
ня, громадян та держави; збалансованість 
- забезпечення у регуляторній діяльності 
балансу інтересів суб’єктів господарюван-
ня, громадян та держави; передбачуваність 
- послідовність регуляторної діяльності, від-
повідність її цілям державної політики, а 
також планам з підготовки проєктів регуля-
торних актів, що дозволяє суб’єктам госпо-
дарювання здійснювати планування їхньої 
діяльності; прозорість та врахування гро-
мадської думки - відкритість для фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуля-
торних органів на всіх етапах їх регулятор-
ної діяльності, обов’язковий розгляд регу-
ляторними органами ініціатив, зауважень 
та пропозицій, наданих у встановленому 
законом порядку фізичними та юридични-
ми особами, їх об’єднаннями, обов’язковість 
і своєчасність доведення прийнятих регу-
ляторних актів до відома фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань, інформування 
громадськості про здійснення регуляторної 
діяльності” [7]. 
Відповідність вказаним принципам ре-

гуляторної політики забезпечується саме 
за допомогою регламентації процесів пра-
вотворення і правозастосування – шляхом 
виділення спеціальних етапів, що повинні 
виконуватися регуляторним органом при 
здійсненні цих процесів. “Забезпечення 
здійснення державної регуляторної політи-
ки, говориться в ст. 5 Закону від 11 вересня 
2003 року, включає: встановлення єдиного 
підходу до підготовки аналізу регуляторного 
впливу та до здійснення відстежень резуль-
тативності регуляторних актів; підготовку 
аналізу регуляторного впливу; планування 
діяльності з підготовки проєктів регулятор-
них актів; оприлюднення проектів регуля-
торних актів з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань, а також відкриті обговорення 

за участю представників громадськості пи-
тань, пов’язаних з регуляторною діяльніс-
тю; відстеження результативності регуля-
торних актів; перегляд регуляторних актів; 
систематизацію регуляторних актів; недопу-
щення прийняття регуляторних актів, які є 
непослідовними або не узгоджуються чи ду-
блюють чинні регуляторні акти; викладення 
положень регуляторного акта у спосіб, який 
є доступним та однозначним для розуміння 
особами, які повинні впроваджувати або ви-
конувати вимоги цього регуляторного акта; 
оприлюднення інформації про здійснення 
регуляторної діяльності”.
Можна погодитися з висновками, зро-

бленими у працях, присвячених регулятор-
ній політиці, відносно того, що, по-перше, 
в Україні на законодавчому рівні закріплю-
ються вимоги до відповідних правових ак-
тів, а також фактично визнається, що якість 
державної політики (державного управ-
ління, правових актів) залежить від якості 
процесу її здійснення (технології управлін-
ня, правотворення і правозастосування).-
По-друге, в основу цієї політики (управ-
ління, правотворення і правозастосування) 
закладено науковий системний підхід. Зо-
крема, використано визначено системи, за-
початковане у загальній теорії систем (ЗГТ). 
Згідно із ЗГТ, система –це множинність еле-
ментів, на якому реалізується відношення, 
що має задані властивості [8]. Конструктив-
ність цього визначення полягає в тому, що з 
нього випливає ідеологія побудови системи 
актів. Зокрема, для цього (побудови систе-
ми) слід завдати згадані бажані властивос-
ті. Це властивості між елементами системи 
відповідних правових норм (наприклад, їх 
пов’язаність, узгодженість, відсутність не-
контрольованого дублювання), а також між 
ними і тією системою, яку вони моделюють 
(господарські, відповідні економічні відно-
сини). Це ефективність правового регулю-
вання, закріплення оптимальної його моде-
лі тощо. 
У Законі від 11 вересня 2003 року в якос-

ті властивостей правових актів вказуються 
такі їх ознаки, як доцільність, адекватність, 
ефективність, збалансованість, передбачува-
ність, прозорість та врахування громадської 
думки, а в якості засобів забезпечення цих 
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властивостей – вищезазначені етапи здій-
снення регуляторної політики (встановлен-
ня єдиного підходу до підготовки аналізу 
регуляторного впливу та до здійснення 
відстежень результативності регуляторних 
актів; підготовку аналізу регуляторного 
впливу; планування діяльності з підготов-
ки проєктів регуляторних актів; оприлюд-
нення проєктів регуляторних актів з метою 
одержання зауважень і пропозицій від фі-
зичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а 
також відкриті обговорення за участю пред-
ставників громадськості питань, пов’язаних 
з регуляторною діяльністю; відстеження 
результативності регуляторних актів; пере-
гляд регуляторних актів; систематизацію 
регуляторних актів; недопущення прийнят-
тя регуляторних актів, які є непослідовни-
ми або не узгоджуються чи дублюють чинні 
регуляторні акти; викладення положень ре-
гуляторного акта у спосіб, який є доступним 
та однозначним для розуміння особами, які 
повинні впроваджувати або виконувати ви-
моги цього регуляторного акта; оприлюд-
нення інформації про здійснення регуля-
торної діяльності).
Як забезпечити відповідність проєктів 

правових актів вищезазначеним властивос-
тям? Про це йдеться у відповідних мето-
диках, затверджених Кабінетом Міністрів 
України (Методика проведення аналізу 
впливу регуляторного акта та Методика 
відстеження результативності регулятор-
ного акта, затверджені постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 11 березня 2004 р.-
№ 308 “Про затвердження методик про-
ведення аналізу впливу та відстеження ре-
зультативності регуляторного акта” (Із змі-
нами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 1107 від 28.11.2012 № 1151 від 16.12.2015) 
// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-
2004-%D0%BF#Text.). Крім контролю за 
якістю правових актів з боку регуляторних 
органів, діє контроль судовий, здійснюва-
ний Конституційного Судом. «На сьогодні, 
зазначає суддя Касаційного адміністратив-
ного суду у складі Верховного Суду Ян Бер-
назюк, сталою є практика Конституційного 
Суду України щодо визнання неконститу-
ційними законів у зв’язку з їх невідповід-
ністю критерію «якість закону» [9]. Можли-

во, доцільно контролювати якість закону і 
на рівні інших ланок судів, зокрема, в рам-
ках господарської юрисдикції. При цьому 
слід, по-перше, розширити поняття «якість 
закону» у порівнянні з тим, як його розуміє 
Конституційний Суд України. По-друге, 
доцільно створити, якщо не спеціалізовані 
суди з контролю за якістю закону, то, у вся-
кому разі, виділити відповідну категорію 
справ як самостійну. Це позитивно впли-
нуло б на якість та строки розгляду справ 
такої категорії. 

Висновки
Вступ України до ЄС, набуття членства 

в Європейському Союзі залежатиме від ви-
конання вимог, що містять Копенгагенські 
критерії членства в ЄС. Це актуалізує тему 
дослідження «Модернізація господарсько-
правового забезпечення економіки в кон-
тексті вступу України до ЄС». 
Підвищення якості господарсько-право-

вих актів слід розглядати як напрям модер-
нізації господарсько-правового забезпечен-
ня економіки, забезпечення її ефективності, 
а отже, і виконання завдань, які необхідно 
вирішити для здійснення модернізації гос-
подарсько-правового забезпечення еконо-
міки, сприяти вступу України до ЄС. 
Засобом забезпечення бажаних власти-

востей правових актів є регуляторна діяль-
ність. Важливість цієї діяльності дозволяє 
розглядати її та організацію цієї діяльності 
як одну з провідних функцій держави. 
З метою забезпечення відповідності 

проєктів правових актів вимогам якості по-
трібен контроль за здійсненням регулятор-
ної діяльності, якістю правових актів. Крім 
контролю за цією якістю з боку регулятор-
них органів, діє контроль судовий, здій-
снюваний Конституційного Судом. Слід,-
по-перше, розширити поняття «якість зако-
ну» у порівнянні з тим, як його розуміє Кон-
ституційний Суд України. По друге, доціль-
но створити, якщо не спеціалізовані суди 
з контролю за якістю закону, то, у всякому 
разі, виділити відповідну категорію справ 
як самостійну. Це позитивно вплинуло б на 
якість та строки розгляду справ такої кате-
горії. Такий крок матиме чимало позитив-
них моментів.
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IMPROVING THE QUALITY OF 
ECONOMIC AND LEGAL REGULATION 
OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT 

OF UKRAINE’S ACCESSION TO THE EU
Improving the quality of economic and le-

gal acts should be considered as a direction of 
modernization of the economic and legal pro-
vision of the economy, increasing its effi ciency, 
and therefore the fulfi llment of tasks that must 
be solved in order to modernize the economic 
and legal provision of the economy, to facilitate 
Ukraine’s accession to the EU.

Regulatory activity is a means of ensuring 
the desired properties of legal acts. The impor-
tance of this activity allows us to consider it and 
the organization of this activity as one of the 
leading functions of the state. The state organiz-
es the process of regulatory activity by adopting 
relevant normative legal acts, instructional and 
methodical materials and, by creating a whole 
system of bodies, empowering them and other 
state authorities, self-government and various 
organizations with the relevant duties for the 
implementation of regulatory activity, controls 
this activity. The specifi ed functions performed 
by the state in relation to regulatory activity 
form an independent direction of state policy 
- regulatory policy.

Keywords. membership in the European 
Union, quality of economic and legal acts, mod-
ernization of economic and legal support, de-
sired properties of legal acts, regulatory activity
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Стаття присвячена розгляду особливостей 
механізму правового регулювання відносин із за-
подіяння шкоди, завданої джерелом підвищеної 
небезпеки. У цій науковій статті аналізуються 
положення національного законодавства та 
відомі доктрини й концепції для визначення 
базових посилок підходу щодо розуміння сутнос-
ті механізму правового регулювання відносин 
із заподіяння шкоди, завданої джерелом підви-
щеної небезпеки з огляду на існуючі там тео-
рії. Проведено аналіз сучасної правової системи 
позадоговірних відносин з заподіяння шкоди. 
Розглянуто окремі порушення у сфері регулю-
вання відносин із заподіяння шкоди, завданої 
джерелом підвищеної небезпеки, у результаті 
чого встановлено, що підставами виникнення 
зобов’язань з відшкодування шкоди можуть 
бути як протиправні, так і правомірні дії, за 
настанням яких було завдано шкоди в майно-
вій або немайновій сфері.
Ключові слова: деліктні зобов’язання, ме-

ханізм правового регулювання, правовідносини, 
заподіяння шкоди, джерело підвищеної небезпе-
ки, особисті немайнові права, майнові права, 
моральна шкода, підстави виникнення, недо-
говірні зобов’язання, компенсація витрат, не-
правомірна дія, бездіяльність.

відносин із заподіяння шкоди завданої дже-
релом підвищеної небезпеки. Складність 
цього механізму полягає в тому, що необ-
хідно враховувати об’єктивну неможливість 
права регулювати ті індивідуальні відноси-
ни, втручання у сферу яких може повніс-
тю знівелювати ефективність права у сфері 
здійснюваної ними охоронної функції. 
Щодо механізму правового регулювання 

окремому аналізу можуть піддаватися його 
елементи (стадії), а також їх взаємозв’язок 
між собою. Це дасть підстави не лише ствер-
джувати про можливості дослідження ме-
ханізму правового регулювання відносин 
із заподіяння шкоди, завданої джерелом 
підвищеної небезпеки з погляду деліктно-
го права, а й визначити теоретико-правову 
можливість установлення окремих складо-
вих елементів механізму правового регу-
лювання та правових підстав виникнення 
зобов’язань з відшкодування шкоди. 
Огляд останніх досліджень і публікацій. 

Питання щодо особливостей відносин із 
заподіяння шкоди, завданої джерелом під-
вищеної небезпеки розглядаються багатьма 
науковцями в Україні і за її межами, а саме: 
Іоффе О. С., Боросивої В. І., Великанової 
М. М., Гринько С. Д., Отраднової О. О., 
Мироненко І. В., Кузнецьової Н. С., Ківа-
лової Т. С., Кота О. О., Мануїлової К. В., 
Луця В. В., Плахіної І. В., Сороки О. О., 
Стефанчука М. О., Коссака В. М., Коханов-
ської О. В., Підопригори О. А., Підоприго-
ри О. О., Шишки Р. Б., Шишки О. Р., Ясечко 
С. В. та ін.

Постановка проблеми
У механізмі функціонування правової 

системи дедалі більшого значення набуває 
використання державою різних важелів 
впливу на волю та поведінку учасників сус-
пільних відносин. Особливого і чи не най-
делікатнішого впливу потребує саме сфера 
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Мета та завдання дослідження
За сучасних умов актуальним є питан-

ня про особливості дослідження механізму 
правового регулювання відносин із заподі-
яння шкоди, завданої джерелом підвищеної 
небезпеки, правову можливість установлен-
ня окремих складових елементів механізму 
правового регулювання та правових підстав 
виникнення зобов’язань з відшкодування 
шкоди як в Україні, так і в низці іноземних 
держав. Саме тому метою цієї роботи є ви-
значення базових посилок підходу щодо ро-
зуміння особливостей механізму правового 
регулювання відносин із заподіяння шкоди, 
завданої джерелом підвищеної небезпеки в 
сучасному національному законодавстві та 
правових відстав настання особистої немай-
нової та майнової відповідальності. 
Реалізація поставленої мети дозволяє 

сформулювати наступні завдання: чітко до-
слідити правову природу механізму пра-
вового регулювання відносин із заподіян-
ня шкоди, завданої джерелом підвищеної 
небезпеки, встановити сутність поняття 
та зміст; грунтовно проаналізувати осо-
бливості правового регулювання відно-
син із заподіяння шкоди в позадоговірних 
зобов’язаннях, окреслити підстави настання 
цивільно-правової відповідальності в сучас-
ній доктрині та законодавстві України.

Основний матеріал
Удосконалення механізму цивільно-пра-

вового регулювання механізму правового 
регулювання відносин із заподіяння шкоди, 
завданої джерелом підвищеної небезпеки 
вимагає наявності відповідного комплек-
сного підходу. У цьому аспекті доводиться 
констатувати, що зміни, які були внесені у 
законодавство України щодо відносин із 
заподіяння шкоди, завданої джерелом під-
вищеної небезпеки за останні роки, фоку-
суючись на вирішенні окремих питань, не 
містили цілісного, системного підходу, і, як 
наслідок, не справили відчутного позитив-
ного впливу на стан системи позадоговірних 
(деліктних)зобов’язань. 
Як відомо, С. С. Алєксєєв зазначав, що 

під категорією «механізм правового регу-
лювання» потрібно розуміти всю сукупність 

юридичних заходів у їх єдності, за допомо-
гою яких забезпечується природний вплив 
на суспільні відносини [1, с.30]. М. О. Теплюк, 
досліджуючи механізм правового регулюван-
ня з погляду теорії держави та права, ствер-
джував, що механізм правового регулюван-
ня потрібно розглядати як узяту в єдності 
систему правових засобів, за допомогою 
яких забезпечується результативний право-
вий вплив на суспільні відносини. Це лан-
цюг, початковою ланкою якого є юридичні 
норми, у силу самої логіки права, цілком 
закономірно завершується актами реаліза-
ції, коли можливості (суб’єктивні права та 
обов’язки), виражені в позитивному праві, 
стають фактами реального життя [2. с.9].
С. О. Сарновська розглядає механізм 

правового регулювання у двох аспектах: 
широкому та вузькому. При цьому, у ши-
рокому розумінні – це сукупність безпосе-
редньо соціальних та юридичних засобів 
об’єктивації та реалізації норм природного 
права, що покликані забезпечити стабіль-
ність суспільних відносин шляхом найбільш 
оптимального поєднання суспільних та ін-
дивідуальних інтересів членів соціуму, з ме-
тою створення умов для прогресивного роз-
витку кожної особистості, а також реалізації 
її прав і свобод. У вузькому розумінні – це 
система юридичних засобів, яка має привес-
ти суспільні відносини у відповідність з ви-
значеними державою моделями поведінки 
[3, с.226].
Л. О. Корчевна зазначає, що розуміння 

механізму правового регулювання зорієнто-
ване на причинно-механічну картину світу, 
згідно з якою всі явища викликаються при-
чинами і оцінюються відповідно до законів 
механіки [4, с.117]. С. О. Погрібний ствер-
джує, що механізм правового регулювання 
є послідовним ланцюгом зміни окремих 
правових явищ: норма права, що регулює 
цивільні відносини, – юридичний факт пра-
ва, та обов’язки – реалізація цих прав і ви-
конання обов’язків, а за необхідності – та-
кож захист порушеного права чи інтересу 
[5, с.43].
Р. Б. Шишка та О. Р. Шишка розуміють 

механізм правового регулювання цивільних 
правовідносин як передбачені нормами пра-
ва конструкції визначальних для цивільного 
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права правових інститутів (предмет і метод, 
засади цивільного законодавства, підстави 
їх виникнення, правове становище учасни-
ків, правовий режим об’єктів, місце та час 
здійснення прав і виконання обов’язків), 
які визначають допустимість, вид і зміст цих 
правовідносин [6, с.223]. Проте, такий під-
хід до визначення механізму правового ре-
гулювання цивільних відносин залишається 
дискусійним, з огляду на правову природу 
окреслених відносин.
Механізм правового регулювання мож-

на охарактеризувати, керуючись основними 
його ознаками, у такий спосіб: 1) правовий 
механізм завжди є комплексом (системою) 
юридичних засобів, способів, форм, а його 
структура охоплює цілу низку нормативних 
та правореалізаційних юридичних засобів; 
2) правовий механізм існує для реалізації 
певної юридичної мети; 3) правовий ме-
ханізм є не просто сукупністю, а системою 
взаємоузгоджених засобів; 4) дія правового 
механізму здійснюється залежно від заданої 
програми, своєрідної схеми «алгоритму», 
що передбачає певну чіткість виконання 
[7, с.187].
На підставі опрацьованих доктрин та 

підходів щодо визначення сутності поняття 
самого механізму правового регулювання 
в цивілістичній науці можна зробити ви-
сновок, що під механізмом правового регу-
лювання відносин із заподіяння шкоди, у 
тому числі й завданої джерелом підвищеної 
небезпеки, доцільно розуміти передбачені 
нормами права сукупність належних юри-
дичних заходів, на підставі яких здійснюєть-
ся правовий вплив на поведінку учасників. 
Разом із тим, щодо змісту поняття 

«зобов’язання з відшкодування шкоди», до-
цільно відмітити позицію Т. С. Ківалової, 
що при аналізі цивільних недоговірних охо-
ронних правовідносин доцільніше говорити 
не про «правопорушення», а про «завдання 
шкоди» як підставу виникнення і визначаль-
ну ознаку таких правовідносин. При цьому 
цивільні охоронні правовідносини, за твер-
дженням ученої, можуть бути як наслідком 
правопорушення, так і виникати внаслідок 
об’єктивно-протиправних дій, випадково-
го завдання шкоди, події тощо. Відповідно, 
вони можуть не лише виражатися у цивіль-

но-правовій відповідальності, а й виступати мі-
рами захисту [8.с .22-23]. Подібний підхід займає 
й С. Д. Гринько, так учена стверджує, що непра-
вильно вважати, що будь-які зобов’язання, 
які виникають із відшкодування шкоди, є 
деліктними. Інститут відшкодування шко-
ди вирішує і має вирішувати більш гло-
бальне завдання – забезпечення ліквідації 
наслідків заподіяння шкоди, відновлення 
порушених прав потерпілих за допомо-
гою зобов’язань з відшкодування шкоди, 
які можуть бути наслідком не лише про-
типравних, а й правомірних дій [9,с.66].-
З наведеного слідує, що загалом підставами 
виникнення позадоговірних зобов’язань 
з відшкодування шкоди можуть визнава-
тися як неправомірні (протиправні), так 
і правомірні дії, у результаті яких було за-
вдано шкоди в майновій або особистій 
немайновій сфері.
У юридичній літературі до спеціальних 

видів деліктих зобов’язань відносять 
зобов’язання, що виникають із завдання 
шкоди джерелом підвищеної небезпеки. 
Така позиція підтримується й судовою 
практикою, так деліктні зобов’язання, 
що виникають із завдання шкоди джере-
лом підвищеної небезпеки, відносять до 
спеціальних деліктів (ст. ст. 1187, 1188 ЦК 
України), які передбачають особливості 
суб’єктного складу відповідальних осіб 
(коли обов’язок відшкодування шко-
ди покладається не на безпосереднього 
заподіювача, а на іншу вказану в законі 
особу – власника джерела підвищенної 
небезпеки) та встановлюють покладення 
відповідальності за завдання шкоди не-
залежно від вини заподіювача [10, с.319]. 
Так, згідно зі ст. 1187 ЦК України під дже-
релом підвищеної небезпеки розуміють 
діяльність, пов’язана з використанням, 
зберіганням або утриманням транспорт-
них засобів, механізмів та обладнання, ви-
користанням, зберіганням хімічних, радіо-
активних, вибухо- і вогненебезпечних та 
інших речовин, утриманням диких звірів, 
службових собак та собак бійцівських по-
рід тощо, що створює підвищену небезпе-
ку для особи, яка цю діяльність здійснює, 
та інших осіб.
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Цивільно-правова відповідальність за 
шкоду, завдану діяльністю, що є джерелом 
підвищеної небезпеки, настає у разі її ціле-
спрямованості (наприклад, використання 
транспортних засобів за їх цільовим при-
значенням), а також за мимовільного про-
яву шкідливих властивостей об’єктів, що 
використовуються в цій діяльності (напри-
клад, у випадку завдання шкоди внаслідок 
мимовільного руху автомобіля). Зазвичай, 
до ключових ознак джерел підвищеної не-
безпеки відносять: 1) неможливість повного 
контролю з боку людини; 2) наявність шкід-
ливих властивостей; 3) велика ймовірність 
завдання шкоди. Підвищена ймовірність 
заподіяння шкоди оточенню виникає тіль-
ки на підставі непідконтрольності джерела 
підвищеної небезпеки. Категорія випадко-
вості пояснює причину непідконтрольності, 
оскільки вказує на її виникнення поза волею 
особи, що зумовлена об’єктивними причи-
нами – недостатнім рівнем розвитку науки 
і техніки [10, с.320], або зумовлена низкою 
інших юридичних фактів, що не залежать 
від волі особи або виникають у результаті її 
бездіяльності. 

Висновок
З проведеного аналізу положень чин-

ного цивільного законодавства та сучасної 
правової доктрини слідує, що під механіз-
мом правового регулювання відносин із 
заподіяння шкоди, у тому числі й завданої 
джерелом підвищеної небезпеки, доцільно 
розуміти передбачені нормами права, сукуп-
ність належних юридичних заходів, на під-
ставі яких здійснюється правовий вплив на 
поведінку суб’єктів деліктних зобов’язань. 
Підставами виникнення позадоговірних 
зобов’язань з відшкодування шкоди, завда-
ної джерелом підвищеної небезпеки, мо-
жуть визнаватися як протиправні, так і пра-
вомірні дії, у результаті яких було завдано 
шкоди в майновій або особистій немайновій 
сфері.
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MECHANISM FOR LEGAL REGULA-
TION OF RELATIONS DUE TO CAUSE OF 

DAMAGE CAUSED BY THE SOURCE OF 
INCREASED DANGER

The article is devoted to consideration of the 
peculiarities of the mechanism of legal regulation 
of relations with regard to the infl iction of damage 
caused by a source of increased danger. This scientifi c 
article analyzes the provisions of national legislation 
and well-known doctrines and concepts to determine 
the basic premises of the approach to understanding 
the essence of the mechanism of legal regulation of 
relations for causing damage caused by a source of 
increased danger in view of the existing theories. An 
analysis of the modern legal system of non-contractual 
relations on the infl iction of damage was carried out. 
Separate violations in the sphere of regulation of 
relations for causing damage caused by a source of 
increased danger were considered, as a result of which 
it was established that the grounds for obligations to 
compensate for damage can be both illegal and lawful 
actions, as a result of which property or non-property 
damage was caused sphere

Keywords: tort obligations, mechanism of legal 
regulation, legal relations, infl iction of damage, source 
of increased danger, personal non-property rights, 
property rights, moral damage, causes of occurrence, 
non-contractual obligations, compensation of costs, 
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Метою статті є розгляд становлення нор-
мативно-правових актів у сфері страхування 
для подальшого вдосконалення його правового 
регулювання. Система правового регулювання 
страхової діяльності містить норми, визначе-
ні в правових документах різного рівня. Перший 
рівень складають Конституція України та 
міжнародні угоди, які підписала й ратифікува-
ла Україна. Наступний, другий рівень станов-
лять кодифіковані документи (Господарський, 
Цивільний, Податковий, Повітряний кодекси  
України); закони та постанови Верховної Ради 
України. Третій рівень представлений указами 
та розпорядженнями Президента України. До 
четвертого рівня віднесенос відомчі норматив-
ні акти (інструкції, методики, положення, 
накази), затверджені міністерствами, відом-
ствами, центральними органами виконавчої 
влади та зареєстрованими в Міністерстві юс-
тиції України. П’ятий та шостий рівні пред-
ставлені відповідно нормативними актами 
органу, який, згідно із законодавством Украї-
ни, здійснює нагляд за страховою діяльністю, 
а також нормативними актами органів міс-
цевої виконавчої влади у випадках, коли окремі 
питання регулювання страхової діяльності 
було делеговано цим органам за рішенням Пре-
зидента або Уряду України. Крім того, правове 
регулювання договірних відносин зі страхуван-
ня здійснюється позаюридичними джерелами. 
Законодавче регулювання страхової діяльності 
в Україні має певну історичну специфіку, яка 
відчутно позначається на всій системі право-
вого забезпечення. У колишньому Радянському 
Союзі не було базового закону, який регулював 

би порядок здійснення страхової діяльності. 
Страхову діяльність здійснювали виключно 
установи Держстраху та Індержстраху, що не 
мали повністю самостійного статусу. Окремі 
аспекти страхової діяльності регулювалися 
постановами ЦК КПРС та Ради Міністрів 
СРСР, нормативними документами Держ-
страху СРСР та Укрдержстраху. Протягом 
1992-1993 років у більшості незалежних дер-
жав, котрі утворилися після розпаду колиш-
нього СРСР, було ухвалено законодавчі акти з 
питань страхування. Зі становленням ринко-
вої економіки в Україні постала потреба ухва-
лити новий законодавчий акт, який повністю 
врегульовував би як понятійний апарат, так і 
порядок здійснення страхової діяльності (давно 
застосовуваний у розвинених країнах). 6 берез-
ня 1996 року Верховна Рада України ухвалила 
Закон України «Про страхування». У листопа-
ді 2021 р. Верховною Радою України здійснено 
трансформацію Закону «Про страхування» в 
частині удосконалення термінології. Наразі 
зазначеним Законом України оновлено підхід до 
організації ліцензування страховиків. Концепція 
розвитку страхового ринку України до 2021 р.-
передбачила нові прогресивні принципи розви-
тку вітчизняного страхового ринку.
Створення механізмів забезпечення відпо-

відності проєктів правових актів у сфері стра-
хування зазначеним принципам сприятиме 
підвищенню ефективності правового регулю-
вання в цій сфері. 
Ключові слова: страхове підприємництво; 

правове регулювання страхування, система 
правового регулювання страхової діяльності.
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Постановка проблеми
Страхування є однією з найдавніших 

категорій соціально-економічних відно-
син між людьми, юридичними особами 
(суб’єктами господарювання). Ця сукуп-
ність регламентується низкою норматив-
но-правових актів, що визначають основні 
особливості відповідних відносин. Це пев-
ні ризики і основне призначення системи 
страхування: розподіл, перерозподіл цих 
ризиків. У зв’язку з ризиковим характе-
ром страхування, надзвичайно важливим є 
формування та юридичне закріплення ви-
мог до страховиків, що забезпечить захист 
майнових інтересів суб’єктів господарюван-
ня; уніфікація страхових процедур, гаран-
тування прозорої діяльності всіх учасників 
страхового ринку тощо.
Багатовіковий досвід, набутий світо-

вою практикою щодо формування вимог 
до створення страхового підприємництва, 
заслуговує детальної уваги, критичного 
осмислення і продуманого використання в 
українській практиці. Кожна країна формує 
власні, властиві лише їй основні вимоги до 
формування та функціонування страхового 
підприємництва. Розгляду їх правового ре-
гулювання і присвячена ця наукова стаття.

 
Аналіз останніх досліджень

та публікацій
Характеристиці сучасних тенденцій роз-

витку правового регулювання систем стра-
хування, ринку страхових послуг присвяче-
но роботи відомих вітчизняних як теорети-
ків, так і практиків. Серед них У. Івасечко, 
М. Скидан, Н. Кудрявська, В. Мачуський, 
Н. Пацурін, В.Надьон, Н.Мокрицька та ін. 
Результати досліджень розвитку право-

вого регулювання систем страхування, в 
умовах ринкової економіки представлено у 
спеціальній літературі. Проте однією з най-
важливіших залишається проблема напря-
мів вдосконалення правового регулювання 
систем страхування, системне дослідження 
цієї проблеми.

Метою статті є розгляд становлення 
нормативно-правових актів у сфері страху-
вання для подальшого вдосконалення його 
правового регулювання. 

Виклад основного матеріалу
У юридичній літературі страхова діяль-

ність визначається як врегульована норма-
ми права господарська діяльність страхових 
організацій з надання страхових послуг за 
рахунок сформованих страхових фондів, що 
здійснюється на підставі ліцензії, як прави-
ло, з метою отримання прибутку. Правове 
регулювання страхування становлять схва-
лені законодавчі та інші нормативно-право-
ві акти, що регулюють страхову діяльність 
як загалом, так і за окремими її напрямками.
Система правового регулювання стра-

хової діяльності містить норми, визначені 
в правових документах різного рівня. Це, 
перш за все, Конституція України; міжна-
родні угоди, які підписала й ратифікувала 
Україна (Принципи міжнародних комер-
ційних договорів (принципи УНІДРУА), 
Принципи УНІДРУА і Принципи європей-
ського контрактного права розглядаються 
як два зведення норм уніфікованого конт-
рактного права, як правила, які застосову-
ються сторонами міжнародних контрак-
тних відносин (у т.ч. і у сфері страхування) 
за їх волевиявленням); кодифіковані до-
кументи (Господарський, Цивільний, По-
датковий, Повітряний кодекси  України); 
закони та постанови Верховної Ради Укра-
їни (закон України від 1 липня 2004 року-
№ 1961-IV «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів» [1], 
закон України від 12 липня 2001 року-
№ 2664-III «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових по-
слуг» [2], закон України від 24 червня 2004 
року № 1877-IV «Про державну підтримку 
сільського господарства України» [3], Закон 
України «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності» [4]). 
Наступний, другий рівень становлять 

кодифіковані документи (Господарський, 
Цивільний, Податковий, Повітряний ко-
декси  України); закони та постанови 
Верховної Ради України. Третій рівень 
представлений указами та розпоряджен-
нями Президента України. До четвертого 
рівня автор відніс відомчі нормативні акти 
(інструкції, методики, положення, накази), 
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затверджені міністерствами, відомствами, 
центральними органами виконавчої влади 
та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 
України. П’ятий та шостий рівні представ-
лені відповідно нормативними актами орга-
ну, який, згідно із законодавством України, 
здійснює нагляд за страховою діяльністю, 
а також нормативними актами органів міс-
цевої виконавчої влади у випадках, коли 
окремі питання регулювання страхової ді-
яльності було делеговано цим органам за 
рішенням Президента або Уряду України. 
Крім того, правове регулювання договір-
них відносин зі страхування здійснюється 
позаюридичними джерелами. Маються на 
увазі звичаєві норми. Результати система-
тизації основних нормативно-правових 
документів, що регулюють страхову діяль-
ність в Україні, можуть бути представлені у 
табличному вигляді. Зазначено, що систе-
матизація нормативно-правових докумен-
тів та представлення у табличному вигляді 
може розглядатися як інструмент впоряд-
кування суспільних відносин, усування ви-
явлених під час практичного застосування 
тих чи інших положень цих актів, колізій 
норм і процедур.
Варто зазначити, що законодавче регу-

лювання страхової діяльності в Україні має 
певну історичну специфіку, яка відчутно по-
значається на всій системі правового забез-
печення. Так, екскурс у розвиток страхової 
діяльності варто розпочати з того, що в ко-
лишньому Радянському Союзі не було ба-
зового закону, який регулював би порядок 
здійснення страхової діяльності. Оскіль-
ки страхову діяльність здійснювали тільки 
установи Держстраху та Індержстраху, що 
не мали повністю самостійного статусу, то не 
було потреби визначати законодавчі норми 
стосовно прав та обов’язків цих суб’єктів. 
Окремі аспекти страхової діяльності регу-
лювалися постановами ЦК КПРС та Ради 
Міністрів СРСР, нормативними документа-
ми Держстраху СРСР та Укрдержстраху.
Протягом 1992-1993 років у більшості 

незалежних держав, котрі утворилися після 
розпаду колишнього СРСР, було ухвалено 
законодавчі акти з питань страхування. У 
1992 р. Укрдержстрах за участю провідних 
страхових компаній, утворених у період 

1990-1992 років, подав до Кабінету Міні-
стрів України перший проєкт Закону «Про 
страхування», спрямований на узгодження 
позицій кількох причетних до страхової 
справи міністерств і відомств. У грудні 1992 
року цей проект після узгодження повтор-
но було внесено на розгляд Кабінету Міні-
стрів України. Оскільки згідно з рішенням 
Верховної Ради України в цей період Уряд 
дістав право видавати декрети, які мали 
статус законів, зазначений проєкт було при-
йнято як декрет у травні 1993 року.
Прийнятий після набуття незалежності 

України Декрет Кабінету Міністрів України 
«Про страхування» став фактично першим 
базовим законодавчим актом, який забезпе-
чив системне правове регулювання страхо-
вої діяльності. Цей Декрет визначив базові 
терміни й поняття, пов’язані зі страховою 
діяльністю (ринком страхових послуг). Де-
крет «Про страхування» міг розглядатися 
лише як проміжний законодавчий акт. Го-
ловний його недолік полягав у тому, що 
було зроблено спробу поєднати суперечливі 
положення: з одного боку, «держстрахові» 
принципи здійснення страхової діяльності, 
що базувалися на планово-адміністративній 
економіці, а з іншого – принципи страху-
вання в умовах ринку. Наприклад, Декрет 
передбачав здійснення страхових виплат за 
рахунок страхових резервів, що відповіда-
ло ринковим принципам, не визначаючи 
фінансового механізму формування цих ре-
зервів, і суто адміністративно обмежував пе-
рераховування до резервів 50% страхових 
платежів. Окрім того, Декрет надто лібе-
рально забороняв державі втручатися в ді-
яльність страхових організацій, а водночас 
визначав державний орган, відповідальний 
за стан розвитку страхового ринку. І таких 
суперечностей було немало [8, 7].
Зі становленням ринкової економіки 

в Україні постала потреба ухвалити новий 
законодавчий акт, який повністю врегульо-
вував би як понятійний апарат, так і поря-
док здійснення страхової діяльності (давно 
застосовуваний у розвинених країнах). 6 
березня 1996 року Верховна Рада України 
ухвалила Закон України «Про страхуван-
ня», до якого вже внесені зміни та допов-
нення.
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Цей Закон має 5 основних розділів. У 
першому розділі встановлюється головний 
понятійно-термінологічний апарат: визна-
чаються такі базові поняття, як страхуван-
ня, страховики, страхувальники, об’єкти 
і види страхування, форму страхування, 
страхові ризики і страхові випадки, страхо-
ва сума, страхове відшкодування, страхові 
платежі і тарифи, співстрахування, пере-
страхування, об’єднання страховиків, стра-
хові агенти та страхові брокери і деякі інші.

«Центральне місце в цьому розділі по-
сідають норми, що визначають вимоги 
до страховика під час його створення та 
реєстрації, а також порядок здійснення 
обов’язкового страхування. Зокрема, цим 
Законом в Україні встановлюється осо-
бливий механізм, коли види обов’язкового 
страхування можуть визначатися лише цим 
Законом, а не іншими законодавчими акта-
ми». При цьому Кабінетові Міністрів Укра-
їни надається право регулювати порядок 
проведення кожного виду обов’язкового 
страхування за умови, що цей вид передба-
чено Законом [9].
Другий розділ Закону регулює поря-

док проведення страхування: визначає ви-
моги до договорів та правил страхування й 
відповідної валюти, встановлює обов’язки 
страховиків і страхувальників у кожній кон-
кретній ситуації. Важливість законодавчих 
норм, передбачених цим розділом, полягає 
в тому, що вони з максимальною повнотою 
відбивають особливості договірних відно-
син, прав та обов’язків сторін у сфері стра-
хування. Фактично конкретизуються за-
гальні норми цивільного права у цій сфері.
Третій розділ визначає умови забезпе-

чення платоспроможності страховиків і має 
дуже важливе значення. Саме тут подається 
фінансовий механізм здійснення страхової 
діяльності, встановлюються певні обмежен-
ня щодо можливості прийняття зобов’язань 
і визначаються загальні принципи ауди-
ту страховика. Важливими статтями цього 
розділу є ті, де йдеться про порядок фор-
мування та види страхових резервів як тех-
нічних, так і зі страхування життя. Низка 
статей регулює питання, що стосуються 
створення гарантійних фондів, порядку об-
ліку та звітності.

Четвертий розділ визначає принципи 
державного нагляду за страховою діяль-
ністю. Цим розділом визначено орган, що 
здійснює державний нагляд за страховою 
діяльністю (наразі цю роботу виконує Мі-
ністерство фінансів України), встановлено 
його права та функції. У цьому розділі наве-
дено порядок ліцензування страхової діяль-
ності, що забезпечує правове регулювання 
роботи страховиків на страховому ринку. 
Закон конкретизує, зокрема, особливості 
ліквідації, реорганізації та санації страхо-
виків, що дає змогу контролювати їх після 
того, як вони припинять свою діяльність.
П’ятий (завершальний) розділ передба-

чає регулювання таких загальних моментів, 
як врахування міжнародного права, по-
рядок та етапи застосування певних норм 
тощо.
Статтями Закону «Про страхування» ре-

гламентовано умови, котрим повинні відпо-
відати фінансові установи для можливості 
реалізації страхової діяльності на території 
України [9]:

– страхові компанії мають право форму-
ватися у вигляді акціонерного товариства, 
повного чи командитного товариства чи то-
вариства із додатковою відповідальністю;

– мати у власному складі не менше, аніж 
трьох учасників;

– бути внесеними до реєстру Національ-
ної комісії, котра здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг 
та отримати ліцензію на здійснення певно-
го виду страхування;

– мінімальний розмір статутного капіта-
лу страхової компанії має становити суму, 
котра є еквівалентною 1 млн євро (для стра-
хової компанії, котра займається страхуван-
ням життя – 10 млн євро) у відповідності до 
обмінного курсу валют України. Важливою 
є також умова  щодо формування статутно-
го капіталу виключно у вигляді грошових 
коштів.
У листопаді 2021 р. Верховною Радою 

України здійснено трансформацію Закону 
«Про страхування» в частині удосконален-
ня термінології (дано визначення страхових 
понять: страховий ризик, страховий інте-
рес, страхове покриття, страхова послуга) 
[9].
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Наразі зазначеним Законом України 
оновлено підхід до організації ліцензуван-
ня страховиків через:

– формування нового порядку отриман-
ня єдиної ліцензії на здійснення страхової 
діяльності з подальшою можливістю ущіль-
нення чи розширення;

– створення можливості ліцензування 
страховика як професійного перестрахови-
ка на підставі ліцензії на здійснення діяль-
ності із вхідного перестрахування;

– удосконалення питань корпоратив-
ного управління, системи внутрішнього 
контролю та управління ризиками страхо-
вика;

– запровадження повноцінних проце-
дур виходу страховика з ринку;

– розроблення належної методики регу-
лювання процедури добровільної реоргані-
зації і ліквідації страховика;

– розроблення процедури примусового 
виходу з ринку за рішенням НБУ;

– вдосконалення вимог до власників іс-
тотної участі страховика.
Цей Закон також модифікував процеду-

ру нагляду за страховою діяльністю в час-
тині:

– запровадження коригувальних заходів 
та заходів раннього коригування у вигляді 
інструменту попередження ризиків визна-
ння страховика неплатоспроможним;

– запровадження інструментів ранньо-
го виявлення ризиків відносно діяльності 
страховика;

– запровадження ризико-орієнтованого 
підходу до нагляду за страховиками;

– запровадження пропорційного підхо-
ду у нагляді за страховиками в залежності 
від ступеня значимості їх діяльності на стра-
ховому ринку.
Регулювання порядку укладання до-

говорів страхування та порядку відшкоду-
вання матеріальної шкоди міститься і в Ци-
вільному кодексі України. Так, у ст. 979 ЦК 
визначено сутність договору: «за догово-
ром страхування одна сторона (страховик) 
зобов’язується у разі настання певної події 
(страхового випадку) виплатити другій сто-
роні (страхувальникові) або іншій особі, ви-
значеній у договорі, грошову суму (страхо-
ву виплату), а страхувальник зобов’язується 

сплачувати страхові платежі та виконувати 
інші умови договору».
Також Цивільним кодексом визначені: 

форми, предмет, істотні умови, момент на-
брання чинності, сторони договору стра-
хування, особливості укладення договору 
страхування на користь третьої особи, спів-
страхування, перестрахування, страхової 
виплати та відповідальності (відшкодуван-
ня юридичною або фізичною особою шко-
ди, завданої працівником чи іншою особою; 
відшкодування шкоди, завданої джерелом 
підвищеної небезпеки, відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох 
джерел підвищеної небезпеки, відшкоду-
вання шкоди, завданої майну потерпілого, 
відшкодування шкоди особою, яка застра-
хувала свою цивільну відповідальність), а 
також умови припинення договору стра-
хування, недійсності договору страхування 
[10].

7 лютого 2018 року вступило у дію роз-
порядження Національного комітету фі-
нансових послуг від 31 серпня 2017 року № 
3631 «Про затвердження змін до Положен-
ня про особливості укладання договорів 
обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів», котрим було запро-
ваджено електронний поліс обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності 
власників автотранспортних засобів [11].
Зазначеним Розпорядженням передба-

чається, що внутрішній договір страхуван-
ня – це електронний договір обов’язкового 
страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспорт-
них засобів, котрий діє лише на території 
України, а страховий поліс – єдина форма 
внутрішнього договору страхування, що 
посвідчує укладання такого договору та 
затверджується уповноваженим органом 
страхового бюро України.
З метою забезпечення систематизовано-

го підходу в напрямку розвитку небанків-
ського фінансового сектору 12 вересня 2019 
року Верховною Радою України було ухва-
лено Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо удосконалення 
функцій із державного регулювання ринків 
фінансових послуг».
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Цим нормативно-правовим актом перед-
бачено «спліт-ліквідацію» Національної комі-
сії з регулювання ринків фінансових послуг 
і розподіл повноважень щодо регулюван-
ня фінансового ринку поміж Національним 
банком та Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. У відповідності 
до зазначеного Закону на Нацбанк покладе-
но регуляторну функцію поміж страхових, 
фінансових компаній, лізингових компаній, 
ломбардів, кредитних спілок [11].
Концепція розвитку страхового ринку 

України до 2021 р. передбачила наступні 
принципи розвитку вітчизняного страхово-
го ринку [12]:

– формування належних умов для орга-
нізації вільного руху капіталів і страхових 
послуг на території України;

– повноцінний захист прав споживачів 
страхових послуг, у тому числі враховуючи 
формування системи гарантування забез-
печення виплат за договорами довгостро-
кового страхування життя та за договора-
ми страхування, передбаченими Законом 
«Про недержавне пенсійне забезпечення»;

– вільне обрання страховика;
– гарантування прозорої діяльності всіх 

учасників страхового ринку;
– уніфікація страхових процедур;
– організація належного державного ре-

гулювання та нагляду у сфері страхування, 
а також формування системи пруденційно-
го нагляду, включаючи запровадження сис-
теми моніторингу діяльності страховиків 
на основі застосування міжнародних стан-
дартів організації бухгалтерського обліку та 
формування фінансової звітності;

– повна рівність перед нормами чинно-
го законодавства всіх учасників страхового 
ринку;

– організація діяльності страхового рин-
ку на засадах вільної конкуренції.
Аналіз нормативно-правових положень 

щодо страхової діяльності в Україні дозво-
ляє стверджувати, що страхове законодав-
ство України має ґрунтуватися на основі та-
ких принципів :

 – верховенства права (жодна людина 
не є вищою за право, що нікого не може 
бути карано державою, окрім як за пору-
шення приписів права, і що нікого не може 

бути притягнуто до відповідальності за пра-
вопорушення інакше, ніж порядком, що 
його встановлено приписами права); 

 – системності (узгодження заходів щодо 
реформування страхового ринку із захо-
дами і планами інших галузей економіки, 
обґрунтування можливості запровадження 
обов’язкових видів страхування, що пови-
нно відповідати майновому стану грома-
дян і проводитися паралельно із заходами, 
спрямованими на підвищення доходів гро-
мадян);

 – конкурентності (держава гарантує 
всім страхувальникам і страховикам (ві-
тчизняним та іноземним) вільний вибір 
видів страхування та рівні можливості у 
провадженні страхової діяльності, створює 
сприятливі умови для розвитку страхуван-
ня з метою забезпечення реалізації права 
на ефективний страховий захист та вільний 
вибір страховика;

 – стабільності (забезпечення сталого, 
надійного і привабливого ринку страхових 
послуг шляхом створення державою зро-
зумілих та ефективних механізмів і правил 
його функціонування); 

 – обмеження присутності держави на 
страховому ринку (держава поступово від-
мовляється від проявів монополізму на 
страховому ринку, не втручається у діяль-
ність страховиків, окрім питань оподатку-
вання, формування статутних капіталів, 
встановлення правил формування, розмі-
щення та обліку страхових резервів, конт-
ролю за платоспроможністю страховиків); 

 – мотивації діяльності страховиків і 
страхувальників (держава створює умови, 
за яких фізичні та юридичні особи заінтере-
совані у страхових послугах, а страхові ком-
панії – у наданні цих послуг);

 – довіри (внутрішньої рушійної сили 
розвитку страхового ринку, основаної на 
моральній та матеріальній відповідальності 
страховика перед страхувальником, надій-
ному правовому захисті страхувальника). 
Створення механізмів забезпечення від-

повідності проєктів правових актів у сфері 
страхування зазначеним принципам спри-
ятиме підвищенню ефективності правового 
регулювання в цій сфері. 
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Одним із варіантів вирішення цієї задачі 
може бути імплементація зазначених прин-
ципів у рамках державної регуляторної по-
літики. Для цього у правове забезпечення 
запровадження цієї політики у сферу стра-
хування слід включити вище перераховані 
принципи і відслідковувати їх втілення в 
проєкти актів, що готуються. Знадоблять-
ся, безумовно, відповідні методичні матері-
али на кшалт Методики підготовки аналізу 
регуляторного впливу. Ця методика, як ві-
домо, є обов’язковою для застосування роз-
робниками проєктів регуляторних актів. 
Це також оприлюднення проєктів регуля-
торни   х актів з метою одержання зауважень 
і пропозицій (ст. 9 Закону про засади регу-
ляторної політики у сфері господарської ді-
яльності [13]). Кожен проєкт регуляторного 
акту оприлюднюється з метою одержан-
ня зауважень і пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань. 
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DEVELOPMENT OF INSURANCE AND 
ITS LEGAL REGULATION IN UKRAINE

The purpose of the article is to consider the 
formation of normative legal acts in the fi eld of 
insurance for further improvement of its legal 
regulation. The system of legal regulation of 
insurance activity contains norms defi ned in 
legal documents of various levels. The fi rst 
level consists of the Constitution of Ukraine 
and international agreements signed and 
ratifi ed by Ukraine. The next, second level 
consists of codifi ed documents (Economic, 
Civil, Tax, Air Codes of Ukraine); laws and 
resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine. 
The third level is represented by decrees and 
orders of the President of Ukraine. The fourth 
level includes departmental regulatory acts 
(instructions, methods, regulations, orders), 
approved by ministries, agencies, central 
bodies of executive power and registered in 
the Ministry of Justice of Ukraine. The fi fth 
and sixth levels are represented, respectively, 
by regulatory acts of the body that, according 
to the legislation of Ukraine, supervises 
insurance activities, as well as by normative 
acts of local executive authorities in cases 
where certain issues of regulation of insurance 
activities were delegated to these bodies by 
the decision of the President or Government 
of Ukraine. In addition, legal regulation of 
insurance contractual relations is carried out 
by extralegal sources. Legislative regulation 

of insurance activity in Ukraine has a certain 
historical specifi city, which has a tangible effect 
on the entire system of legal protection. In the 
former Soviet Union, there was no basic law 
that would regulate the procedure for carrying 
out insurance activities. Insurance activities 
were carried out exclusively by State Insurance 
and Inderzhstrakh institutions, which did not 
have a completely independent status. Certain 
aspects of insurance activity were regulated 
by resolutions of the Central Committee of 
the CPSU and the Council of Ministers of 
the USSR, normative documents of the State 
Insurance of the USSR and Ukrderzhstrakh. 
During 1992-1993, most of the independent 
states that were formed after the collapse of the 
former USSR passed legislation on insurance. 
With the establishment of a market economy 
in Ukraine, there was a need to adopt a new 
legislative act that would fully regulate both 
the conceptual apparatus and the procedure 
for carrying out insurance activities (used for a 
long time in developed countries). On March 
6, 1996, the Verkhovna Rada of Ukraine 
adopted the Law of Ukraine «On Insurance». 
In November 2021, the Verkhovna Rada of 
Ukraine transformed the Law «On Insurance» 
in terms of improving terminology. Currently, 
the mentioned Law of Ukraine has updated 
the approach to the organization of licensing 
of insurers. The concept of the development 
of the insurance market of Ukraine until 2021 
provided for new progressive principles of 
the development of the domestic insurance 
market. The creation of mechanisms to ensure 
the compliance of draft legal acts in the fi eld 
of insurance with the specifi ed principles will 
contribute to increasing the effectiveness of 
legal regulation in this fi eld.

Keywords. insurance business; legal 
regulation of insurance, system of legal 
regulation of insurance activity.
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У статті проводиться аналіз аспектів удо-
сконалення досвіду публічних закупівель для 
України. Для репрезентації правового пози-
тивного досвіду використано законодавство та 
практику Іспанії. Визначено дворівневу систе-
му електронної доступності до публічних заку-
півель. Проаналізовано національну юридичну 
базу щодо формування електронної системи 
державних закупівель. 
На початку статті автор аналізує заро-

дження та генезис системи електронних дер-
жавних закупівель, для цього звертається до 
провідної практики США. 
Визначено, що електронні технології здій-

снюють позитивний вплив на суспільні відно-
сини, у тому числі на демократичні конститу-
ційні процеси. Вони сприяють стандартизації 
та розширенню верховенства права, забезпечу-
ючи зацікавленим сторонам доступ до інфор-
мації та допомагає повернути відповідальність 
органів публіч ної влади перед громадськістю.
Згруповано наступні основні переваги елек-

тронних публічних закупівель: технологічність 
процесу; подолання бюрократичних факторів; 
політичні фактори; економічні фактори; со-
ціальні фактори.
Проаналізовано функціонування Офіційно-

го журналу Європейського Союзу та Офіційного 
вісника Іспанії як періодичних видань, котрі 
має дозвіл на видання державою чи громад-
ською організацією повідомлень про публічні 
закупівлі як офіційної юридичної дії, що має 
правові наслідки. Охарактеризовано, що елек-
тронна система існує на рівні офіційного до-

датку до журналів та не має самостійної неза-
лежної форми. 
Зроблено пропозиції щодо удосконалення 

рівневості електронної системи публічних за-
купівель в Україні та впровадження її функціо-
нування у європейський економіко-політичний 
простір. 
Ключові слова: публічні закупівлі, відкриті 

дані, електронна система, доступність, США, 
Іспанія, Офіційний журнал Європейського Со-
юзу. 

Виклад основних положень
Трансформація сучасної парадигми 

публічно-адміністративних відносин пе-
редбачає розширення електронної фор-
ми здійснення державно-владної та іншої, 
пов’язаної з нею діяльністі. Новітня стра-
тегія електронного врядування стає осно-
вною платформою функціонування всіх 
сфер суспільного життя. Електронний уряд 
– це використання органами публічної вла-
ди технологій для покращення послуг, які 
він пропонує іншим суб’єктам, у тому числі 
громадянам, юридичним особам, діловим 
партнерам, службовцям та іншим держав-
ним органам.
У порядку денному сталого розвитку до 

2030 року декларовано, що технології по-
винні використовуватися інноваційно для 
забезпечення досягнення цілей сталого 
розвитку. На сьогодні суспільство перебу-
ває в стані критичного переходу, у сере-
дині цифрової революції, яка не лише стосу-
ється технологій, але й відіграє центральну 
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роль для людей та держав. Технологічний 
прогрес відбувається у всіх сферах суспіль-
ного життя, а технологічні ресурси весь час 
розвиваються, знаходячи все ширшу сфе-
ру апробації, серед них і оновлення фор-
ми управління у публічно-владній сфері. 
Цифровий уряд розпочав значні та тривалі 
зміни у способі життя людей та їх взаємодії 
між собою та громадськими інституціями. 
Інформаційні технології та інновації впли-
вають на суспільний сектор та змінюють 
повсякденне життя людей.

 Електронні закупівлі стосуються вико-
ристання електронні комунікації для робо-
ти з бізнес-процесами закупівель. Послуги 
електронного уряду надають можливість 
здійснювати онлайн-платежі, створювати 
онлайн-тендери та ініціювати онлайн-кон-
такти з різними зацікавленими сторонами. 
Актуальність цієї сфери є беззаперечною, 
оскільки створює нові додаткові фактори 
протидії корупційним схемам та полегшує 
доступ зацікавлених сторін до процесу за-
купівель. 

Стан дослідження
Окремі питання здійснення закупівель 

товарів, робіт та послуг за державні кошти 
висвітлені в працях таких науковців як:-
В. П. Міняйло, О. О. Підмогильний, І. П. Са-
фонов, García M. J., Vicente R., Montequín, 
R., Ortega F., Joaquín F. та інші. Але зважа-
ючи на постійні вдосконалення процедур 
публічних закупівель в Україні, це питан-
ня потребує додаткового дослідження, осо-
бливо в контексті європейської інтеграції. 

Метою статті є визначення особливос-
тей здійснення процедур публічних за-
купівель на основі порівняльного аналізу 
чинного законодавства України у сфері пу-
блічних закупівель та законодавства країн 
Європейського Союзу. 

Виклад основних положень
Нині зростає кількість державних іні-

ціатив, пов’язаних з відкритими даними, 
аналізом, що можна довести за допомогою 
використання таких моделей, як Індекс 
відкритості електронного урядування або 
Оцінка веб-сайту демократичного елек-

тронного урядування Модель (DEWEM). 
В Україні цей процес активізувався з при-
йняттям спеціалізованого законодавства 
про публічні закупівлі (Закон України про 
публічні закупівлі від 25.12.2015 року[1]) 
та законодавства, що активізувало вико-
ристання електронних засобів комунікації 
у публічно-правовій сфері (першочергово 
тут слід згадати Концепцію розвитку елек-
тронної демократії в Україні та плану за-
ходів щодо її реалізації, що затверджена 
КМУ у листопаді 2017 року [2]). Отож для 
національної практики досвід електронних 
публічних закупівель є новим правово-еко-
номічним явищем.
Національне законодавство визначає, 

що електронна система закупівель – це «ін-
формаційно-телекомунікаційна система, 
яка має комплексну систему захисту інфор-
мації з підтвердженою відповідністю згідно 
із Законом України «Про захист інформації 
в інформаційно-телекомунікаційних сис-
темах», що забезпечує проведення закупі-
вель, створення, розміщення, оприлюд-
нення, обмін інформацією і документами в 
електронному вигляді, до складу якої вхо-
дять веб-портал Уповноваженого органу, 
авторизовані електронні майданчики, між 
якими забезпечено автоматичний обмін ін-
формацією та документами» (ст. 1 ЗУ «Про 
публічні закупівлі») [1].
Своєю появою система економічних за-

купівель завдячує уряду США, що був од-
ним із піонерів у серйозному ставленні до 
відкритих даних, відкривши мережу пор-
тал, у 2009 році для цієї мети назвали data.
gov [3]. Завдяки великій кількості доступ-
них відкритих даних було практично дове-
дено цінність такого методу і створюються 
окремі бізнес-моделі (так звані бізнес-моде-
лі відкритих даних). Відкриті дані – це дані, 
які можуть вільно використовуватися, по-
ширюватися та створюватися ким завгод-
но, будь-де та з будь-якою метою. Такі дані 
характеризуються корисністю (прямою чи 
непрямою) цих аналізів для отримання 
нової цінної інформації для зацікавлених 
сторін. Історичний генезис моделі електро-
нних закупівель відбувався поступально 
через перехід від односпрямованої моделі, 
де уряд є простим постачальником даних, 
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до двонаправленої   моделі, де громадяни чи 
юридичні особи також надають дані, і оби-
дві сторони збагачуються цією взаємною 
інформацією [4].
Електронні технології здійснюють по-

зитивний вплив на суспільні відносини, у 
тому числі на демократичні конституційні 
процеси. Вони сприяють стандартизації та 
розширенню верховенства права, забез-
печуючи зацікавленим сторонам доступ до 
інформації та допомагає повернути відпо-
відальність органів публічної влади перед 
громадс ькістю. В умовах перехідної еко-
номіки технологічні механізми відкритого 
типу через мережу Інтернет сприяють від-
новленню або створенню певної підзвітнос-
ті уряду, легітимності влади перед своїм на-
родом. А також, за твердженням фахівців, 
«технології, пов’язані з глобалізацією, які 
розширюють можливості громадян через 
поширення інформації та засобів комуні-
кації, сприяють політичній мобілізації з 
питань, коли наслідки ринків та глобалі-
зації переступають поріг толерантності в 
країнах, де демократія існує в певній фор-
мі. Фактично таке розширення прав і мож-
ливостей людей забезпечує стримування та 
противаги, які працюють через демокра-
тичний політичний процес, щоб наклас-
ти обмеження або запровадити коректи-
ви. Аналогічно у країнах з авторитарними 
режимами громадяни, наділені повнова-
женнями з набагато більшим доступом до 
інформації та комунікацій, здатні артику-
лювати політичний голос щодо питань, де 
вони зачеплені результатами, які можуть 
бути пов’язані з ринками та глобалізацією». 
Отож електронні технології допомагають 
демократизувати державне управління та 
забезпечують відкритість та легітимність 
публічно-економічних процесів. 
Перевагами електронних публічних за-

купівель є комплекс заходів, котрі відобра-
жають затребуваність та адекватність засто-
совності відкритих даних у них. На нашу 
думку, слід визначити наступні основні пе-
реваги електронних публічних закупівель: 

 технологічність процесу (безпере-
рвий розвиток моделей і програмного за-
безпечення для електронних закупівель, 
що покращує технічну складову процесу, 

знижує енергозатратність та ресурсоза-
тратність);

 подолання бюрократичних факто-
рів (стандартизація мови та цифровізація 
державного управління призводить до зве-
дення до мінімуму комунікативну складову 
з органами державної влади чи місцевого 
самоврядування, чим усувають «людський» 
чинник при реалізації функцій державного 
управління);

 політичні фактори (більша прозо-
рість у прийнятті політичних рішень, до-
ступність та відкритість рішень, можливість 
участі громадськості та всіх зацікавлених 
сторін у процедурній діяльності),

 економічні фактори (глобалізація 
дозволяє розширити економічні можли-
вості, нині компанії, що конкурують на 
ринках, далеких від свого походження, 
тому відкриті електронні закупівлі надають 
можливість доступу до широкої сфери ре-
презентативних відносин по всій планеті 
Земл я та не обмежують процес певними 
територіально-дискримінаційними чинни-
ками);

 та соціальні фактори (менша толе-
рантність за неефективне політичне управ-
ління та більша інформатизація суспіль-
ства).
У зв’язку з європейським вектором роз-

витку України та нещодавно наданим пра-
вом нашій державі бути кандидатом у ЄС 
важливо проаналізувати практику цього 
регіону. Тут вагомо розуміти дворівневість 
електронних систем державних закупівель. 
Для прикладу візьмемо практику Іспанії. 
Відповідно до Закону Іспанії 20/2013, 

повідомлення про державні закупівлі та 
їхні резолюції всіх установ-замовників, які 
належать іспанському державному секто-
ру, повинні бути опубліковані на веб-сайті 
Платформи державних контрактів (PSCP) 
Іспанії. Так само автономні співтовари-
ства, які є політико-адміністративним під-
розділом Іспанії, можуть публікувати свої 
профілі підрядників на своїх власних веб-
сайтах або в PSCP відповідно до Закону Іс-
панії 9/2017. Місцеві адміністрації, а також 
пов’язані або залежні від них організації 
можуть (звернемо увагу, що не зобов’язані) 
публікувати свої профілі підрядників на 
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Платформи автономних громад або без-
посередньо в PSCP. Якщо автономні спів-
товариства або місцеві адміністрації публі-
кувати свої профілі підрядників за межами 
PSCP, вони повинні публікувати в PSCP 
через механізми агрегації оголошення про 
державну закупівлю та рішення до них.
Офіційний вісник – це періодичне ви-

дання, яке має дозвіл на видання держа-
вою чи громадською організацією юридич-
ні повідомлення та інші публічні акти, такі 
як публічні тендери. В Іспанії існує офіцій-
ний державний журнал під назвою BOE та 
окремо офіційний журнал для кожного ав-
тономного співтовариства. Всі вони мають 
електронні додатки. Відповідно до статті 
135 Закону 9/2017, оголошення про тендер 
на укладання державних контрактів (за ви-
няток переговорних процедур без опри-
люднення) повинно бути опубліковано на 
сайті закупівельної платформи. 
Остання сформована таким чином, що 

визнає за потребу заповнення і прилюдно-
го оголошення даних за такими важливи-
ми полями: статус тендеру, мета контрак-
ту, орієнтовна сума тендеру (€), загальний 
словник закупівель, код, місце виконання, 
ідентифікатор переможця торгів, сума ви-
нагороди (€), кількість учасники торгів, 
отримані пропозиції, зміни контракту 
тощо.
З цією інформацією можна, як вказу-

ють іноземні фахівці, використати багато 
інформативності: державні і громадськості 
витрати, географічне розташування тен-
деру, сектори з більшими державними за-
купівлями, бізнес-конкуренція (кількість 
компаній, які брали участь у кожному тен-
дері), характеристики компаній, які вигра-
ли більше тендерів (тип компанії, основні 
сектор бізнесу, національність), максималь-
ні та мінімальні ціни пропозиції кожного 
тендеру, відхилення цін тощо. «Ці підходи 
дуже корисні для політиків і державних 
менеджерів, а також для менеджерів про-
єктів і генеральних менеджерів приватних 
компаній, оскільки вони мають більш цін-
ну інформацію для прийняття обґрунто-
ваних рішень і розвитку своєї політичної 
діяльності і бізнес-стратегії відповідно. І 
зрештою, громадяни знають, куди витрача-

ються їхні податки, і також можуть певним 
чином контролюють дії обох груп (політи-
ків і бізнесменів), що гарантують вільний 
ринок»[5, c.445].
Стосовно офіційних оголошень іспан-

ських тендерів за межами Іспанії, стаття 
135 Закону 9/2017 встановлює, що коли 
тендери підлягають узгодженому регулю-
ванню (ті, сума яких перевищує порогове 
значення, або з певним характеристики, 
зазначені в статтях 19-23), тендери також 
повинні бути опубліковані в Офіційному 
журналі Європейського Союзу (OJEU) [7]. 
Також Європейський Союз має Портал 
відкритих даних [8], який було створено 
у 2012 році. Цей портал містить інформа-
цію у багатьох сферах суспільного життя 
у 36 країнах. Тут інформація про державні 
закупівлі розміщена у розділі «Уряд та дер-
жавний сектор». Але, крім того, існує портал 
під назвою Tenders Electronic Daily (TED)[9], 
який предметно присвячений європейським 
державним закупівлям. Це забезпечує віль-
ний доступ до бізнес-можливостей з ЄС, 
Європою та економічних районах і за його 
межами. Він існує як офіційний електро-
нний додаток до Офіційного журналу Єв-
ропейського Союзу. 
Станом на вересень 2022 року на ТЕD 

містилася інформація про українську наці-
ональну платформу публічних закупівель. 
Проте це особливий випадок солідарності з 
Україною, що зумовлений військовими дія-
ми на нашій території та стосується більше 
волонтерської та гуманітарної допомоги. 
Проте в майбутньому Україна має актив-
но ставити питання про долучення нашої 
системи державних закупівель до сфери 
інтересів ЄС, зокрема через використання 
OJEU та ТЕD на другому рівні, як це ми 
бачимо з вищерепрезентованого досвіду Іс-
панії. У вказаних базах уже існує практика 
долучення кандидатів країн у членство до 
системи, зокрема Албанії, Північної Маке-
донії, Чорногорії, Сербії, Туреччини. 

Висновок
Електронні публічні закупівлі виступа-

ють прогресивним економіко-правовим ін-
ститутом сучасної демократичної держави. 
Політичне та соціальне переваги включа-
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ють більшу прозорість і підзвітність, більшу 
довіру до уряду, покращену правову полі-
тику, створення нових ідей у   державному 
секторі тощо. Економічні вигоди – це зрос-
тання та конкурентоспроможність, просу-
вання інновацій, покращення торгівельних 
процесів та послуг, корисна інформація для 
інвесторів та компанії тощо.
Згруповано наступні основні переваги 

електронних публічних закупівель: техно-
логічність процесу; подолання бюрокра-
тичних факторів; політичні фактори; еко-
номічні фактори; соціальні фактори.
Доведено, що електронна система пу-

блічних закупівель країн Європейського 
Союзу (на прикладі Іспанії) має національ-
ну і регіональну структуру. Безпосередньо 
електронна система не має відокремленого 
незалежного комуніката, а функціонує на 
рівні офіційного додатку до журналів (Офі-
ційного журналу Європейського Союзу та 
Офіційного вісника Іспанії як періодичних 
видань, котрі мають дозвіл на видання дер-
жавою чи громадською організацією пові-
домлень про публічні закупівлі як офіційної 
юридичної дії, що має правові наслідки). 
Зроблено пропозиції щодо удоскона-

лення рівневості електронної системи пу-
блічних закупівель в Україні та впрова-
дження її функціонування у європейський 
економіко-політичний простір. 
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ELECTRONIC SYSTEM OF PUBLIC 
PROCUREMENT: PROBLEMS OF 
THEORY AND PRACTICE IN THE 

LIGHT OF IMPLEMENTATION OF THE 
EUROPEAN EXPERIENCE

The article analyzes the aspects of improving 
the experience of public procurement for 
Ukraine. Spanish legislation and practice were 
used to represent positive legal experience. A 
two-level system of electronic accessibility to 
public procurement has been defi ned. The 
national legal framework for the formation of 
an electronic system of public procurement 
has been analyzed.

At the beginning of the article, the author 
analyzes the origin and genesis of the system 
of electronic public procurement, for this he 
turns to the leading practice of the USA.

It was determined that electronic 
technologies exert a positive infl uence on 
social relations, including on democratic 
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constitutional processes. They contribute 
to standardization and the expansion of 
the rule of law, providing stakeholders with 
access to information and helping to restore 
accountability of public authorities to the 
public.

The following main advantages 
of electronic public procurement are 
grouped: technological process; overcoming 
bureaucratic factors; political factors; economic 
factors; social factors.

The functioning of the Offi cial Journal of 
the European Union and the Offi cial Gazette 
of Spain as periodicals authorized by the 
state or public organization to issue notices 
of public procurement as an offi cial legal 

action with legal consequences is analyzed. 
It is characterized that the electronic system 
exists at the level of an offi cial supplement to 
journals, and does not have an independent 
independent form.

Proposals were made to improve the 
uniformity of the electronic system of public 
procurement in Ukraine and introduce its 
functioning into the European economic and 
political space.

Keywords: public procurement, open data, 
electronic system, accessibility, USA, Spain, 
Offi cial Journal of the European Union.
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У статті розглянуто проблему трансформа-
ційних процесів у правоохоронній сфері у правовому 
та психологічному аспектах.

Мета роботи – історичний та правовий ана-
ліз становлення та трансформації поліцейських 
систем у різних країнах, а також виокремлення 
та аналіз психологічних проблем реформування.

Матеріал та методи. В основу дослідження 
покладено такі наукові методи: порівняльно – пра-
вовий, логіко-правовий, системно-структурний, 
формально-логічний аналіз. У статті представ-
лено багаторічний досвід виникнення та вдоско-
налення поліцейських органів у різних державах. 
Аналізуються проведені за кордоном удосконален-
ня поліцейської галузі та реформи у структурі по-
ліції у посткризових ситуаціях та визначено осно-
вні напрямки психологічного супроводу процесів 
становлення правоохоронної системи України.

Результати та їх обговорення. У результаті 
багаторічного аналізу поліцейські структури за 
кордоном мають суттєві відмінності від відповід-
них їм вітчизняних та функціонують в інших ре-
аліях. Тим не менш існують об’єктивні передумо-
ви для конструктивного осмислення та творчого 
застосування їхнього досвіду в нашій країні.
Грузія, Чехія, Японія та Польща провели 

реформування своїх правоохоронних органів у пе-
ріоди глибоких соціальних потрясінь та транс-
формацій. Аналізуючи проведені за кордоном удо-
сконалення поліцейської галузі, можна виділити 
спільні риси: демілітаризація, люстрація, поділ 
повноважень на центральному та муніципаль-
ному рівнях тощо. Реформа поліції є одним із 
найважливіших і складних завдань у будь-яких 
умовах. Але особливо складним є реформування 
поліції в посткризових ситуаціях, коли здійснен-

ня реформи включає набагато більше, ніж про-
сто «технічне рішення» або зовнішні зміни в ді-
яльності поліцейських інститутів. У її реалізації 
слід враховувати не тільки досвід у сфері інсти-
туційних змін, управління, матеріально-техніч-
ного забезпечення, але й соціально-психологічні 
чинники. У контексті реформування організа-
ційні зміни повинні мати для співробітників по-
зитивний психологічний зміст, який забезпечу-
ється відповідними програмами, спрямованими 
на формування почуття психологічної безпеки, 
психологічної доступності засобів адаптації та 
психологічної залученості до цих змін.

Висновок. За результатами проведеного ана-
лізу визначено напрями психологічного супроводу 
поліцейських реформ: оптимізація процесів ста-
новлення професійної ідентичності у нових спів-
робітників; проблема мобілізації психічних та 
психологічних ресурсів усіх працівників щодо вико-
нання професійної діяльності в умовах трансфор-
маційного суспільства; інформаційне забезпечен-
ня реформування; оцінка, корекція, супровід та 
організаційний консалтинг поточної професійної 
діяльності. Поліцейська практика та поліцейська 
освіта повинні ґрунтуватися на тісній співпраці 
між професіоналами та дослідниками, що дозво-
лить створити комплексні програми для оцінки 
та аналізу практичних, теоретичних та психо-
логічних проблем та розробки засобів для їх подо-
лання.

Ключові слова: трансформаційні процеси, 
професійна ідентичність, демілітаризація, лю-
страція, інституційні зміни, позитивний психо-
логічний зміст, психологічна безпека, психологічна 
доступність, адаптація, психологічне залучення 
до змін.
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Останніми роками стала дуже популяр-
ною проблема трансформаційних процесів 
у правоохоронній сфері як у роботах дослід-
ників права, так і в психологічних зарубіж-
них дослідженнях. Досліджуючи особливос-
ті реформ правоохоронних органів у різних 
країнах, автори намагаються визначити їх 
специфіку через призму історичних факто-
рів [1,2,13], різницю в етапах і ступенях ре-
форм [6,8,12]. Але практично всі дослідники 
відзначають значні психологічні складності 
перетворень. Це пов’язано із часовими та 
змістовними змінами в етапах професіоналі-
зації, у регламентах професійної діяльності, 
з трансформаціями законодавчої бази тощо. 
Значною мірою кінцевий успіх реформи ви-
значають чисто психологічні чинники: здат-
ність працівників долати власну інерцію і 
вчитися працювати в нових умовах; ефек-
тивність спроб створити «нового поліцей-
ського» із заданими моральними та профе-
сійними характеристиками, і при цьому не 
втратити рівень професійної досконалості 
тощо.

2 липня 2015 року Верховна Рада Укра-
їни прийняла закон України № 580-VIII 
«Про національну поліцію». Прийняття 
цього законодавчого акту засвідчило поча-
ток нового етапу розвитку правоохоронної 
системи України. Була актуалізована про-
блема комплексного, системного реформу-
вання всієї системи правоохоронних органів 
країни, яка би цілком відповідала міжнарод-
ним стандартам. У ході проведених реформ 
істотно переглянуті функції і поваження 
поліції; уточнено можливості використан-
ня співробітниками поліції заходів адміні-
стративного притягнення; здійснення захо-
дів, спрямованих на підвищення престижу 
служби в поліції; проведена переатестація 
працівників тощо.
Разом з тим, поки ще складно говорити 

про те, що організація діяльності, кадрове, 
фінансове, матеріально-технічне забезпе-
чення української поліції повністю відпові-
дає сучасним вимогам демократичної пра-
вової держави. Суспільство вимагає більш 
високої ефективності професійної діяльності 
поліції, раз за разом виявляються випадки 
корумпованості працівників, більшої злаго-
дженості потребують механізми взаємодії з 

громадянами. Але все ж таки, якщо раніше 
довіра до поліції складала 5-7%, то сьогодні 
довіра українців до поліції становить 46%. 
Для порівняння: правоохороним органам у 
США довіряють 66-70% населення. Для За-
хідної Європи цей показник становить 61%. 
Чималу роль у реформуванні відіграють і 
психологічні чинники, адже будь-які пере-
творення в правоохоронній сфері представ-
ляють собою серйозні випробування психіч-
них і психологічних ресурсів працівників, 
які здатні працювати в умовах трансформа-
ційного, а сьогодні – воюючого, суспільства; 
і потребують зваженого і об’єктивного ви-
світлення діяльності поліції з метою форму-
вання адекватної суспільної оцінки.
Усе це вимагає, на наш погляд, продо-

вження реалізації заходів, спрямованих на 
модернізацію національної правоохорон-
ної системи. При цьому великого значен-
ня набуває вивчення закордонного досвіду 
функціонування поліцейських структур, 
особливо тих країн, де поліція має давню 
історію та користується заслуженою висо-
кою репутацією. Вивчення досвіду діяль-
ності поліції за рубежем дає можливість 
краще розібратися в проблемах становлен-
ня поліції в Україні, на основі чого вироби-
ти більш ефективні заходи щодо її розвитку 
та вдосконалення. І хоча поліцейські струк-
тури за рубежем мають суттєві відмінності і 
функціонують в інших соціальних реаліях, 
представляється, що існують об’єктивні пе-
редумови для конструктивного осмислення 
і творчого застосування їх досвіду в нашій 
країні.
Успішному становленню та розвитку по-

ліції в Україні сприятиме, по-перше, ураху-
вання досвіду подібних реформ, які мали 
місце в інших країнах (для чого аналізу 
вимагають як успішні приклади, так і при-
чини невдалих перетворень), а по-друге, за 
рахунок надзвичайного суспільного значен-
ня і впливу указаних реформ на загальне 
соціальне становище в країні, детальна роз-
робка та створення програм психологічного 
забезпечення вказаних трансформацій на 
державному рівні.
Метою нашої роботи став історичний і 

правовий аналіз становлення та трансфор-
мації поліцейських систем у різних країнах, 
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а також виділення та аналіз психологічних 
проблем реформування.
Матеріал і методи. В основу дослідження 

покладені такі наукові методи: порівняль-
но - правовий, логіко-правовий, системно-
структурний, формально-логічний аналіз. 
Мету роботи реалізовано через вирішення 
окремих завдань: проаналізувати історичні 
умови виникнення та вдосконалення по-
ліцейських органів у різних державах; ви-
вчити психологічні проблеми вже проведе-
них реформ та визначити основні напрямки 
психологічного забезпечення процесів ста-
новлення правоохоронної системи України.
Результати та їх обговорення. Поліція 

є одним із найбільш древніх і невід’ємних 
атрибутів будь-якої держави. Сучасна за-
рубіжна теорія і практика поліцейської ді-
яльності широко орієнтується на національ-
но-історичні традиції, втілені у конкретних 
правових актах. Про це свідчить, зокрема, 
і практика збереження історичних назв по-
ліцейських органів низки країни: Скотланд-
Ярд у Великобританії, Інститут шерифа в 
США, Королівська кінна поліція в Канаді 
тощо.
У науковий і загальновживаний оборот 

термін «поліція» ввів давньогрецький філо-
соф, учений-енциклопедист Аристотель (384 
- 322 рр. до н. е.). У той період термін «полі-
ція» за своїм значенням пов’язувався з дер-
жавною діяльністю («policing»). Як відзна-
чав Ф. Енгельс, у Древних Афінах «публічна 
влада спочатку була тільки в якості поліції, 
яка є такою ж старою, як сама держава» [3, 
с.118].
У Середні віки в окремих державах Єв-

ропи слово «поліція» стало набувати декіль-
ка іншого значення. Зокрема, в ранніх ні-
мецьких документах «gute Polizei» означало 
порядок (Нюрнберзький указ 1492), у ціло-
му це було синонімом хорошого стану, сус-
пільного благополуччя.
Тільки з кінця XVI ст. його стали вико-

ристовувати у Франції в кількох інших зна-
ченнях: під французьким терміном «police», 
«policite» і німецьким «polizei» стали мало-
помалу розуміти сукупність різних елемен-
тів суспільного порядку, суспільне благопо-
луччя, а також адміністративну діяльність, 
спрямовану на його забезпечення. У Захід-

ній Європі у XVIII ст. на поліцію поклада-
ли турботу про школи, про народне продо-
вольство, турботу про бідних і стягнення по-
датків і тому подібне.
Діло доходило до того, що поліцію інко-

ли було важко якось відокремити від управ-
ління взагалі. Як відзначав у зв’язку з цим 
В. Ф. Дерюжинський, терміном «поліція» в 
цей період називалася вся сукупність справ 
громадського управління, на відміну від 
церковних справ [1, с.3].
Як орган, що забезпечує саме захист 

правопорядку та виконання закону, полі-
ція з’явилася в Древньому Римі. Римська 
імперія досягла великої висоти в розвитку 
права, і ця система збереглася до розпаду 
імперії, і її вплив відчувався ще протягом 
середніх віків. З початку V століття н. е. по-
ліцейські функції в Європі стали покладати-
ся на намісників і місцевих вельмож. Так, 
наприклад, в Англії в Середні віки поліцей-
ські обов’язки виконувала місцева знать або 
їх особиста охорона. Кожен господар давав 
клятву сприяти розшуку і покаранню зло-
чинців і зобов’язаний був рік відслужити в 
якості констебля [2]
Цікава історія поліцейських перетво-

рень в Японії, де структура, що нагадує 
сьогоднішню поліцейську систему, вперше 
була створена ще в XVII столітті. Перша 
реформа поліції відбулася у 1874 році - її 
провів імператор Мейдзі, який побажав по-
будувати в Японії поліцію за французьким 
зразком. У 1873 році був призначений пост 
міністра внутрішніх справ, у веденні якого 
знаходилося Поліцейське бюро. Нова сис-
тема залишалася жорстко централізованою 
і отримала дуже широку повноту. Після 
Другої світової війни імперська поліція була 
розформована, створення нової структури 
проходило під контролем американської 
окупаційної адміністрації і зайняло майже 
десятиліття.
У 1945 році американський уряд поста-

вив завдання провести децентралізацію, де-
мілітаризацію та демократизацію політич-
ної системи переможеної Японії. Усі зброй-
ні сили Японії були демобілізовані, а МВС 
і таємна поліція – ліквідовані. У 1947 році 
був прийнятий новий закон про поліцію, 
який передбачав децентралізацію органів 
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внутрішніх справ і створення 1600 незалеж-
них муніципальних поліцейських управлінь 
у всіх населених пунктах країни, де чисель-
ність населення перевищувала п’ять тисяч 
чоловік. Контроль над більш дрібними сели-
щами і селами покладався на Національну 
сільську поліцію. У 1951 році, після окупації, 
Японія вирішила відмовитися від нав’язаної 
американської системи і повернути центра-
лізовану структуру. Японський уряд про-
вів референдуми у 1028 містах, 1024 з яких 
відмовилися від муніципальних відділень і 
передали їх у юрисдикцію Національної по-
ліції. Міністр МВС, - як правило цивільна 
особа, член уряду, який формує партія, що 
перемогла на виборах.
У 1954 році була проведена ще одна ре-

форма - прийнятий новий закон про полі-
цію, де затвердили структуру, яка працює 
дотепер. Сьогодні поліцейська система Япо-
нії заснована на мережі управлінь, розміще-
них у кожній префектурі (у Токіо є особливе 
Міське управління), які мають широкі опе-
ративні повноваження, але повністю під-
порядковані Національному поліцейському 
управлінню. Управління префектури полі-
ції забезпечують безпеку несіння патруль-
ної служби, на дорогах, роботу криміналь-
ної поліції. Префектури були розділені на 
райони, у яких створені відділи поліції.-
У цілому в країні зараз нараховується близь-
ко 1250 таких «райвідділів». Збільшено кіль-
кість патрульних - вони складають 40% від 
загальної кількості поліцейських. У Японії 
широко діють добровільні громадські фор-
мування - асоціації попередження крадіжок 
у багатоквартирних будинках, запобігання 
збройним нападам на фінансові установи, 
реабілітаційної допомоги правопорушни-
кам. Кожен трьохсотий житель Японії є 
членом будь-якої з подібних асоціацій, що 
співпрацюють з системою правопорядку. 
У 1981 році був прийнятий Етичний полі-
цейський кодекс, який створено в дусі саму-
райського кодексу честі Бушидо. Якість ро-
боти поліції контролюється Національною 
комісією громадської безпеки. Японська 
поліцейська система, навіть будучи центра-
лізованою, уже кілька десятиліть доводить 
ефективність. Відсоток розкриття вбивств 
(96-97%) у Японії є найвищим у світі.

Однією з перших великих спроб полі-
цейських реформ можна вважати рефор-
му, проведену в штаті Нью-Йорк. Кадрову 
чистку нью-йоркської поліції провели ще 
1884 року, коли з’ясувалося, що два десятки 
власників громадських будинків та казино 
платили сотні офіцерів за те, що вони за-
плющували очі на нелегальний бізнес. До 
середини минулого століття поліція у США 
знову перебувала у критичному стані. Рі-
вень довіри до копів не перевищував 20%. У 
1970 році було створено комісію Конгресу з 
розслідування поліцейської корупції в Нью-
Йорку (комісія Кнапп), яка розкрила факти 
корупції, торгівлі посадами, зрощування по-
ліцейських підрозділів із бандами. Комісія 
направила до Мін’юсту та Генпрокуратури 
США рекомендації, які лягли в основу за-
гальнонаціональної реформи. У кожному 
штаті є своя специфіка, але існують загальні 
принципи реформування.
Ідеологом реформи став федеральний 

суддя Вітмен Кнапп. По-перше, органи по-
ліції були децентралізовані за територіаль-
ною ознакою. Повноваження були чітко 
розподілені між федеральним рівнем, рів-
нем поліції штату та муніципальними під-
розділами. Один від одного ці рівні є неза-
лежними. Це не лише підвищує ефектив-
ність розслідувань, а й перешкоджає фор-
муванню єдиних корупційних вертикалей 
у правоохоронних органах. Федеральний 
рівень - ФБР, управління боротьби з нарко-
торгівлею тощо. Розслідує лише великі фе-
деральні злочини. Головне навантаження 
щодо підтримки правопорядку припадає на 
поліцію штатів та міст.
По-друге, було законодавчо закріплено 

відповідальність керівництва за дії підле-
глих. У кожному поліцейському департа-
менті створено відділи внутрішнього конт-
ролю, у яких постійно йде ротація кадрів – 
щоб співробітники не встигали обростати 
зв’язками. Крім того, у кожному відділенні 
поліції з’явився таємний інформатор, який 
повідомляє про всі порушення. Поліцей-
ське керівництво зобов’язане регулярно ро-
бити доповіді за найбільш «хабарними» на-
прямками роботи поліції.
По-третє, до роботи поліції було залу-

чено населення. Паралельно із офіційними 
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поліцейськими вулиці патрулюють підроз-
діли добровільної поліції. Вони мають уні-
форму та патрульний автомобіль. Вважаєть-
ся, що такий прийом стирає психологічний 
бар’єр між поліцією та громадянами. Лише 
у Нью-Йорку на 40 тис. поліцейських при-
падає понад 4 тис. добровільних волонтерів-
поліцейських.
По-четверте, посилено професійний 

відбір. Щоб стати поліцейським, треба від-
повідати певним вимогам – у тому числі, 
мати кришталево чисту біографію та за-
кінчити поліцейську академію. Щоб під-
нятися на посаді до детектива, потрібно 
опрацювати патрульним щонайменше три 
роки, зарекомендувати себе на службі, 
скласти складні кваліфікаційні іспити. Ви-
моги щодо подальшого підвищення анало-
гічні.
По-п’яте, жодні досягнення не дозволя-

ють кадровим поліцейським очолити орга-
ни поліції великого міста чи штату – на ці 
позиції виконавчі органи міст призначають 
тільки цивільних.
По-шосте, створено цивільні контролю-

ючі органи, діяльність яких фінансується 
з місцевих бюджетів. Вони розглядають 
скарги громадян на поліцейських. Громад-
ські активісти мали право проводити власні 
розслідування, звіти надсилалися начальни-
ку поліції, який ухвалює рішення про по-
карання підлеглих. У Нью-Йорку з’явився 
спеціальний номер 311, зателефонувавши 
на який можна залишити інформацію про 
порушення з боку поліцейських. Оцінка ро-
боти поліції ґрунтується на думці громадян, 
для цього Інститут Геллапа регулярно про-
водить опитування населення щодо ефек-
тивності діяльності копів.
По-сьоме, усі нововведення було допо-

внено підвищенням зарплат поліцейських. 
Наразі зарплата рядового співробітника за-
лежно від штату становить від 40 до 90 тис. 
доларів на рік (рівень патрульних). Детек-
тиви та начальники департаментів, з ураху-
ванням преміальних та понаднормових, за-
робляють до 200 тис. доларів на рік. Крім 
того, вони мають медичну страховку, іпо-
течні пільги та високу пенсію: після 20 років 
служби – 50% від заробітку, після 30 років – у 
розмірі 75% від заробітку. У 2014 році полі-

цейським, за даними загальнонаціональних 
опитувань, довіряли 73% жителів США.
В умовах активних трансформаційних 

процесів у правоохоронній сфері України 
особливого значення набуває досвід країн, 
які пережили подібні перетворення нещо-
давно. Так, у Великій Британії нещодавно 
- у 2002-2014 рр. - також було проведено по-
етапну реформу поліції, яка багато в чому 
сприяла підвищенню авторитету та статусу 
поліцейського цієї країни. Правовою осно-
вою її виступили Закон про реформу поліції 
2002 року (Police Reform Act 2002) 1, а також 
Закон Сполученого Королівства про рефор-
му поліції та пожежної служби в Шотландії 
2012 (Police and Fire Reform (Scotland) Act 
2012) 2. Серед найважливіших напрямів ре-
форми можна виділити:

- суттєве збільшення фінансування орга-
нів поліції;

- поетапне (до 2014 року) скорочення чи-
сельності співробітників поліції;

- збільшення загальної «поліцейської 
ефективності» приблизно на 5% шляхом 
спрощення певних процедур та дій (патру-
лювання одиночними патрульними, а не 
парами у міських центрах, використання 
патрульними однієї змінної машини, а не 
кількох тощо);

- Мінімізація випадків залучення співро-
бітників поліції до понаднормової роботи [4, 
5].
Слід зазначити, що остання новація була 

викликана зовсім не турботою про режим 
праці та відпочинок працівників британ-
ської поліції, а бажанням заощадити бю-
джетні кошти на оплату понаднормової ро-
боти в подвійному розмірі. Не можна при 
цьому не відзначити, що британських полі-
цейських вважають одними з найкращих у 
світі.
На подібних до британських підходах 

будується й організація поліції США, де по-
сада поліцейського вже багато років тради-
ційно входить до переліку 10-ти найпре-
стижніших професій, а сама поліція відома 
не лише високою ефективністю, а й одним із 
найнижчих у світі рівнів корупції.
Повчальними є приклади й інших країн. 

Наприкінці 1980-х, коли тодішня Чехосло-
ваччина перебувала у стані напіврозпаду, 
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у листопаді-грудні 1989-го в країні сталася 
оксамитова революція, внаслідок якої кому-
ністичний режим було повалено. Поліцей-
ське питання стояло дуже гостро, - револю-
цію пражан спровокував розгін студентської 
демонстрації у столиці. Оновленому уряду 
потрібна була оновлена   поліція. Ян Румл, 
перший заступник міністра внутрішніх 
справ Чехословаччини (1990–1992), міністр 
внутрішніх справ Чехії (1992–1996), ди-
сидент, правозахисник, журналіст займав-
ся реформою правоохоронної галузі. Крім 
того, реформувати поліцію було запрошено 
офіцерів, звільнених після придушення Ра-
дянським Союзом у 1968 році короткого пе-
ріоду ліберальних реформ у соціалістичній 
Чехії.
Чехія пішла шляхом децентралізації та 

деполяризації поліції, була проведена демі-
літаризація Міністерства внутрішніх справ. 
Центральний апарат МВС у Чехії займа-
ється аналітичною експертною роботою, 
законодавчим забезпеченням, розподілом 
фінансів, питаннями громадянства, міграції, 
профілактикою злочинності та відповідає за 
управління та моніторинг криміногенної си-
туації в країні. Усі чиновники – цивільні осо-
би. Діяльність поліції повністю відокремле-
на від діяльності профільного міністерства 
[6].
Крім того, у Чехії було ліквідовано вну-

трішні війська, війська швидкого реагуван-
ня, прикордонну охорону. Натомість було 
створено загальний Федеральний корпус 
поліції. Поліція законодавчо та фінансово 
відповідає перед адміністрацією МВС, але 
працює самостійно. Поліцейські, які роз-
слідують злочини, підпорядковуються лише 
прокуратурі та суду. Також у Чехії було 
створено муніципальну поліцію, підпоряд-
ковану мерам, але великих повноважень 
вона не має. Здебільшого міські поліцейські 
підтримують правопорядок на вулицях та 
транспорті. Муніципальні інспектори по-
ліції не мають права на арешт чи власне 
розслідування. Як і в Україні, у Чехії було 
проведено масові люстрації, під час яких 
посади позбулися 20% співробітників МВС. 
Їх змінили молоді фахівці, які пройшли на-
вчання у поліцейських школах за кордоном. 
Офіцерам у Чехії заборонено членство у по-

літичних партіях. Розслідування злочинної 
діяльності поліцейських покладено на ін-
спекцію внутрішніх справ, яка безпосеред-
ньо підпорядкована цивільному міністру 
внутрішніх справ. Чинною є постійна рота-
ція кадрів - поліцейські не затримуються на 
одному місці служби. Зарплати було збіль-
шено. На її розмір впливають термін служ-
би та посада. Бонуси – дотації на транспорт 
та житло, премії за нічні зміни. За оцінками 
експертів, чеська децентралізація поліції є 
однією з найвдаліших на постсоціалістично-
му просторі. Рівень довіри населення до по-
ліції становить 58%.
У Польщі до 1989 року міліція була воє-

нізованим загоном Польської об’єднаної ро-
бочої партії. 1987 року довіра до поліції була 
низькою - на рівні 23%. Реформа проводила-
ся на початку 1990-х - у період шокової тера-
пії, коли економічний стан країни був дуже 
важким. Уряд Польщі на той час складався 
здебільшого з колишніх опозиціонерів та 
дисидентів, які мали політичну волю вико-
нати запит суспільства на кваліфіковану по-
ліцію. Міністр внутрішніх справ, дисидент 
Кшиштоф Козловський провів демілітари-
зацію поліції, люстрації, омолодження ка-
дрів. Склад поліції протягом п’яти років піс-
ля реформи з 1990 по 1995 рік оновився на 
60%. Третина поліцейських має вищу освіту. 
Близько 25% поліцейських – це молоді люди 
віком до 30 років, 47% – 31-40 років, 22,5% – 
від 41 до 50 років.
Крім того, у Польщі реформовано сис-

тему навчання поліцейських: запровадже-
но принцип професійної дидактики. Перед 
майбутнім поліцейським ставлять завдання, 
які він має виконувати на практиці. З полі-
цейськими працюють психологи та етики, 
щоб навчити професійно та шанобливо пра-
цювати з людьми. Базове навчання пересіч-
них співробітників триває 6,5 місяців. Для 
підвищення кадровий поліцейський пови-
нен мати у послужному списку щонайменше 
три роки роботи на вулиці. Корупція при 
прийомі нових поліцейських на службу зве-
дена нанівець завдяки складному та багато-
ступінчастому процесу відбору. У підборі ка-
дрів задіяно 6-7 установ. Кандидату надаєть-
ся штрих-код, його прізвища ніхто не знає, 
що виключає можливість підтасовування та 
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прийому на роботу за критерієм «кум, сват, 
брат». Здобувач має пройти кілька етапів 
відбору: оцінка документів, перевірка на 
правопорушення, тестування фізичного та 
психологічного стану тощо. На одне місце у 
поліції претендують кілька кандидатів.
У Польській поліції також створено по-

ліцію в поліції, яка підпорядковується без-
посередньо голові відомства і займається 
розкриттям злочинів серед поліцейських. 
Посилено громадський контроль: право-
захисники можуть будь-якої миті прийти в 
поліцейську дільницю і перевірити, у яко-
му стані знаходяться камери попереднього 
ув’язнення, як там поводяться з людьми [6].
Здійснюється постійна оцінка роботи 

підрозділів поліції. Службу профілактики 
злочинів оцінюють за ефективністю роботи 
дільничних, показником затримання гаря-
чими слідами або на місці злочину (у Вар-
шаві останній показник становить 30%), за 
швидкістю реагування. Кримінальну служ-
бу оцінюють інакше: головна комендатура 
розробляє загальні принципи та показники 
на рік, далі комендатури воєводств готують 
їх докладніше вже для районних відділів. 
Оцінюється ефективність роботи оператив-
ників, якість збору доказів, кількість знайде-
них із тих, хто оголошений у розшук. У 2019 
році рівень довіри до поліції у Польщі ста-
новив 70%. Вище поліції у цьому рейтингу 
були лише польська армія – 73%, та громад-
ське телебачення – 85%. Парламенту, уряду 
та церкві поляки довіряють менше, ніж по-
ліції.
На пострадянському просторі найуспіш-

нішою прийнято вважати реформування 
правоохоронної галузі в Грузії, що посідала 
одне з перших місць у світі за рівнем коруп-
ції в органах влади. Тотальним хабарни-
цтвом було вражено всю систему внутрішніх 
справ. Ініціаторами реформ стали прези-
дент Грузії М. Саакашвілі та В. Мерабішвілі, 
цивільний міністр внутрішніх справ у 2004-
2012 роках.
У 2004 році, одразу після перемоги Са-

акашвілі на виборах, було відправлено у 
відставку керівників усіх силових структур 
Грузії. З органів МВС звільнено 15 тис. полі-
цейських - це весь склад грузинського ДАІ. 
Три місяці країна жила без автоінспекції, її 

новий штат був набраний з нуля, на жор-
сткій конкурсній основі, з 2500 претендентів 
відібрано лише 650. Усі патрульні автомобі-
лі оснащені комп’ютерною технікою з вихо-
дом в Інтернет. Було мінімізовано контакти 
патрульної поліції із водіями. Вулиці облад-
нали відеокамерами: якщо водій порушив 
правила, і це зафіксувала камера, йому над-
силають пропозицію зайти на сайт поліції, 
ознайомитися із записом та сплатити штраф 
за допомогою онлайн-платежу.
Повноваження патрульної поліції у Гру-

зії виходять за межі роботи ДАІ: у її компе-
тенції знаходиться не лише підтримка по-
рядку на дорогах, а й реагування на будь-
яку позаштатну ситуацію. За решту відпові-
дає Кримінальна поліція. Відбір детективів 
та оперативників був не менш жорстким, 
аніж патрульних: посади зберегли лише 5% 
міліцейських чиновників. Усі співробітники 
Кримінальної поліції пройшли додаткове 
тримісячне навчання у поліцейській акаде-
мії. У МВС створено внутрішню генераль-
ну інспекцію, яка розслідує факти корупції. 
Зарплату поліцейського збільшено вдесяте-
ро. Додатковий бонус – премії та медична 
страховка. З урахуванням високого рівня 
безробіття в Грузії, служба в поліції стала 
престижним заняттям. Конкурс у поліцей-
ській академії – 50 осіб на місце. Крім того, 
створено спеціальну «службу провокаторів», 
співробітники якої пропонують поліції ха-
барі. За даними опитувань, у 2014 році по-
ліції довіряло 87% жителів Грузії.
Грузія, Чехія, Японія та Польща про-

вели реформування своїх правоохоронних 
органів у періоди глибоких соціальних по-
трясінь та трансформацій. Аналізуючи про-
ведені за кордоном удосконалення поліцей-
ської галузі, можна виділити загальні риси: 
демілітаризація, люстрація, поділ повнова-
жень на центральному та муніципальному 
рівнях тощо.
Окремо хочемо наголосити на соціально-

психологічному контексті поліцейських ре-
форм. Як відзначають Darroch S., Mazerolle 
L. [10], вимоги до поліції в сучасних умовах 
вимагають високої готовності до змін від 
представників поліцейської професії всіх 
рівнів, але така готовність та здатність по-
ліцейських організацій до прийняття інно-
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ваційних практик майже не вивчається, що 
робить психологічну сутність реорганізацій-
них процесів важкозрозумілими [10].

O’Neill W. G. у 2005 році на прикладі по-
стконфліктних країн зазначав, що реформа 
поліції є одним із найважливіших і най-
складніших завдань у будь-яких умовах. З 
точки зору автора, заснованому на досві-
ді відповідних інституцій ООН, особливо 
складним є реформування поліції у пост-
кризових ситуаціях [13]. Приступаючи до 
поліцейської реформи, усім її учасникам слід 
розуміти з самого початку, що її здійснення 
включає набагато більше, ніж просто «тех-
нічне рішення» або зовнішні зміни в діяль-
ності поліцейських інститутів. З огляду на 
складність реформи у процесі її реалізації 
слід враховувати як досвід у сфері інститу-
ційних змін, управління, матеріально-тех-
нічного забезпечення, так і психології. Важ-
ливим у цьому сенсі є досвід у галузі «управ-
ління змінами» та організаційної психології 
щодо створення нової системи стимулюван-
ня, нових етичних принципів та організа-
ційної культури поліції. Крім того, набуває 
значущості питання, за якими критеріями, 
окрім падіння рівня злочинності, має вимі-
рюватися прогрес на шляху здійснення про-
голошеної реформи [13].

N. Caveney у дослідженні організаційної 
культури поліції в умовах радикальних змін 
(2015) виявив, що в контексті реформуван-
ня організаційні зміни повинні мати для 
співробітників позитивний психологічний 
зміст, який забезпечується відповідними 
програмами, спрямованими на формування 
почуття психологічної безпеки, психологіч-
ної доступності засобів адаптації та психоло-
гічної замученості працівників до цих змін 
[9].
У 2015 році Kratcoski PC, Edelbacher M. 

вказували, що як поліцейська практика, так 
і поліцейська освіта сьогодні  мають ґрунту-
ватися на тісній співпраці між професіонала-
ми та дослідниками, що дозволяє створити 
комплексні програми для оцінки та аналізу 
практичних, теоретичних та психологічних 
проблем та розробки заходів з їх подолання 
[12].
Підтвердження того, що світи поліцей-

ської практики та психологічних досліджень 

зближуються, у 2016 році ми знаходимо у 
статті Brewster J. A. зі співавторами [7], які 
констатують, що у США «психологія поліції 
та суспільна безпека» стала новою спеціаль-
ністю у галузі психології. За останні 5 років 
вона отримала визнання як спеціальність 
Американської психологічної асоціації та 
включена до спеціальної ради Американ-
ської ради з професійної психології. Автори 
наголошують на необхідності підготовки ка-
дрів за новою спеціальністю з акцентом на 
основні компетенції, необхідні для базової 
підготовки в галузі психології, та додаткові 
функціональні компетенції, необхідні для 
ефективної практики за вказаними спеці-
альностями, зокрема, у чотирьох напрямках 
роботи: оцінка, корекція, супровід та орга-
нізаційний консалтинг [7].
Як зазначає Furuhagen B. [11], протягом 

останніх десяти - п’ятнадцяти років необ-
хідність реформування поліції була пред-
метом офіційної дискусії у Швеції, і в 2015 
році реформи були проведені. До дискусії, 
результатом якої став концепт нової поліції, 
було обговорення пропозицій, спрямова-
них на формування репрезентативності по-
ліцейських структур для населення, а також 
на сприяння соціальній та інтелектуальній 
компетентності поліцейських, які розгляда-
лися як засіб зміни налаштувань та поведін-
ки співробітників поліції, а також підвищен-
ня легітимності їх дій. 
Соціальна компетентність співробітника 

поліції обумовлює здатність розуміти лю-
дей, уміння спілкуватися з ними, навички 
того, як упоратися з різними соціальними 
ситуаціями. Інтелектуальна компетентність 
співробітника поліції передбачає здатність 
до аналізу професійних проблем та рефлек-
сії відповідних ситуацій, а також уміння ви-
рішувати їх самостійно [11]. Це може бути 
досягнуто шляхом зближення практики по-
ліціювання та академічних досліджень, зо-
крема психологічних, про що свідчить не 
лише збільшення ваги поведінкових та пси-
хологічних дисциплін у практиці підготов-
ки поліцейських, але й сприяння науково-
дослідній роботі в галузі поліцейської науки 
у контексті вищеназваної реформи.
Дж. Кампіоне у своїй книзі «Нові полі-

цейські ризики в історії сучасної Європи», 
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виданій у 2015 році [8], пише про те, що вла-
да дуже часто боїться соціальних змін, тому 
що це передбачає пошук нових балансів у 
співіснуванні із суспільством. І незалежно 
від того, детермінуються ці зміни еконо-
мічними, політичними, соціальними чи 
культурними чинниками, трансформації у 
суспільстві сприймаються владою як «ризи-
ки», які мають бути формалізованими та під 
контролем. Поява нових соціальних груп і 
навіть нових моделей поведінки виклика-
ють певні побоювання, тому перебувають 
в епіцентрі еволюційних процесів суспіль-
ства. У цьому контексті реакцію держави на 
цю ситуацію трансформації можна аналізу-
вати через призму поліції. Неформально чи 
формально, пише Дж. Кампіоні, системи по-
ліції змушені адаптувати свої нормативно-
правові бази, їх структури та їхню практику 
так, щоб реагувати на виклики, нові загрози 
та нові правила, з якими вони стикаються та 
мають справу [8]. Перед «небезпекою», яка 
іноді є досить високою у суспільній сфері, 
логіка функціонування поліції, як і судової 
системи, політичних та державних органів 
змінюється та відбувається визначення но-
вого «сенсу» та ідентичності функціонуван-
ня поліції (структурні пристосування, про-
фесіоналізація, практика, нове обладнан-
ня тощо ) та меж здійснення поліцейських 
функцій (репресії, спостереження, наведен-
ня тощо) проти суб’єктів змін.
Особливу роль у процесах становлення 

української поліції, коли значну кількість 
досвідчених фахівців було звільнено, а на 
їхнє місто прийшло нове молоде, але мало-
досвідчене у професії покоління, відіграє 
успішність становлення їхньої професійної 
ідентичності. Інтерес до проблеми форму-
вання професійної ідентичності спеціаліста 
у сучасній психологічній науці неухильно 
зростає і набуває особливої   актуальності, 
оскільки сучасні соціально-економічні умо-
ви стрімко змінюються, диктують нові ви-
моги до рівня професійної підготовки фахів-
ців. Система правоохоронних органів Укра-
їни, яка зазнала останнім часом серйозних 
перетворень, надала психологам практично 
унікальну можливість спостерігати наживо 
процеси становлення таких феноменів, як 
професійна свідомість, професійна ідентич-

ність, професійна компетентність у людей, 
значна частина яких донедавна не мала 
жодного відношення до правоохоронної 
системи.
Серед сучасних українських поліцей-

ських – недавні працівники різних профе-
сій. Усіх їх поєднує прагнення боротися з 
корупцією та знайти себе в іншій професій-
ній діяльності. І всі вони перебувають у про-
цесі професійного становлення. У більшості 
випадків йдеться про вторинну професіона-
лізацію і про дуже складні процеси форму-
вання нової професійної ідентичності. І всі 
ці процеси вимагають серйозного наукового 
психологічного осмислення, тому усвідом-
лення власної професійної ідентичності є 
запорукою ефективної діяльності та гар-
монійності фахівця. Кожна людина прагне 
ідентифікувати себе з певною професією, це 
дозволяє їй уникнути психологічного дис-
комфорту та деструкції особистості. Те саме 
стосується й професії поліцейського.
Висновок. Досвід реформування полі-

цейських інституцій різних країн показує, 
що всі процеси, пов’язані з реформуванням 
правоохоронної галузі, є не просто «тех-
нічними» зовнішніми змінами в діяльності 
поліцейських інститутів, але вони несуть у 
собі глибокий психологічний зміст. Можна 
виділити щонайменше п’ять напрямів пси-
хологічного супроводу реформ: оптимізація 
процесів становлення професійної ідентич-
ності нових співробітників; проблема мобі-
лізації психічних та психологічних ресурсів 
усіх працівників щодо виконання професій-
ної діяльності в умовах трансформаційно-
го суспільства; інформаційне забезпечення 
реформування; оцінка, корекція, супровід 
та організаційний консалтинг поточної про-
фесійної діяльності. У контексті реформу-
вання організаційні зміни повинні мати для 
співробітників позитивний психологічний 
зміст, який забезпечується відповідними 
програмами, спрямованими на формування 
почуття психологічної безпеки, психологіч-
ної доступності засобів адаптації та психоло-
гічної залучення до цих змін. Тобто в про-
цесі реалізації реформи слід враховувати не 
лише досвід у галузі правових інституційних 
змін, управління, матеріально-технічного 
забезпечення, а й психології.
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EXPERIENCE OF POLICE 
TRANSFORMATION OF FOREIGN 

COUNTRIES: PSYCHOLOGICAL AND 
LEGAL PERSPECTIVE

The article considers the problem of 
transformational processes in law enforcement in the 
legal and psychological aspects. 

The purpose of this work is to identify the historical 
and legal analysis of formation and transformation 
of police systems in different countries, as well as 
highlighting the psychological problems of reform.

Material and methods. The methodological 
basis of the research is the particular scientific 
methods: the comparative legal, the logical legal, 
the system structural, the formal logical. The 
article also presented many years of experience 
improving the appearance and police authorities 
in different countries. Analyzes conducted abroad 
and improvement of police reform in the field of 
police structure in the post-crisis situation and the 
main directions of psychological support of the 
processes of formation of a new judicial system of 
Ukraine.

Findings and their discussion. As a result, 
long-term analysis of the structure of the police abroad 
have signifi cant differences from their respective 
national and operate in other realities, it seems that the 
objective conditions for a constructive understanding 
and creative application of their experience in our 
country there.

Georgia, Czech Republic, Japan and Poland 
have reformed their law enforcement agencies in times 
of profound social upheaval and transformation. 
Analyzing spent abroad improve the police fi eld, 
you can identify common traits: demilitarization, 
lustration, the separation of powers at the central and 
municipal levels, and the like. Police reform is one of 
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the most important and diffi cult tasks in all conditions. 
But is particularly complex reform the police in post-
crisis situations, when the reform involves much more 
than just a «technical solution» or external changes 
in the activities of police institutions. In the process of 
its implementation should take into account not only 
the experience in the fi eld of institutional change, 
management, logistics, and psychology. In the context 
of the reform of the organizational change must be 
for the employees a positive psychological meaning, 
which is provided with appropriate programs, 
aimed at creating a sense of psychological safety 
and psychological accessibility of adaptation and 
psychological involvement to these changes.

Conclusion. Based on the early experience of 
the directions of psychological support of reforms: 
optimization of the processes of formation of 

professional identity in new employees; the problem of 
mobilizing mental and psychological resources of all 
employees in performing professional activities in the 
conditions of transformational society; information 
security reform; assessment, correction, support, 
and organizational consulting current professional 
activities. Police practice and police education should 
be based on close collaboration between professionals 
and researchers will create a comprehensive program 
for the evaluation and analysis practical, theoretical 
and psychological problems and development of 
means to overcome them.

Key words: transformation processes, professional 
identity, demilitarization, lustration, institutional 
changes, positive psychological sense, psychological 
safety and psychological accessibility, adaptation, 
psychological involvement to change. 
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У статті розглянуто окремі норм основних 
галузей вітчизняного права, що визначають 
зміст, засади й умови реалізації прав неповно-
літніх осіб (дітей віком від 14 до 18 років) у пра-
вовідносинах у сфері охорони здоров’я в Україні. 
Виокремлено ряд чинних правових колізій та 
неузгодженостей у сфері ключових правових га-
рантій, наданих неповнолітнім, та встановле-
но невідповідність міжнародним стандартам 
у цій сфері. Окреслені проблемні аспекти до-
зволяють удосконалити чинне законодавство, 
створити та імплементувати нові норми, які 
були б дружніми до дитини як пацієнта та 
суб’єкта правовідносин у сфері охорони здоров’я.
Ключові слова: дитина, неповнолітні осо-

би, правові гарантії, охорона здоров’я, медичне 
втручання, інформація про стан здоров’я, лі-
карська таємниця.

вній мірі через публічну систему охорони 
здоров’я (далі—ОЗ). Однак неповнолітня 
дитина в силу своїх вікових обмежень ви-
ступає особливим суб’єктом правовідносин 
у сфері ОЗ, оскільки питання її здоров’я не 
можуть вирішуватися особою автономно 
без втручання інших осіб, наприклад, бать-
ків чи законних представників. Законода-
вець, враховуючи їхнє фізичне, когнітивне 
та психічне зростання, що стрімко розвива-
ється з віком, наділяє дітей з 14 до 18 років 
розширеним обсягом прав, у порівнянні з 
малолітніми особами. Проте, в умовах від-
сутності стратегії та єдиного бачення, зако-
нодавець, бажаючи розширити обсяг прав 
для неповнолітніх у сфері ОЗ, створив не-
визначену кількість невідповідностей та су-
перечностей у правовому регулюванні ста-
новища цих осіб, чим поставив під сумнів 
узагалі можливу реалізацію наданих прав, 
порушив баланс між правами дітей і їхніх 
батьків у цій сфері та призвів до невизначе-
ності правової поведінки медичних праців-
ників під час надання медичної допомоги 
неповнолітнім. Оскільки в Україні відсут-
ня стратегія розвитку системи ОЗ загалом, 
правова концепція, яка б чітко окреслила 
правові гарантії, надані дітям (а тому і не 
повнолітнім) у сфері ОЗ, сприяла б визна-
ченості правової рамки, наданню якісних 
медичних послуг цим суб’єктам, дотриман-
ня їхніх прав під час медичного втручання 
в межах динамічного розвитку самої систе-
ми ОЗ.

Постановка проблеми
Дитина, її розвиток, безпека та здоров’я 

є ключовим пріоритетом держави у всіх 
напрямках планування та реалізації пу-
блічної політики у різних сферах соціаль-
ного життя. Право людини на найвищий 
досяжний рівень фізичного і психічного 
здоров’я, закріплене у статті 12 Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні і куль-
турні права, до якого приєдналася і Укра-
їна, по-перше, впроваджує супутнє право 
кожної дитини на найвищий досяжний 
рівень фізичного і психічного здоров’я, а 
по-друге, створює позитивний обов’язок 
для держави забезпечити реалізацію дити-
ною та її батьками зазначеного права у по-
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Стан дослідження
Окремі положення нормативно-право-

вого закріплення прав неповнолітніх у сфе-
рі ОЗ в Україні були викладені та проана-
лізовані в працях Віленського А.Б., Костен-
ко М.С., Рогової О., Сенюти І.Я., Стеценко 
С.Г., Стеценко В.Ю., Стешенко В.М., Швеця 
Ю. Проте, деякі аспекти цієї проблематики 
були залишені поза увагою вищезазначених 
авторів, а тому потребують додаткового до-
слідження.

Метою статті є проведення комплексно-
го аналізу окремих норм основних галузей 
вітчизняного права, що визначають зміст, 
засади й умови реалізації прав неповно-
літніх осіб у правовідносинах у сфері ОЗ в 
Україні для виокремлення проблемних ас-
пектів забезпечення прав дітей від 14 до 18 
років. Поставлена мета вимагає виконання 
таких завдань як аналіз правових гарантій, 
наданих неповнолітнім особам у правовід-
носинах у сфері ОЗ у межах законодавства 
України, порівняння відповідності націо-
нальних стандартів забезпечення прав не-
повнолітніх та міжнародних стандартів із 
закріплення прав дітей віком від 14 до 18 
років у сфері ОЗ, з’ясування та окреслення 
проблемних аспектів закріплення прав з ме-
тою їх подальшого дослідження та вирішення.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна полягає у виокремлен-

ні та комплексному аналізі, через призму 
закріплених міжнародних стандартів, чин-
них правових колізій та неузгодженостей у 
сфері ключових правових гарантій, наданих 
неповнолітнім особам відповідно до націо-
нального законодавства у сфері ОЗ України, 
зокрема щодо реалізації права на особисту 
недоторканість, права на інформацію, пра-
ва на медичну таємницю, права на здоров’я, 
права на користування найбільш доскона-
лими послугами системи ОЗ у закладах ОЗ 
України.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до положень статті 1 Закону 

України «Про охорону дитинства», дити-
ною є особа віком до 18 років (повноліття), 
якщо згідно з за коном, застосовуваним до 

неї, вона не набуває прав повнолітньої ра-
ніше [1]. Дитина, як і кожна фізична особа, 
наділена правоздатністю від народження. 
Однак діти, з огляду на свої вікові особли-
вості, аспекти когнітивного та психічного 
розвитку, володіють частковою (до 14 ро-
ків) та неповною дієздатністю (від 14 до 18 
років). Загальна характеристика прав усіх 
дітей, куди за визначенням підпадають і не-
повнолітні, передбачена статтею 6 Закону 
України «Про охорону дитинства», де вка-
зано, що «держава гарантує дитині право на 
ОЗ, безоплатну кваліфіковану медичну до-
помогу в державних і комунальних закладах 
ОЗ, сприяє створенню безпечних умов для 
життя і здорового розвитку дитини, раціо-
нального харчування, формуванню навичок 
здорового способу життя, право на отри-
мання регулярних щеплень, затверджених 
Національним календарем, проведення ре-
гулярних медичних оглядів» [1] тощо. Під-
сумовуючи, зазначені вище права дитини 
цілком випливають із статті 49 Конституції 
України, у якій зазначається, що «кожен 
має право на ОЗ, медичну допомогу та ме-
дичне страхування» [2]. До того ж, згідно зі 
статтею 60 Закону України «Основи зако-
нодавства України про охорону здоров’я» 
(далі—Основи), дітям та підліткам надаєть-
ся медична допомога на загальних підста-
вах як і іншим категоріям громадян, тобто 
закладами ОЗ та лікарями, що провадять 
господарську діяльність з медичної прак-
тики як фізичні особи – підприємці [3]. Та-
кож Конституційний Суд України у своєму 
Рішенні від 29 травня 2002 р.№ 10-рп/2002, 
тлумачивши статтю 49 Конституції, зазна-
чив, що безоплатна медична допомога, пе-
редбачена Конституцією України, повинна 
надаватися усім громадянам у повному об-
сязі, тобто задовольняти потреби людини 
у збереженні або відновленні здоров’я [4], 
закріпивши право на доступ до безоплатної 
медичної допомоги дітям на загальних під-
ставах. На цьому етапі важливо окреслити, 
що саме в правовій доктрині розуміється 
під правом на медичну допомогу. На думку, 
Ю. Швеця, зміст права на ОЗ виражається 
у таких складниках, як право на згоду на 
медичне втручання та право на відмову від 
такого втручання, право на медичну таєм-
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ницю, право на вільний вибір лікаря, право 
на вибір методів лікування, право на інфор-
мацію про свій стан здоров’я, право на ви-
користання допоміжних репродуктивних 
технологій тощо [5, c. 136]. Ці права зумов-
лені особливою цінністю життя і здоров’я 
дитини, в першу чергу тому, що від здоров’я 
дитини залежить не тільки її здоров’я про-
тягом усього життя, але й здоров’я наступ-
ного покоління, що є головним чинником 
успішного людського розвитку [6, c. 116].
Відповідно до Сімейного кодексу Укра-

їни, неповнолітньою особою є дитина віком 
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, на-
ділена неповною цивільною дієздатністю [7]. 
З цієї дефініції можна зробити висновок, що 
неповнолітня особа є видовим поняттям, що 
входить у категорію «дитина», у той час як 
дитина, у свою чергу, є родовим поняттям. 
Це означає, що всі права, якими наділені 
діти, поширюються у повному обсязі і на не-
повнолітніх осіб. Однак не всі права, закрі-
плені за неповнолітніми, притаманнівусім 
дітям. Законодавець проявляє розуміння 
права на особисту недоторканість та права 
на повагу до його гідності та честі неповно-
літніх осіб і тому презюмує, що когнітивний 
розвиток неповнолітніх та вже сформована 
у визначеному законодавством віці особис-
тість та індивідуальність, дозволяє розши-
рити і конкретизувати обсяг прав для непо-
внолітніх як дітей, надавши їм розширений 
перелік прав у правовідносинах у сфері ОЗ. 
Проте, проаналізувавши чинне законодав-
ство, виявляється, що незважаючи на осо-
бливий статус неповнолітніх осіб у право-
відносинах у сфері ОЗ, підлітки не можуть 
у повній мірі реалізувати наданий їм обсяг 
прав через несистемність та суперечність за-
конодавства, яке поглибило проблему кон-
куренції прав неповнолітніх осіб та прав 
їхніх батьків, опікунів, законних представ-
ників тощо.
Право неповнолітніх пацієнтів на вільний 

вибір лікаря та право на згоду на медичне втру-
чання.
Перш за все, важливо акцентувати увагу 

на розмежуванні понять медична допомога 
і медичне втручання. Термін «медична до-
помога» неодноразово аналізувався Консти-
туційним Судом України, тому, на думку-

І. Демченка, уже сформувався певний кон-
сенсус в науці та практиці медичного права 
України, тому під цією дефініцією варто ро-
зуміти фактично будь-яку діяльність профе-
сійно підготовлених медичних працівників, 
спрямовану на профілактику, діагностику, 
лікування та реабілітацію у зв’язку із хво-
робами, травмами, отруєннями і патологіч-
ними станами, а також у зв’язку з вагітністю 
та пологами, яка є безкоштовною для гро-
мадян (або принаймні має бути) [8, c. 36]. 
Категорія «медичного втручання» визначе-
на в частині 1 статті 42 Основ і означає за-
стосування методів діагностики, профілак-
тики або лікування, пов’язаних із впливом 
на організм людини та допускається лише в 
тому разі, коли воно не може завдати шкоди 
здоров’ю пацієнта. Отже, обидва терміни є 
співвідносними та означають одне й те саме, 
а тому можуть вживатися паралельно для 
опису процесу профілактики, діагностики, 
лікування та реабілітації. Згідно зі статтею 
38 Основ, кожний пацієнт, який досяг чо-
тирнадцяти років і який звернувся за на-
данням йому медичної допомоги, має пра-
во на вільний вибір лікаря, якщо останній 
може запропонувати свої послуги, та вибір 
методів лікування відповідно до його реко-
мендацій [3]. Право вибору лікаря також 
передбачає право пацієнта не мотивувати 
свій вибір [9, c. 106]. Крім того, відповідно 
до частини 2 статті 284 Цивільного кодексу 
України (далі—ЦК), фізична особа, яка до-
сягла чотирнадцяти років і яка звернулася 
за наданням їй медичної допомоги, має пра-
во на вибір лікаря та вибір методів лікуван-
ня відповідно до його рекомендацій [10]. 
Частина 3 статті 284 ЦК додає, що надання 
медичної допомоги фізичній особі, яка до-
сягла чотирнадцяти років, провадиться за 
її згодою [10]. Аналогічна норма міститься в 
статті 43 Основ, де зазначено, що згоду на 
медичне втручання для малолітнього або 
пацієнта, визнаного у встановленому по-
рядку недієздатним, потрібно отримати від 
законних представників [3]. Тому звідси 
можна зробити висновок, що пацієнт, який 
досяг 14 років, може самостійно надавати 
згоду на медичне втручання, оскільки відпо-
відні положення містяться і в ЦК, і в Осно-
вах. У той же час, маючи право на медичне 
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втручання, з якого випливає право на віль-
ний вибір лікаря, неповнолітній пацієнт не 
може відмовитися від надання медичної до-
помоги, так само як і від лікаря, який буде 
надавати медичну послугу. Ця суперечність 
випливає із норм, закріплених у частині 4 
статті 284 ЦК та частині 4 статті 43 Основ, де 
одна й та сама норма постановляє, що лише 
повнолітня дієздатна фізична особа (а також 
та, що набула повної цивільної дієздатності), 
яка усвідомлює значення своїх дій і може ке-
рувати ними, має право відмовитися від лі-
кування.
Тобто виходить, що надання медичної 

допомоги неповнолітній особі проводиться 
за її згодою і тому можливе тільки за згоди 
особи, але відмова від такої медичної допо-
моги для цієї категорії осіб не передбачаєть-
ся, оскільки ставиться під сумнів можливість 
неповнолітньої особи усвідомлювати свої дії 
та керувати ними саме під час відмови від 
медичної допомоги. Таким чином, можна 
зробити висновок, що право підлітка віком 
від 14 років і старше на отримання медич-
ної допомоги, передбачене ч. 3 статті 284 
Цивільного кодексу України, не є абсолют-
ним, а скоріше комплексним, тобто включає 
в себе певні права і обов’язки його батьків 
та інших законних представників, зокрема 
на вибір лікаря та відмову від лікування [10, 
c. 106]. Європейський суд з прав людини у 
справі A. K. and L. v. Croatia зазначив, що 
діти у більшій мірі покладаються на інших 
людей стосовно представлення їхніх вимог 
та інтересів, а тому можуть бути не в змозі 
вирішувати власні питання особисто протя-
гом часу дорослішання [11]. До того ж, не-
повнолітня особа, яка набула повної цивіль-
ної дієздатності до повноліття на підставі 
частини 2 статті 34 та статті 35 ЦК, також не 
має права відмовитися від медичного втру-
чання відповідно до частини 4 статті 284 
ЦК та частини 4 статті 43 Основ. Практика 
Європейського суду з прав людини також 
встановлює необхідність отримання згоди 
на медичне втручання стосовно неповноліт-
ньої особи від її батьків чи законного пред-
ставника. У справі N. B. v. Slovakia суд ви-
знав протиправним стерилізацію неповно-
літньої особи під час пологів без отримання 
згоди від самої пацієнтки, так і від законного 

представника дівчини-пацієнтки, оскільки 
така інтервенція не мала на меті збереження 
життя дівчини. Суд зазначає, посилаючись 
на власну судову практику у справі Pretty v. 
the United Kingdom [12], що оскільки стери-
лізація була проведена без отримання згоди 
від повнолітньої (adult) людини із достатні-
ми когнітивними здібностями для прийнят-
тя таких рішень, то таке медичне втручання 
порушує право людини на особисту недо-
торканість та право на повагу до людської 
гідності [13], що є порушенням статті 3 Кон-
венції (право на свободу та особисту недо-
торканність).
Надзвичайно сенситивним постає питан-

ням отримання медичної допомоги неповно-
літніми, що пов’язана зі встановленням чи лі-
куванням вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), 
оскільки проблема інфікування є соціально 
гострою в Україні. Україна входить у рей-
тинг європейських країн з найбільшою 
кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За даними 
Центру громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я (далі—МОЗ), станом на 
квітень 2019 року кожен сотий громадянин 
України у віці від 15 до 49 років інфікова-
ний ВІЛ, що є одним із найвищих показни-
ків серед країн регіону [14]. Наказом МОЗ 
№382 від 02.06.2009 «Про затвердження 
Тимчасових стандартів надання медичної 
допомоги підліткам та молоді» встановлю-
ється, що тестування на ВІЛ осіб віком від 
14 років і старше проводиться добровіль-
но, за наявності усвідомленої інформованої 
згоди особи, отриманої після надання їй по-
передньої консультації щодо особливостей 
тестування, його результатів і можливих 
наслідків, з дотриманням умов щодо кон-
фіденційності персональних даних, у тому 
числі даних про стан здоров’я особи [15].-
На цьому етапі варто конкретизувати, що 
розуміє законодавець під терміном «усвідом-
лює значення своїх дій». Усвідомленою зго-
дою є згода, яка вільно висловлена особою, 
здатною розуміти інформацію, що надається 
доступним способом, про характер її фізич-
ного та (або) психічного розладу, прогноз 
його можливого розвитку, мету, тривалість 
та порядок надання медичної допомоги, ме-
тоди діагностики, лікування і профілактики, 
лікарські засоби, що можуть застосовуватися 
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у процесі надання медичної допомоги, по-
бічні ефекти та альтернативні методи ліку-
вання [16, c. 69].
По-перше, ця норма встановлює, що 

медичне втручання (тестування як метод 
діагностики підпадає під це поняття) є до-
бровільним, тобто проведеним за бажанням 
особи, до якої воно застосовується, а саме 
неповнолітньої, а не за примусу чи за бажан-
ням батьків чи законних представників. По-
друге, вимагається одержання інформованої 
згоди саме від неповнолітнього, надана піс-
ля детального пояснення про інтервенцію. 
Тобто законодавець чітко надає вільний роз-
суд неповнолітній особі щодо самостійного 
вирішення питань, що стосуються власного 
здоров’я, вважаючи неповнолітнього повно-
цінним суб’єктом правовідносин. Аналогіч-
не положення міститься у частині 2 статті 6 
Закону України «Про протидію поширенню 
хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту 
людини (ВІЛ), та правовий і соціальний за-
хист людей, які живуть з ВІЛ» [17]. Однак 
норми, викладені в положеннях зазначених 
нормативно-правових актів, з одного боку, 
співвідносяться з нормами у Цивільному 
кодексі та Основах щодо права на згоду на 
медичне втручання, але вступають у кон-
флікт з положеннями Цивільного кодексу 
та Основ. Описана невідповідність створює 
ризик примусового отримання медичної до-
помоги для підлітків, а саме тестування на 
наявність ВІЛ-інфекції.
Наступним проблемним питанням є забез-

печення права неповнолітньої особи на інфор-
мацію про свій стан здоров’я та право на та-
ємницю про свій стан здоров’я (лікарська таєм-
ниця), які є взаємопов’язаними. Реалізація 
одного права без іншого неможлива.
Відтак, згідно з частиною 1 статті 286 

Цивільного кодексу фізична особа має пра-
во на таємницю про стан свого здоров’я, 
факт звернення за медичною допомогою, ді-
агноз, а також про відомості, одержані при її 
медичному обстеженні [10]. У нормі йдеться 
про будь-яку фізичну особу без конкретиза-
ції віку та обсягу цивільної дієздатності. Од-
нак у частині 1 статті 285 ЦК зазначено, що 
тільки повнолітня фізична особа має право 
на достовірну і повну інформацію про стан 
свого здоров’я, у тому числі на ознайомлен-

ня з відповідними медичними документами, 
що стосуються її здоров’я. На додачу части-
на 2 статті 285 ЦК встановлює, що батьки 
(усиновлювачі), опікун, піклувальник мають 
право на інформацію про стан здоров’я ди-
тини або підопічного. Оскільки відповідно 
до законодавства дитиною вважається особа 
до 18 років, то очевидно, що вона включає в 
себе категорію неповнолітніх осіб від 14 до 
18 років. Тому можемо зробити висновок, 
що, зважаючи на окреслену суперечність, 
законодавець виключив можливість доступу 
до інформації про свій стан здоров’я та до 
лікарської таємниці неповнолітнім особам.
Стаття 391 Основ встановлює, що паці-

єнт має право на таємницю про стан свого 
здоров’я, факт звернення за медичною до-
помогою, діагноз, а також про відомості, 
одержані при його медичному обстеженні 
[13]. Супутня стаття 40 Основ, що стосується 
лікарської таємниці, встановлює обов’язок 
медичних працівників та інших осіб, яким у 
зв’язку з виконанням професійних або служ-
бових обов’язків стало відомо про хворобу, 
медичне обстеження, огляд та їх результа-
ти, інтимну і сімейну сторони життя гро-
мадянина, не розголошувати ці відомості, 
крім передбачених законодавчими актами 
випадків [13]. Оскільки в статті 391 не кон-
кретизується, який саме пацієнт має право 
на таємницю про стан свого здоров’я, то ро-
зуміємо, що навіть неповнолітня особа, яка 
має більший обсяг прав у сфері ОЗ, може 
вимагати, аби стан його здоров’я та супут-
ня інформація зберігалися в таємниці від 
невизначеного кола осіб, у тому числі бать-
ків. Якщо прийняти до уваги специфічний 
правовий статус дитини-пацієнта, то коло 
суб’єктів збереження лікарської таємниці 
значно розширюється до батьків, законних 
представників, баби та діда, повнолітніх 
братів та сестер, інших родичів дитини, ор-
ганів опіки та піклування, посадових осів 
будинків дитини, органів державної влади 
та місцевого самоврядування, працівників 
Міністерства внутрішніх справ України та 
інших [18].
Важливими є норми, викладені у Наказі 

МОЗ України №382 від 02.06.2009 «Про за-
твердження Тимчасових стандартів надан-
ня медичної допомоги підліткам та молоді», 
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де підлітком є особа у віці 10 - 18 років. Вони 
встановлюють стандарт дотримання конфі-
денційності та анонімності під час надан-
ня медичної допомоги [15]. Це означає, що 
у закладі дотримуються конфіденційності 
надання послуг, зокрема при листуванні, 
веденні медичної документації, телефонних 
розмовах тощо. 
Крім того, відповідно до пункту 2.4. 

Інструкції про порядок надання медико-
соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим ді-
тям, затвердженої спільним наказом МОЗ, 
Міністерства освіти і науки України, Мініс-
терства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту, Державного департаменту України 
з питань виконання покарань, Міністерства 
праці та соціальної політики України від 
23.11.2007 № 740/1030/4154/321/614а, вста-
новлено, що при отриманні позитивних 
результатів обстеження на ВІЛ-інфекцію 
у дитини старше 14 років рішення про 
надання інформації щодо її ВІЛ-статусу 
батькам або законному представнику при-
ймає пацієнт [19]. Інформація може бути 
обмежена у доступі, якщо це може зашко-
дити інтересам, здоров’ю або подальшому 
лікуванню дитини. 
Окрім спеціалізованого законодавства 

у сфері ОЗ, існує правовий режим захис-
ту персональних даних громадян Україні 
відповідно до Закону України «Про за-
хист персональних даних» [20]. Згідно з 
Рішенням Конституційного Суду від 20 січ-
ня 2012 р. № 2-рп/2012, до персональних 
даних, які є конфіденційними, належать 
будь-які відомості чи сукупність відомос-
тей про фізичну особу, яка ідентифікована 
або може бути конкретно ідентифікована, а 
саме: національність, освіта, сімейний стан, 
релігійні переконання, стан здоров’я, мате-
ріальний стан, адреса, та інші [21]. До того 
ж, перелік даних про особу, які визнаються 
як конфіденційна інформація, не є вичерп-
ним. Тобто інформація про стан здоров’я 
випливає з права особи, у тому числі не-
повнолітньої, на особисте життя та його та-
ємницю та захищається від свавільного по-
ширення третім особам, які не мають від-
ношення до конкретного випадку надання 
медичної допомоги.

Проте стаття 39 містить норму, що пе-
редбачає, що тільки пацієнт, який досяг 
повноліття, має право на отримання до-
стовірної і повної інформації про стан сво-
го здоров’я, у тому числі на ознайомлення 
з відповідними медичними документами, 
що стосуються його здоров’я [4]. До того ж, 
батьки (усиновлювачі), опікун, піклуваль-
ник мають право на отримання інформації 
про стан здоров’я дитини або підопічного. 
У будь-якому випадку, навіть коли підлітки 
отримали медичні послуги без дозволу бать-
ків (інших законних представників), медич-
ні працівники зобов’язані надати батькам 
відповідну інформацію про здоров’я їхньої 
дитини, а тому неповнолітні особи мо-
жуть отримати інформацію про стан свого 
здоров’я лише через своїх батьків або інших 
законних представників [9, c. 108]. 
З одного боку, перед медичними праців-

никами постає дилема: складається вражен-
ня, що інформованої згоди на проведення 
медичного втручання від неповнолітньо-
го має бути достатньо, так само як і можна 
вважати, посилаючись на закріплені право-
ві норми, що повнолітня особа має повно-
цінне право на інформацію про стан свого 
здоров’я та її конфіденційність. Виходить, 
що в найкращому випадку має здійсню-
ватися за згодою неповнолітнього, так і за 
згодою його представників, а доступ до ін-
формації про власний стан здоров’я та збе-
реження її в таємниці є неможливим для 
такої особи без посередництва батьків чи 
законних представників. Неповнолітні не 
підпадають під правовий режим конфіден-
ційності інформації про свій стан здоров’я 
навіть на основі норм про захист персональ-
них даних громадян, оскільки регулюван-
ня норм спеціального законодавства вста-
новлює зовсім інше регулювання прав не-
повнолітніх у правовідносинах у сфері ОЗ. 
Отже, характерною ознакою національного 
законодавства є відсутність чітко встановле-
них прав і гарантій дітей-пацієнтів, до яких 
належать неповнолітні особи від 14 до 18 
років, з врахуванням їх обмеженої дієздат-
ності та необхідності забезпечення інших 
загальновизнаних прав дитини при наданні 
медичної допомоги (право на особисту недо-
торканість, право на інформацію, право на 
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медичну таємницю, право уникати додат-
кових страждань та болю, право на доступ 
батьків та інших членів родини в разі стаці-
онарного лікування) [6, c. 117].
Якщо звернутися до міжнародного за-

конодавства у сфері закріплення прав не-
повнолітніх, то право на здоров’я та право 
на ОЗ осіб від 14 до 18 років міститься у 
Конвенції ООН про права дитини, Євро-
пейської Конвенції з прав людини, Євро-
пейській хартії прав пацієнтів, Європей-
ській конвенції про здійснення прав дітей, 
Конвенції про захист прав та гідності люди-
ни щодо застосування біології та медицини 
та статуті Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. Конвенція ООН про права дитини 
(далі—Конвенція), що є ключовим міжна-
родно-правовим актом, який окреслює весь 
спектр прав, що стосуються дітей, закликає 
держав-учасниць забезпечувати максималь-
но можливою мірою виживання і здоровий 
розвиток дитини [22]. У частині 1 статті 13 
Конвенції ООН про права дитини містить-
ся норма, яка постановляє, що дитина має 
право вільно висловлювати свої думки; це 
право включає свободу шукати, одержувати 
і передавати інформацію та ідеї будь-якого 
роду незалежно від кордонів в усній, пись-
мовій чи друкованій формі чи за допомогою 
інших засобів на вибір дитини [22]. Комітет 
ООН з прав дитини пояснює цю норму та-
ким чином, що діти повинні брати участь у 
процесі прийняття рішень, відповідно до 
своїх здібностей. Вони мають бути забез-
печені інформацією про лікування та його 
наслідки і результати, у тому числі у форма-
тах відповідних і доступних для дітей з об-
меженими можливостями [23, c. 30]. До того 
ж, свобода слова належить до права мати і 
висловлювати власну думку, а також запи-
тувати і отримувати інформацію у будь-який 
спосіб. Тому обмежений доступ до медич-
ної інформації, особливо репродуктивного 
здоров’я для підлітків є порушенням прав 
дитини [24, c. 30]. Частина 1 статті 24 Кон-
венції закріплює обов’язок перед держава-
ми-учасницями визнавати право дитини на 
користування найбільш досконалими по-
слугами системи ОЗ та засобами лікування 
хвороб і відновлення здоров’я та забезпечи-
ти, щоб жодна дитина не була позбавлена 

свого права на доступ до подібних послуг 
системи ОЗ. Супутній коментар Комітету 
ООН з прав дитини наголошує на тому, що 
відповідно до зобов’язань країн-учасниць 
щодо права на ОЗ та інформацію, діти по-
винні мати право на доступ до належної 
інформації, пов’язаної з ВІЛ-інфекцією. Та-
кож діти потребують відповідної, належної 
та своєчасної інформації, яка адаптована до 
відповідного віку та рівня здібностей. Відпо-
відно до пункту 45 Пояснювальної доповіді 
до Конвенції про права людини, біомеди-
цини передбачається, що з метою зберегти 
самостійність пацієнтів «думку неповноліт-
ньої особи слід брати до уваги як чинник, 
який набуває все більшої сили із урахуван-
ням віку та розумової зрілості дитини» [24], 
що означає, що згода неповнолітнього має 
обов’язково враховуватися принаймні при 
деяких втручаннях [16, c. 70].
Отже, можна зробити висновок, що між-

народні стандарти з прав дитини у сфері 
ОЗ закріплюють необхідність врахування 
вікових особливостей дитини, рівня її ког-
нітивного та психічного розвитку з надан-
ням можливості у повній мірі, якщо це не 
є шкідливим для самої дитини, реалізувати 
свої права у сфері ОЗ (право на особисту не-
доторканість, право на інформацію, право 
на медичну таємницю, право на здоров’я, 
право на користування найбільш доскона-
лими послугами системи ОЗ тощо). Умова 
можливості реалізації цих прав - наявність 
консолідованого законодавства з чітко вста-
новленими нормами, дружніми до дитини 
як пацієнта [25, c. 99], щодо реалізації права 
дитини у правовідносинах у сфері ОЗ.

Висновки
Підсумовуючи все описане вище, можна 

зробити висновок, що законодавство щодо 
забезпечення прав дітей від 14 до 18 років у 
сфері ОЗ є недосконалим, наповненим пра-
вовими колізіями, без чіткого визначення 
правових гарантій (право на особисту не-
доторканість, право на інформацію, право 
на медичну таємницю, право уникати до-
даткових страждань та болю, право на до-
ступ батьків та інших членів родини в разі 
стаціонарного лікування). Це призводить 
до можливих порушень прав дитини та зло-
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вживань з боку як батьків, так і медичного 
персоналу, що не сприяє врахуванню най-
кращих інтересів дитини-пацієнта. Україн-
ське законодавство не відповідає міжнарод-
ним стандартам щодо одержання неповно-
літньою дитиною інформації про свій стан 
здоров’я та права на лікарську таємницю. 
Це означає, що необхідно застосувати комп-
лексний і системний підхід для вирішення 
існуючих неузгодженостей, закріплення 
чітких правових гарантій та імплементації 
норм, які були б дружніми до дитини як па-
цієнта та суб’єкта правовідносин у сфері ОЗ.
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У статті окреслено проблематику положень 
законопроєкту «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» № 9055, що стосується діяльності 
органів адвокатського самоврядування. Висвіт-
лено пропозиції кардинальних змін щодо існу-
ючих механізмів функціонування українського 
адвокатського самоврядування. Акцентовано 
увагу на негативних та позитивних змінах що 
пропонуються даним законопроектом. Оха-
рактеризовано багато позитивних новел, які 
посилюють гарантії адвокатської діяльності, 
створюють необхідні умови для самостійності 
та незалежності регіональних органів самовря-
дування. Разом з тим, поряд з позитивним, у 
проєкті Закону міститься значна кількість не-
прийнятних положень, які можуть негативно 
вплинути як на подальший розвиток цього пра-
возахисного інституту, так на рівень захисту 
прав громадян нашої держави.
Ключові слова : законопроект, адвокатське 

самоврядування, Національна Асоціація Адво-
катів України.

Адвокати вважають, що непродумані поло-
ження законопроєкту в частині адвокатсько-
го самоврядування можуть стати фатальною 
помилкою всієї реформи адвокатури. Адже 
без сильного, самодостатнього і стабільного 
самоврядування права адвокатів залишаться 
декларацією. Інституції, спроможної стати на 
захист усіх і кожного, просто не існуватиме. 
Принципова позиція НААУ полягає в тому, 
що законопроєкт №9055 має пройти оцінку 
Венеціанської комісії. 
Триває обговорення цього законопроєкту 

у середовищі правників, серед яких є як при-
хильники його прийняття, так і супротивни-
ки. І перші, і другі мають свою певну аргумен-
тацію.

Мета статті - полягає у визначенні норма-
тивно-правових засад функціонування адво-
катського самоврядування в Україні, аналізі 
існуючих недоліків, розробленні конкретних 
практичних пропозицій і наукових рекомен-
дацій щодо розвитку й удосконалення нор-
мативно-правового регулювання зазначеної 
сфери.

Стан наукових досліджень
Дослідниками гуманітарного напряму 

створено вагому методологічну основу для ви-
вчення цієї теми. Серед них наукові праці Ба-
каянової Н.М., Балон І., Вільчик Т.Б., Глущен-
ко С.В., Димитрової М., Калинюка С., Климчук А., 
Сафулько С., Узун Н. Однак, комплексного до-
слідження нормативно-правового регулюван-

Постановка проблеми
Рада адвокатів України створила робочу 

групу з аналізу цього законопроєкту, за оцінкою 
якої його зміст не відповідає міжнародним стан-
дартам та демократичним процедурам здій-
снення реформ, законопроєкт містить загрози 
знищення інституційної гарантії незалежності 
адвокатури – адвокатського самоврядування та 
саморегулювання професії, нівелює європей-
ські стандарти, а його прийняття суперечитиме 
загальній логіці європейського курсу країни, 
численним міжнародним документам. 
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ня функціонування та діяльність органів адво-
катського самоврядування проведено не було.

Виклад основного матеріалу
7 вересня 2018 р. Президент України вніс 

до Верховної Ради України проєкт Закону 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»-
№ 9055, яким пропонується кардинально змі-
нити сучасні механізми функціонування укра-
їнської адвокатури.
Законопроектом запропоновані суттєві 

зміни щодо організації та функціонування ор-
ганів адвокатського самоврядування. Розгляд 
цього законопроєкту визначений главою дер-
жави як невідкладний.
Як відмічається у пояснювальній записці 

до законопроєкту, під час його підготовки вра-
ховано сучасні європейські стандарти щодо 
організації і діяльності адвокатури, позитив-
ний міжнародний досвід, висновки та пропо-
зиції експертів проєкту Європейського Союзу 
«Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» 
та Ради Європи, пропозиції провідних вітчиз-
няних науковців, членів утвореної Радою з пи-
тань судової реформи при Президентові Укра-
їни робочої групи з питань реформування ад-
вокатури, прокуратури та системи безоплатної 
правової допомоги, а також всі суттєві реко-
мендації Європейської комісії «За демократію 
через право» (Венеціанської комісії), сформу-
льовані у висновках від жовтня 2011 року та 
від грудня 2014 року[2]. 
Перш за все відзначимо ті новели законо-

проєкту, які, на наш погляд, спрямовані на 
на розвиток положень чинного Закону «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» у час-
тині законодавчого врегулювання діяльності 
органів адвокатського самоврядування, удо-
сконалення процедури виборів в адвокатурі, 
тощо[1]. Зокрема, слід підтримати норми за-
конопроєкту щодо: 

 1) закріплення положення про те, що рі-
шення органів адвокатського самоврядування 
є відкритими та підлягають оприлюдненню 
не пізніше наступного дня після їх ухвалення 
на офіційному веб-сайті Національної асоціації 
адвокатів України та/або регіональної палати 
адвокатів (ч.4 ст.49); 

2) розширине та більш чітке формулюван-
ня завдань органів адвокатського самовряду-
вання, встановлене у законопроєкті, зокрема, 

завдяки включенню до їх переліку сприяння 
функціонуванню системи правосуддя згідно із 
Конституцією та законами України, участь в 
обранні (призначенні) членів Вищої ради пра-
восуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, членів Кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії прокурорів у визначеному законом 
порядку (п. 10 ст.50);

3) визначення права членів національних 
органів адвокатського самоврядування, які не 
обрані делегатами з’їзду, брати участь у з’їзді 
без права участі у голосуванні (ч.4 ст. 64); 

4) запровадження рейтингового голосу-
вання (п.13 ч.1 ст.1, ч.3 ст.56,ч.4 ст.58, ч.4 ст.59, 
ч.4 ст.60, ч.3 ст.61, ч.3 ст. 62, ч.3 ст.63, ч.2. ст. 
64, п.п. 8, 9, 10 ч.15 ст.65, ч.2 ст. 66).

5) запровадження порядку обрання на по-
саду голови або члена органу адвокатського 
самоврядування (ч. 10 ст. 64);

6) більш чітке та прозоре врегулювання 
питань фінансового забезпечення діяльності 
органів адвокатського самоврядування, яке, 
зокрема, забезпечуватиметься тим, що бюджет 
адвокатського самоврядування України буде 
прийматися і затверджуватиметься з’їздом ад-
вокатів України щорічно, бюджет регіональ-
ної палати адвокатів приймається щорічно 
конференцією адвокатів регіону. Крім того, за-
конопроєктом передбачено обов’язкове опри-
люднення річної фінансової звітності націо-
нальних і регіональних органів адвокатського 
самоврядування на веб-сайті Національної 
асоціації адвокатів України та на сайті відпо-
відної ради адвокатів регіону, обов’язкове 
оприлюднення в повному обсязі щорічних 
докладних звітів ревізійних комісій, а також 
обов’язковий періодичний незалежний аудит. 
Незалежний аудитор визначається Вищою ре-
візійною комісією адвокатури (Розділ IX).
Такі законодавчі пропозиції не виклика-

ють заперечень і можуть бути оцінені позитив-
но. Разом з тим, законопроєкт містить спірні та 
неоднозначні положення, зокрема: 

1) законопроєкт № 9055 містить безліч ло-
гічних термінологічних неузгоджень, супер-
ечностей, змістовно нерозкритих понять, не-
виправданих згідно з правилами законодавчої 
техніки формулювань і оборотів тощо. Напри-
клад, слід звернути увагу на таке визначення, 
наведене у статті 1 законопроєкту: «Бюджет 
Національної асоціації адвокатів України або 
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бюджет адвокатського самоврядування Укра-
їни – план формування та використання фі-
нансових ресурсів, необхідних для забезпе-
чення функціонування національних органів 
адвокатського самоврядування» (п.4) ст. 1). Не 
ясно, що означає «або» у цьому визначеннні: 
йдеться про бюджет або в НААУ, або в якогось 
іншого «адвокатського самоврядування», або в 
«національних органів», про які також йдеться 
у визначенні;

2) відповідно до законопрооєкту голова 
ради адвокатів регіону за посадою є головою 
регіональної палати адвокатів, і саме він роз-
поряджається майном палати (ч.1, 4 ст. 57). 
Але разом з тим, сама рада адвокатів не є юри-
дичною особою, бо такою юридичною особою 
є регіональна палата, яка взагалі в законі не 
вказана як орган адвокатського самоврядуван-
ня (ч.2 ст. 54);

3) новелою законопроєкту є утворення ре-
гіональних палат. Проте у законопроєкті від-
сутній зв’язок між регіональними палатами та 
Національною асоціацією адвокатів України. 
Вищим органом адвокатського самовряду-
вання у відповідному регіоні є Конференція 
адвокатів регіону є (ст.55). Але який статус має 
регіональна палата, яка об’єднує всіх адвокатів 
регіону, адреса основного робочого місця яких 
знаходиться у відповідному регіоні (ст. 52)? 
Крім того, згідно із законопроєктом не зрозу-
міло, хто контролюватиме законність діяль-
ності регіональних палат?

4) відповідно до законопроєкту рішення 
регіональних органів адвокатського самовря-
дування не можуть суперечити рішенням на-
ціональних органів адвокатського самовряду-
вання, ухваленим у межах їх компетенції (ч.5 
ст.67). Утім неясно, яким чином незалежні та 
не підпорядковані один одному органи мають 
зберігати залежність при прийнятті рішень? 
Це явне протеріччя, яке має бути усунено;

5) викликає запитання норма законопро-
екту, відповідно до якої Голова кваліфікацій-
ної комісії адвокатів регіону, як і Голова дис-
циплінарної комісії, розпоряджаються кошта-
ми і майном вказаних комісій адвокатів регіо-
ну (ч.7 ст. 58; ч.7. ст. 59). При цьому не ясно, 
на якій підставі це може відбуватися, адже 
кваліфікаційна комісія адвокатури навіть не є 
юридичною особою? 

6) статтею 46 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» передбачено, 
що адвокатське самоврядування здійснюється 
через діяльність конференцій адвокатів регіо-
ну, рад адвокатів регіону, кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури, Вищої квалі-
фікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
ревізійних комісій регіонів, Вищої ревізійної 
комісії адвокатури, Ради адвокатів України, 
з’їзду адвокатів України.
Законопроєкт у ст. 51 чітко встановлює, 

що адвокатське самоврядування здійснюєть-
ся лише Національною асоціацією адвокатів 
України та регіональними палатами адвокатів. 
Це відповідає і ст. 54 законопроєкту, відповід-
но до якої систему органів адвокатського само-
врядування України складають національні та 
регіональні органи адвокатського самовряду-
вання. Натомість регіональними органами ад-
вокатського самоврядування є: 1) конферен-
ція адвокатів регіону (Автономної Республіки 
Крим, області, міста Києва, міста Севастопо-
ля); 2) рада адвокатів регіону (Автономної Рес-
публіки Крим, області, міста Києва, міста Се-
вастополя); 3) кваліфікаційна комісія адвокатів 
регіону (Автономної Республіки Крим, області, 
міста Києва, міста Севастополя); 4) дисциплі-
нарна комісія адвокатів регіону (Автономної 
Республіки Крим, області, міста Києва, міста 
Севастополя); 5) ревізійна комісія адвокатів 
регіону (Автономної Республіки Кри м, облас-
ті, міста Києва, міста Севастополя) і регіональ-
ної палати в цьому переліку вже не має (ч.3 ст. 
54). 
Далі, у ч. 4 ст. 54 міститься пояснення з 

цього приводу: «Національні та регіональні 
органи адвокатського самоврядування діють у 
рамках Національної асоціації адвокатів Укра-
їни і регіональної палати адвокатів відповід-
но». Таким формулюванням, на наш погляд, 
нівелюється статус вказаних органів;

7) у статті 40 законопроєкту вказано: «За 
вчинення дисциплінарного проступку до ад-
воката може бути застосовано грошове стяг-
нення у розмірі до трьох прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб»… «грошове стяг-
нення застосовується виключно за несплату 
щорічного внеску адвокатів на фінансування 
діяльності органів адвокатського самовряду-
вання».
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Ми дотримуємося тієї позиції, що наяв-
ність асоціацій адвокатів, а також обов’язкове 
членство в них не обмежує незалежність адво-
ката, а навпаки, сприяє здійсненню їх діяль-
ності на професійній основі. Разом з тим, з ме-
тою приведення українського законодавства у 
відповідність до європейських стандартів, не-
обхідно встановити добровільність вступу ад-
вокатів до НААУ. У такому випадку органи ад-
вокатського самоврядування неможливо буде 
вже розглядати як інструмент тиску на адвока-
тів. Вважаємо, що при ефективній діяльності 
органів адвокатського самоврядування та ви-
конанні ними покладених на них завдань, ад-
вокатам буде вигідно ставати членами міцьної 
та незалежної організації, здатної захистити їх 
права, але визначитись із тим питанням адво-
кати мають добровільно.
Інші норми законопроєкту також потребу-

ють свого аналізу та критичного осмислення, 
але враховуючи тему та обсяг нашої роботи, на 
цьому ми лише тезисно зупинемось на деяких 
з них:

1) стаття 22 ч.1 законопроєкту, по суті, об-
межує можливості адвоката використовувати 
весь механізм захисту прав людини. Окремі 
дії, спрямовані на захист клієнта, за законо-
проєктом, можуть бути розцінені слідчим суд-
дею та судом як зловживання процесуальни-
ми правами та призвести до притягнення ад-
воката до дисциплінарної відповідальності; в 
окремих випадках - до позбавлення свідоцтва 
про зайняття адвокатською діяльністю;

2) адвокати можуть бути обмежені в досту-
пі до інформації за адвокатськими запитами.-
У ч. 11 ст.25 законопроєкту йдеться про зло-
вживання правом на адвокатський запит. Фак-
тично, пропонується норма, яка формує за-
грозу порушення професійних прав адвоката, 
вказує на можливості зловживання адвоката-
ми правом на адвокатський запит. Вказаними 
у законопроєкті підставами для умов надання 
інформації є безкарне право чиновникам від-
мовляти у задоволенні адвокатських запитів у 
будь-якому випадку;

3) законопроєктом встановлено дискри-
мінаційні обмеження доступу до адвокатської 
професії: відповідно до пункту 3, статті 3 стаж 
роботи юристів, які працюють на підприєм-
ствах в установах та організаціях, не буде під-

падати під вечерпний перелік осіб, які можуть 
скласти адвокатський іспит;

4) стаття 28 законопроекту забороняє адво-
кату здійснювати професійну діяльність, якщо 
він працює за трудовим договором;

5) запровадження у проєкті можливості 
перебування адвокатів на державній службі та 
на посадах в органах місцевого самоврядуван-
ня входе у проитеріччя з основоположними 
принципами і стандартами адвокатської ді-
яльності, зокрема, з конституційним принци-
пом незалежності адвокатури (ст. 30);

6) у ч.3 ст.24 встановляться, що «для за-
безпечення його участі службова особа, яка 
буде проводити відповідну слідчу дію чи за-
стосовувати захід забезпечення кримінально-
го провадження, завчасно та у розумні строки 
повідомляє про це раду адвокатів регіону за 
місцем проведення такої процесуальної дії». 
Проте нами неодноразово зверталась увага 
на необхідність чіткого формулювання, віль-
ного від оціночних понять, та встановлення 
конкретних механізмів для вказаних пові-
домлень. Так, відповідно до законодавства 
країн ЄС вказані дії щодо адвоката можуть 
бути проведені тільки в тому випадку, якщо 
офіційний і належним чином інформований 
представник Асоціації адвокатів присутній під 
час їх проведення. Необхідно введення у на-
ціональне законодавство детальної регламен-
тації підстав та порядку проведення обшуку 
в житлі чи службовому приміщенні адвоката 
(за прикладом Італії); введення необхідності 
попереднього отримання згоди від органу ад-
вокатського самоврядування на затримання 
адвоката або інформування цього органу про 
здійснене затримання (за прикладом Боснії і 
Герцеговини)[3]. 

7) законопроєкт встановлює й можливі 
корупційні ризики. Так, разом із заявою про 
допуск до складення кваліфікаційного іспиту 
особа, яка виявила намір стати адвокатом, по-
дає рекомендацію адвоката, стажером якого 
була.

Висновки
1. У підсумку зазначимо, що чинний За-

кон «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» 2012 р. пройшов випробування часом 
і показав на практиці свої недоліки і перева-
ги. Тому варто до нього лише внести зміни, 
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взявши позитивне із законопроекту, що роз-
глядається, та виключити ті положення, які не 
відповідають міжнародним стандартам органі-
зації та діяльності інституту адвокатури або не 
підтвердили необхідність свого існування на 
практиці. 

2. Щодо норм проєкту Закону «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність» № 9055 
від 06.09.2018 р., які регулюють організацію та 
діяльність органів адвокатського самовряду-
вання, то вони потребують суттєвого вдоско-
налення. 

3. З метою формування ефективної кон-
цепції нового законодавства, що регулює ді-
яльність інституту адвокатури, має бути почута 
та врахована законодавцем точка зору адвокат-
ської спільноти, адже майбутні умови здійснен-
ня діяльності цього правозахисного інституту 
прямо пов’язані із запровадженням запропо-
нованих змін та чіткістю їх формулювань.
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Kovtun S.
ANALYSIS OF DRAFT LAW NO. 9055 

WITH REGARD TO PROPOSALS FOR 
THE REFORM OF THE SELF-GOVERNING 

BODIES OF LAWYERS IN UKRAINE
Purpose. The goals of this article are a critical 

analysis of the draft law number 9055 in view of 
the proposals for reforming the bodies of local 
self-government in Ukraine.

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

Originality. The scientifi c novelty consists in 
the theoretical understanding of the normative 
and legal basis of the functioning of the self-
government of lawyers, conducting a systematic 
analysis of the emerging shortcomings, the 
development of specifi c practical proposals and 
scientifi c recommendations for the development 
and improvement of the legal regulation of the 
self-government of lawyers in Ukraine.

Results. The results of the study are signifi cant 
changes proposed by the draft law regarding the 
organization and functioning of the self-governing 
bodies of lawyers. In particular, the provisions of 
the draft law should be supported regarding:

1) Consolidation of the provision that the 
decisions of the self-governing bodies of the bar are 
open and subject to publication no later than the 
next day after their adoption on the offi cial website 
of the Ukrainian National Bar Association or the 
regional board of barristers (Part 4 of Article 49)

2) An expanded and clearer formulation of 
the tasks of the self-governing bodies of lawyers 
established in the draft law, in particular due to the 
inclusion in their list of assisting the functioning 
of the justice system in accordance with the 
Constitution and laws of Ukraine, participation 
in the election (appointment) of members of the 
High Council of Justice, the High Qualifi cation 
Commission of Judges of Ukraine, members of 
the Qualifi cation and Disciplinary Commission 
of Prosecutors in accordance with the procedure 
established by law (Clause 10 of Article 50)

Practical importance. The research results 
can be used in law enforcement and regulation. 
The proposals are expected to be taken into 
account when making changes to the Law of 
Ukraine «On Advocacy and Practice of Law».

Key words: draft law, bar self-government 
Ukrainian National Bar Association
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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Шановний Олексію М’ячеславовичу!

Хочу звернутися до Вас зі сторінок поважного юридичного наукового журналу і запро-
понувати короткий виклад авторської Концепції ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ПЕРЕМО-
ГИ УКРАЇНИ, СВІТОВОГО ПРАВОПОРЯДКУ, ДЕКЛАСУВАННЯ АГРЕСОРА. 
ВИХІДНІ ДАНІ: 
1. Вважаю, що світ знаходиться на краю катастрофи, загибелі всього живого, оскільки 

жоден із експертів не виключив можливість застосування агресором ядерної зброї, яку він 
накопичив за довгі роки перебування у складі СРСР, а потім ще передану агресору Украї-
ною, Казахстаном, Білоруссю. 

2. Думка про те, що російську війну можна ізолювати лише в межах України, є ілю-
зією, як і очікування, що санкції чи навіть постачання зброї зупинять агресора. Потрібні 
радикальні системні засоби. Більше того, перетворивши пропаганду, енергетику, продо-
вольство, біженців на зброю, агресор сам перейшов у наступ на Європу. На неї насувається 
довга і повна потрясінь зима; нестача енергоносіїв може призвести до економічного падін-
ня значної кількості європейських країн. У той же час відступати не можна. Зневажаючи 
міжнародну солідарність щодо заборони захоплення територій інших держав, нищення 
населення іншої країни, окупант захоплює все нові території України, руйнує міста і села, 
об’єкти критичної інфраструктури, гідротехнічні споруди, здійснює геноцид та терор на 
українській землі. Агресор безпричинно катує та вбиває українців, ґвалтує жінок і дітей, 
грабує і мародерить, масово викрадає та вивозить українських дітей. Захопивши українські 
території, АЕС, громадян України, держава-терорист вимагає політичних поступок, україн-
ських територій. По суті ж, ідеться про визнання прав на захоплення чужої землі, вбивства 
мирних людей. Такий прецедент уже було створено підписанням Мінських угод, де і було 
закладено фундамент катастрофи для майбутнього миру та безпеки як у Європі, так і в усьо-
му світі. 

3. Нинішні засоби забезпечення світового правопорядку (чинні міжнародно-правові 
акти, меморандуми, сучасні механізми забезпечення їх реалізації – ООН, ОБСЄ (певною 
мірою і НАТО) – уже продемонстрували, довели свою повну непридатність для розв’язання 
вищезазначеної проблеми.

4. Аналіз доступних аналітик закордонних «мізкових» центрів,
експертних думок вітчизняних учених і інституцій свідчить про те, що на сьогодні ВІД-

СУТНІ конструктивні (практично результативні) пропозиції із забезпечення повної пере-
моги України, світового правопорядку, декласування агресора. У той же час беру на себе 
сміливість стверджувати, що однією з альтернатив досягнення цих цілей могла б слугува-
ти ця Концепція за умови її розгортання, доведення положень Концепції до конкретних 
проєктів нормативно-правових актів. При погодженні Концепції з компетентними пред-
ставниками колективного Заходу вона затверджується на представницькому зібранні типу 
Рамштайн і стає обов’язковою для виконання.
Метою Концепції, як це і випливає з її назви, є забезпечення повної перемоги України, 

світового правопорядку, декласування агресора. Конструктивність Концепції полягає в її 
системному характері, використанні так званого «зворотного зв’язку». Це означає, що за-
стосування до агресора певних (певного рівня) каральних заходів для примушення його до 
припинення порушень відповідних правових (міжнародно-правових) норм, правил люд-
ського співжиття супроводжується порівнянням та оцінкою досягнення цілей покарання 



155

– припинення порушень. Якщо цілей покарання не досягнуто, порушення не припинено, 
то здійснюється перехід до каральних заходів наступного, більш жорсткого рівня. 
Вкажемо ще на одну з особливостей Концепції. Передбачається, що її положення реа-

лізуються оперативно, у вказані (стислі) строки. Переважна більшість положень Концепції 
формулюється у вигляді готових рішень і не потребує обговорень, погоджень та голосу-
вань. Це розглядається як засіб подолання європейської (світової) бюрократії, а також ви-
ключення підкупу європейських політиків, що широко використовує росія.
Суть Концепції, що пропонується, полягає у наступних кроках. Крок перший. Створю-

ється, скажімо, на базі НАТО, орган колективної світової безпеки (ОКСБ), об’єктом охо-
рони якого мають бути не окремі країни, а світова безпека в цілому. Зараз вона ніким не 
охороняється. Саме цим ми пояснюємо велику кількість війн, воєнних конфліктів у світі. 
Далі. У разі виникнення воєнного конфлікту із загрозою застосування ядерної зброї, ОКСБ 
має створити «ядерну парасольку» для країни – жертви нападу і Європи в цілому. У разі 
воєнного конфлікту в оперативне підпорядкування ОКСБ мають перейти всі армії країн – 
членів ОКСБ. Прийняття рішень ОКСБ (скажімо, його Генеральним штабом) здійснюють 
керівники найбільш соціально відповідальних держав, виходячи зі своєї відповідальності 
перед «нинішнім і майбутніми поколіннями». Як правило, це могли б бути держави західної 
демократії. Але не обов’язково. До складу Генерального штабу могли входити і керівники 
авторитарних держав. Наприклад, Туреччини. Буде розроблено проєкт уставу ОКСБ, що 
передбачатиме порядок прийняття і погодження рішень, протилежний тому, який зараз 
існує в НАТО, оскільки останній не сприяє охороні світової безпеки, а навпаки, провокує 
агресора на її порушення (готовий довести цю тезу). Бюрократичні порядки щодо при-
йняття рішень (схвалення всіма його членами, існування права вето в кожного члена НАТО 
тощо) робить цей орган практично бездієвим. Кажуть, якщо б агресор напав на Польщу, 
то НАТО зробило б усе для виключення її зі свого складу, щоб не застосовувати ст. 5 свого 
Уставу і не вплутуватися у війну. У всякому разі його керівництво заявляє, що головною 
задачею альянсу є невтручання в «конфлікт» росії з Україною. Не захист безпеки в Європі, 
у світі, не припинення найтяжчих міжнародних злочинів, а недопущення ескалації. Саме 
така позиція, а також безкарність агресора, потурання йому і призводить до ескалації. Гру-
зія, Сирія, Крим, потім вся Україна. На черзі – відкинути НАТО до меж травня 1997 року 
(до приєднання до альянсу країн Східної Європи). А що потім? Як в Афганістані? І все це 
реально відбулося б, якби не Україна! Пам’ятаємо пониклого Байдена після Женеви і тор-
жествуючого путіна, націленого на захоплення всього світу. Світ справді слабкий, зовсім не 
готовий до нинішніх викликів. 
Далі. При ОКСБ створюється міжнародний кримінальний суд і відділення з інформа-

ційного забезпечення. Кримінальний суд ОКСБ розглядає справи воєнних злочинів, теро-
ризму, геноциду. Судові справи розглядаються не роками, а оперативно (у межах місяця 
і менше), бо ставки високі: йдеться про життя або смерть. Для забезпечення роботи суду 
потрібна певна формалізація. Мається на увазі введення спеціальних термінів (улюблений 
прийом дослідників-бюрократів) з визначенням їх семантичного значення: «агресор», «де-
фашизація (дерашизація)», «гібридна (таємна) війна)», «міжнародна корупція»; ЯКІСНО 
НОВА регламентація процедур оперативного розгляду справ і винесення рішень, забез-
печення механізмів їх виконання. Зауважимо, що Концепція, яка пропонується, спрямо-
вана на вирішення ДІЙСНИХ ПРОБЛЕМ, які слід відрізняти від ПСЕВДОПРОБЛЕМ: 
ЩЕ не проблем, ВЖЕ не проблем і НІКОЛИ не проблем. До останніх слід віднести, на 
нашу суб’єктивну думку, проблему гарантій безпеки, які мають бути надані Україні після 
закінчення війни росії з Україною. Постійно звучить (і в ЗМІ, і у владних структурах, у т.ч. 
і за кордоном) питання: хто має підписати ці гарантії? США, Туреччина, Великобританія, 
Китай (для сміху, росія)? Люди одержують за це платню, витрачаються ресурси суспільства. 
А може, марсіяни… для більшої авторитетності? Однак це 100% маячня, абсолютне марно-
тратство. Нема ніяких авторитетів для маніяка путіна, ніколи росія не буде додержуватися 
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того, що на папері. 100% гарантією може бути лише: 1) максимально можлива мілітариза-
ція України. За допомогою Заходу і власних потенцій. До речі, дуже високих. У свій час 
найкращі у світі зразки зброї були створені саме в українських конструкторських бюро, на 
підприємствах Харкова, Дніпропетровська, Києва. Створені українським розумом; 2) по-
вне викорінення корупції у виконавчій гілці влади (повна прозорість, повний контроль за 
фінансовими ресурсами з боку суспільства, найжорсткіше покарання для корупціонерів, 
ніяких застав для підозрюваних і т.п.); 3) створення в Україні ситуації як в Ізраїлі (ядерної 
зброї немає, однак, якщо треба, то буде застосована). Друга псевдопроблема – це створення 
(використання чинного) міжнародного кримінального суду для розгляду справ про пору-
шення міжнародного гуманітарного права, конвенцій про правила ведення війни. Будуть 
притягати до відповідальності тих російських військових, які вбивали, катували, гвалтува-
ли цивільних людей. Виникають питання: а що, вторгатися на територію іншої держави зі 
зброєю, у т.ч. масового знищення, не є само по собі тяжким кримінальним злочином? По-
друге, цивільних вбивати не можна, а воєнних можна? Якщо вчорашні цивільні (вчителі, 
лікарі, інженери) у зв’язку з тим, що на країну напав лютий ворог, взяли в руки зброю і 
одягли військову форму, то вони вже не захищаються міжнародним гуманітарним правом 
або захищаються, але не в такій мірі, як ті, що не пішли на захист Батьківщини? По-третє, 
за росією ніби мовчазно визнається право на вбивство українських воєнних і знищення 
озброєння, летовищ, нафтобаз, складів, казарм, аеродромів, літаків і т.д. Але ж це все мате-
ріальні цінності, що не належать росії і не знаходяться на її території. Отже, це кримінал, 
дуже тяжкі злочини. По-четверте, російські війська вдерлись у країну, вбивають, руйнують, 
калічать, грабують. Вони вже грубо порушили чинні норми лише своїм вторгненням і, без-
умовно, потребують кримінального покарання за саме вторгнення, як і за інші перерахо-
вані кримінальні злочини. При цьому кожен із перерахованих і інших злочинів заслуговує 
максимального покарання і за вітчизняним законодавством. Навіщо ж тоді міжнародний 
кримінальний суд? Він не потрібен. Цілком і повністю можна обійтися і українським судом. 
Судити орків за українським законодавством за місцем скоєння злочинів. Тим більше, що 
створення міжнародного кримінального суду пов’язане з великими проблемами. Справи 
у такому суді розглядаються невиправдано довго – слухання та винесення рішення розтя-
гуються на довгі роки. Притому у всьому цьому тут стільки тяганини, «обов’язкових» фор-
мальностей, що держава агресор, терорист легко ухилиться від судового розгляду, передачі 
своїх воїнів-злочинців міжнародному правосуддю і покаранню. 
До дійсних проблем ми відносимо задачу ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН для агресора (прей-

скурант) за міжнародні злочини. Щоб коли, наприклад, президент Байден казав, що путін 
заплатить «високу» ціну, він (Байден) не був би голослівний. 
Здавалося б дивним, що агресор використовує свої звичні КДБістські прийоми десятки 

років, а вони й досі формально не визначені як міжнародні злочини. Чи не є це провоку-
ванням агресора? Якщо б Байден поїхав на переговори з агресором до початку війни не 
із застереженнями про «високу ціну», а з «розцінками» за міжнародні злочини саме ДЛЯ 
ДИКТАТОРА ОСОБИСТО – війни могло б і не бути. 
Наступний третій крок – це визначення принципово інших ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРА-

ВОВИХ санкцій, що мають застосовуватися до агресора. Вперше пропонуються організа-
ційно-правові санкції ОСОБИСТО ДЛЯ ДИКТАТОРА, який розпочав і веде війну (у т.ч. і 
гібридну) проти іншої держави. Ми виходимо з положення про те, що економічні санкції, 
які застосовуються до країни агресора, не є ефективними. По-перше, вони носять «довго-
тривалий» характер і протягом достатньо довгого часу держава агресор може продовжу-
вати агресію, вбивати. По-друге, санкції можна оминути. В агресора надзвичайно багатий 
досвід і можливості, що виходять далеко за межі допустимості. По-третє, економічні санкції 
можуть спричинити більше шкоди державам, що застосовують ці санкції, ніж самому агре-
сору. Наші партнери можуть не витримати, спокуситися на дешевий газ, великі гроші, обі-
цянки підтримки у виборчих справах і … залишити Україну наодинці з агресором. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ санкції застосовуються ПІСЛЯ ВИНЕСЕННЯ РІШЕН-
НЯ Кримінальним судом ОКСБ, який має визнати керівника держави-агресора основним 
терористом у світі, винним у скоєнні воєнних злочинів, геноциду, прийняти рішення про 
застосування організаційно-правових санкцій, що включають:
А) санкції до самого керівника держави-агресора і до керівного, воєнного і інформацій-

ного складу держави-агресора;
Б) санкції до держави, визнаної державою-терористом (не спонсором тероризму, а дер-

жавою-терористом);
В) санкції до цивільного населення країни-агресора;
Г) санкції-претензії щодо території до країни-агресора. 
Окрему групу особливо важких воєнно-організаційних санкцій слід передбачити за 

ядерний шантаж, який давно веде росія.
Щодо перших санкцій – санкцій до самого керівника держави-агресора і до керівного, 

воєнного і інформаційного складу держави-агресора. Суд оголошує керівника держави-
агресора терористом, воєнним злочинцем, винним у геноциді українського народу. Вино-
ситься вирок. Вживаються заходи до його виконання. Образно кажучи, оголошується са-
фарі на президента, воєнне керівництво країни-агресора і керівників найбільш впливових 
і злісних інформаційних структур (соловйових, симоньян тощо). Вони просто становляться 
законною ціллю знищення з боку спецслужб. Хтось скаже, що з юридичної точки зору це 
виглядає не дуже законним (особливо щодо знищення президента), однак він буде визна-
ний воєнним злочинцем, терористом № 1. Усі юридичні обґрунтування ми готові взяти на 
себе. За досвідом Нюрнберзького процесу, до відповідальності притягаються і найближчі 
родичі злочинців. 
Санкції до держави, визнаної державою-терористом, – це повна її ізоляція від циві-

лізованого світу, починаючи від дипломатичних, економічних та культурних зв’язків. Це 
також арешт активів, рахунків з наступною конфіскацією і т. д. Тобто це про те, що росія 
вже давно зазнає. Йдеться про максимально повне розширення ізоляції і контроль за до-
держанням цього режиму. Це, по-перше. По-друге, різниця в тому, що для вступу в силу ці 
рішення не потребуватимуть ніяких погоджень, голосувань. І, по-третє, усім, включаючи 
росію, буде ЗАЗДАЛЕГІДЬ відомо, що всі такого роду рішення обов’язково наступлять, з 
невідворотністю, як день змінює ніч. Так що сподівання проскочити, якось відкрутитися, 
запропонувати хабар (як завжди), уже НЕ ВИЙДЕ. І це надзвичайно важливо. Адже тоді 
сім, сто разів відміряють, перш ніж нападати.
Санкції до цивільного населення країни-агресора полягають у тому, що з прагнучих 

до вбивств українців росіян за кордоном (у т.ч. і бізнесменів) знімається будь-який юридич-
ний захист: якщо вб’ють, пограбують, поб’ють – закон їх не захищатиме. 

 Сутність санкцій-претензій щодо території до країни-агресора полягає в тому, що 
будь-які країни, які обґрунтовано претендують на частину території країни-агресора, за 
наявності рішення Кримінального суду ОКСБ про визнання країни державою-терористом, 
можуть при доведенні обґрунтованості претензій щодо території країни-агресора здійсню-
вати анексію цих територій. Чинні інституції (ООН, ОБСЄ) не захищатимуть країну-агре-
сора. Можуть виникнути побоювання, що це призведе до перекроювання мапи світу, до 
некерованих конфліктів. Але це не так. По-перше, потрібне судове рішення про визнання 
країни агресором, застосування відповідних організаційно-правових санкцій, а по-друге – 
ця санкція, у більшій мірі, носить попереджувальний, профілактичний характер: будеш 
нападати на Україну – втратиш Сибір, острови, на які претендує Японія. 
Невід’ємним елементом механізму забезпечення світового правопорядку вважаємо 

принцип адекватності і симетричності. Він полягає у застосуаванні до агресора тих дій, 
які він застосовує щодо своєї жертви. Наприклад, б’ють ракетами з Чорного або Каспій-
ського морів чи з Ростовської області, Бєлгороду – Україна має право на адекватну, симе-
тричну відповідь – знищити засіб нанесення удару, де б він територіально не знаходився. 
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Б’ють по цивільній інфраструктурі Харкова (другого міста в країні) – Україна повинна мати 
право вдарити по інфраструктурі другого міста в країні-агресора – наприклад, по Санкт-
Петербургу і т.д. Кажуть, що Росія не наважується завдавати ракетних ударів по вулиці 
Банковій у Києві, де знаходиться резиденція президента України Володимира Зеленсько-
го, побоюючись дзеркальних ударів у відповідь з боку Заходу. Те ж саме стосується елек-
тростанцій та інших об’єктів критичної інфраструктури – вважає російський пропагандист 
Ігор Дімітрієв (https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/rosijskij-propagandist).
Фактичне звернення до принципу адекватності і симетричності можна знайти й у статті 

воєнного керівництва України, де зазначалося, що слід перенести «центр ваги повномасш-
табної війни росії з Україною». Наголошувалося, що всі тягарі, страждання і муки, пов’язані 
з війною, відчуває поки що тільки народ України. Населення росії відчуває цю війну дуже 
віддалено. Це і дозволяє збожеволілому фюреру від імені свого народу творити все, що 
завгодно. Масово вбивати мирних людей, у т.ч. жінок і дітей, ґвалтувати їх, грабувати, ма-
родерствувати, робити злочини, від яких здригається весь світ. Більше того, багато хто із 
зомбованих росіян закликає свою армію вбивць ні в чому не повинних людей і далі вбива-
ти, ґвалтувати і грабувати. Тому-то і потрібно примусити російського обивателя відчути на 
собі весь тягар і страждання, пов’язані з війною. Тобто йдеться, по суті, про легітимізацію 
принципу адекватності і симетричності, що пропонується. Тоді він стане обов’язковим при 
прийнятті будь-яких рішень, пов’язаних із воєнними діями.
Щодо відділення інформаційного забезпечення при ОКСБ. Захід має допомогти ство-

рити СИСТЕМУ тотального поширення інформації (СТОП) про те, що насправді витворяв 
і витворяє агресор як у своїй країні (Чечні), так і в Україні, Сирії, Грузії; яку величезну 
шкоду несе світові і яку загрозу він становить у планетарному масштабі. Значущість цієї ін-
формаційної складової Концепції не нижча, ніж поставка далекобійної зброї. Адже недарма 
в складі міністерства оборони рф функціонує структурний підрозділ – війська інформаційних 
операцій. Хоча б тому пропагандистські воїни повинні притягатися до найсуворішої кримі-
нальної відповідальності разом з керівним, воєнним складом держави-агресора. Інформа-
ція про розкриття небезпеки абсолютного зла для нормальних людей повинна лунати для 
всіх, включаючи кожного індуса, кожного туземця; з кожної праски, як це робить агресор, 
і навіть більше. Сказати західним лідерам: якщо не хочете мерзнути взимку – допоможіть 
створити СТОП. З нашого боку – ідеї, ви надаєте гроші. 
Президент Зеленський завдяки своїм блискучим, нема слів, геніальним виступам набув 

величезного авторитету в західному світі, Австралії та ін. Як розвиток своїх досягнень, він, 
по-перше, міг би продовжити виступи перед парламентами (народом) країн Заходу, зо-
крема, для нейтралізації ініційованого росією руху за припинення війни в Україні в обмін 
на анексію нових її територій. Треба пояснити кожному народові, що коли це станеться, то 
агресор нізащо не обмежиться Україною (як Гітлер у свій час не обмежився Чехією) і про-
довжить завоювання. І тоді Буча, Бородянка можуть повторитися в будь-якій країні. Як і 
ґвалтування матерів на очах у дітей або галтування немовляти ложечкою на очах матері. 
Це все, у рамках інформаційної складової Концепції, потрібно безперервно демонструвати 
світові, звертатися до європейців і жителів інших країн: невже все це мож на допустити, в 
обмін за знижку платні за комунальні послуги на 200 євро? Адже саме цього так прагнуть, 
наприклад, деякі німці, налякані газовим шантажем росії. Слід доводити і доводити людям, 
що, поневоливши країну, путлер примусить її населення воювати на своєму боці. Як це і 
робить він звично. Отже, якщо путлер захопить Україну і примусить її воювати за нього, то 
путлерівські мрії про завоювання світу можуть і справдитися. Адже українці (на відміну від 
«другої» армії світу) воювати вміють. У Концепції приділється значна увага обґрунтуванню 
тези: НЕМАЄ ВІЛЬНОЇ ЄВРОПИ, а можливо, і вільного світу БЕЗ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ. 
Щодо протестів проти надання зброї Україні (Італія, Німеччина та ін.). Концепцією перед-
бачаються не тільки потужні роз’яснення минулої і сьогоднішньої суті агресора, а й прове-
дення (із широким оприлюдненням результатів) розслідувань щодо підкупів організаторів 
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протестів росією. Дехто на Заході вимагає примирення з росією, побоюючись ядерного 
шантажу ескалації війни («як би не було ескалації») або з мотивів, що, мовляв, «зброя нам 
теж потрібна». Щодо ескалації, то вона йде вже давно. Стосовно ядерного шантажу – за-
хоплення АЕС. Агресор, відчуваючи свою безпомічність, лякає нечувано небезпечною си-
туацією на Запорізькій АЕС. Причинами цих погроз є: 1) безвихіддя, безпомічність росії 
– терориста досягти своїх мерзенних цілей іншим шляхом; 2) безкарність агресора, безпо-
радність світу перед терористичними викликами. На ці виклики теж СЛІД МАТИ ГОТОВІ 
РІШЕННЯ. Такі рішення ми також готові надати в рамках цієї Концепції. Щодо мотиву – 
«шкода зброї». Західна зброя показала в українських руках свою високу ефективність. І тут 
у деяких країнах трапилась ситуація «нам вона потрібна самим» (як у казці: продавець ко-
рови після її розхвалювання каже: така корова потрібна мені самому). Тому пропонуємо ви-
значення поняття для західної зброї. Це засіб зупинки і знищення агресора, перетворення 
загарбників-рашистів у вантаж 200. Чому саме рашистів? Тому що коли б не було комуніс-
тичної ідеології, її носія – колишнього СРСР з його комінтернами – «щупальцями», клешня-
ми Іноземного Відділу НКВС (розвідка, спецоперації за кордоном), а потім і росії, яка пере-
творила комуністичну ідеологію у рашизм), то світ був би якісно іншим, набагато кращим. 
І дійсно. У наш час, час глобалізаційних викликів, екологічної катастрофи, глибокого про-
никнення у всі сфери і країни світу транснаціонального бізнесу, переважна більшість люд-
ства переймається загальнолюдськими проблемами: екологічними (глобальне потепління, 
природні катаклізми), ресурсними (вичерпання природних ресурсів, голод, нестача питної 
води), проблемами освоєння космосу тощо. І тільки одна країна, одна людина у світі несе 
людям і планеті лише зло. Це кривавий диктатор путін. Його друзі – Аль-Каїда, Хамас, 
таліби, Північна Корея. Як пише колишній віце-прем’єр російського уряду Альфред Кох, 
путін — класичний приклад не антропоїда, а андропіда, тобто «людини андроповської». 
А еволюція андропіду неможлива. Він несамовитий і живе у світі своїх помилок, тільки їх 
вважаючи реальністю. Путіна, вважає Кох, треба прибрати. І далі: «Перемога України в цій 
війні сильно наблизить цей щасливий день. І все людство зітхне з полегшенням. Тому що 
сам факт існування цього божевільного вовкулаки — це образа людини як вінця Творіння». 
Неодмінною умовою української (світової) перемоги є перемога на інформаційному 

фронті. Тут поки що агресор перемагає цивілізований світ у дезінформації, індустріаль-
ному, тотальному поширенні фейків. Завдяки одурманенню свідомості людей, проплачу-
ванню їх організаторів, росія має певний успіх у значній частині світу. Найпоширеніший 
прийом рашистів – перевернення фактів з «ніг на голову», побудова королівства «кривих 
дзеркал, у якому вони і перебувають». За їх твердженнями, не росія напала на Україну, а 
Україна на росію, у цій війні винні лише США, НАТО і т.п. 
Вирішення проблеми перемоги на інформаційному фронті можливе за допомогою сис-

теми тотального поширення інформації, що пропонується у висловлених вище ідеях. Дію 
СТОП можна уявити в наступній картинці. Рухається, наприклад, колона в Чехії, протесту-
ючи проти поставок зброї в Україну, а назустріч колоні виїжджає пересувний проекційний 
екран, на якому демонструються кадри минулих років, коли радянські танки давлять на 
вулицях Праги протестуючих чехів. Кадри сьогодення, як російські танки розстрілюють 
домівки в містах і селах України, трупи закатованих мирних мешканців, з виколотими очи-
ма, зґвалтованих і вбитих жінок, дітей. І лозунг нелюдей, які безперервно повторюють: 
«Можем повторить!». 
Потрібно якомога повніше використати особливості сьогодення: а) усе таємне стає яв-

ним (зйомки з космосу, зйомки з телефонів пересічних громадян роблять видимими всі 
методи та способи ведення нинішньої війни, а також гібридних (вже не таємних) війн, які 
веде агресор; б) миттєве масове поширення інформації.
Декілька слів про проблему ненависті рашистів до Сполучених Штатів і НАТО. У цій 

ненависті зростають і постійно перебувають рашисти. Як і в ненависті до України. США 
вони вважать «найбільшим злом» у світі, переконуючи у цьому всі народи, особливо Сходу. 
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І роблять це досить успішно. Глибоко зомбоване населення росії, яке з молоком матері 
всмоктує в себе всі ці наративи. Дурить російська пропаганда й інші народи. А тому ми про-
понуємо низку сюжетів, по-перше, щодо СРСР з його комуністичними інтернаціоналами 
(комінтернами). За їх допомогою здійснювалися спецоперації за кордоном, яким цивілізо-
ваний світ змушений був протистояти, як і радянському мілітаризмові в цілому. СРСР був 
авторитарною, наймілітаризованішою державою у світі. У центрі радянської соціалістичної 
економіки – могутній воєнно-промисловий комплекс. Усі інші підприємства, нібито цивіль-
ні, були підприємствами державної власності (за винятком колгоспів і споживкооперації, що 
теж контролювалися державою), були невід’ємними придатками воєнізованих. У кожному 
з підприємств головний був так званий перший відділ. Усі ці відділи підпорядковувалися 
за суворою ієрархією органам держбезпеки і мали постійні зв’язки з військкоматами. Вони 
вели військовий облік усіх працездатних у країні (була майже 100% трудова зайнятість), які 
100% (за мінусом хворих) і відбували строкову військову службу і проходили регулярно пе-
репідготовку. За наказом країна могла майже миттєво перейти на воєнні рейки і мобілізу-
вати (через перші відділи і військкомати) всіх, хто підлягав мобілізації. СРСР постійно ство-
рював по світу «гарячі точки», намагався підпорядкувати собі (політично, економічно, у т.ч. 
військовим шляхом) велику кількість, як правило, авторитарних країн, цілі континенти. Усі 
такі численні факти повинні розкриватися, демонструватися населенню всіх країн у рамках 
інформаційного .забезпечення, системи тотального поширення інформації, яка пропону-
ється. Це величезний пласт роботи, яка майже не ведеться. Слід також детально розкри-
вати роль США як лідера демократії, що змушений протистояти СРСР, для цього, власне, 
і було створено НАТО, як оборонний союз. Тому жодному народові США (і звісно, НАТО) 
не загрожує. Сполучені Штати – загроза лише для диктаторів і то не пряма. Якщо, звісно, 
диктатор не воєнний злочинець. США, як правило, підтримують відповідні демократичні 
сили не військовим шляхом, а економічно, надаючи фінансову допомогу. І лише коли росія 
надає авторитарним силам зброю або вводить війська – Штати можуть надати військову 
допомогу. Як у випадку з Україною. Але ж пропаганда в авторитарних державах, цілком 
і повністю працюючи на диктаторів (особливо, у колишньому СРСР і росії), як завжди пе-
ревертає все «наверх ногами», виставляючи Америку як ворога народу, а не ворога лише 
для диктатора, як є насправді. Альтернативні думки категорично не допускаються, жорстко 
переслідуються. Таким чином, населення залишається наодинці з офіційною пропагандою, 
воно озлоблюється, культивується ненависть до Заходу. Враховуючи, що на території росії 
це робиться чи не 100 років, протягом декількох поколінь (причому вбивається у свідомість 
людини настирливо і постійно) – то злоба населення до Заходу – на точці кипіння. Тому і 
слід не менш настирливо переконувати, що дійсне зло – це сам їх диктатор. Ось одна з голо-
вних ідей, які слід доводити до всього світу, у т.ч. до населення самої росії. Ми напрацювали 
ще певні сюжети, зокрема, як зберегти та підсилити підтримку України республіканською 
партією США. Зазначається, що у Вашингтоні не захотіли вивчати уроки своєї поразки у 
В’єтнамі у 80-тих, коли добре забезпечена СРСР і Китаєм північно-в’єтнамська армія за 2 мі-
сяці повністю захопила весь Південний В’єтнам, а американські гвинтокрилі евакуйовува-
ли персонал із даху посольства у Сайгоні. Варто подумати лише про Тайвань. Або Естонію 
чи Польшу, які агресор має намір захопити після знищення суверенної цілісності України.
Президент Зеленський міг би продовжити розширення свого морального емоційного 

впливу у країнах Сходу. Виступити перед парламентом, скажімо, Індії та вищими представ-
ницькими органами, населенням країн Азії, Африки. Йдеться, у першу чергу, про ті держа-
ви, що здатні замінити росію в постачанні нафти і газу західним країнам, які намагаються 
відмовитися від постачання російського газу та нафти.
Зараз Індія і більшість із згаданих країн Сходу нейтральні або мовчазно підтримують 

(знаходяться на боці) агресора. Думаю, що в роботі з країнами Сходу президент Зелен-
ський міг би бути набагато успішнішим за Байдена, за спиною якого у деяких країнах Сходу 
неприйнятні спогади. 
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Як же краще реалізувати можливу місію, зробити її історичною, посилити русофобію, 
що розгорнулася у світі. На наш погляд, важливо акцентувати, що у зв’язку з війною, яку 
веде агресор, багатьом країнам загрожує повномасштабний голод, термоядерна війна, 
знищення всього живого. Пропоную трохи інакше (ніж виступи на Заході) сформулювати 
окремі положення можливого мовлення в країнах Сходу. У цих країнах не вдасться викли-
кати емпатію (у тій мірі, як це сталося на Заході) згадками про кількість жертв – жінок та 
дітей. Там (на відміну від Європи) більше цінується життя не дружин та навіть не дітей, а 
батьків, старих людей. Але цю обставину легко врахувати: просто при підготовці ілюстра-
ційного матеріалу правильно розставити акценти. Це по-перше. По-друге, безпеці Сходу 
росія прямо не загрожує. Але цю обставину обіграти також нескладно. Росія не загрожує 
безпеці, але загрожує, наприклад, релігії Сходу. Яскравий приклад – Сирія. Тут море ви-
падків, ілюстрацій. Акцент на сакральне буде правильним, оскільки потяг до сакрального 
при прийнятті державних рішень набагато перевищує світське. Доцільно поексплуатувати 
це. Пропоную: а) зіграти на тому, що на рівні базисних основних стовпів усіх великих ре-
лігій світу (іудаїзм, індуїзм, іслам, буддизм) теж закладено відомі заповіді – «не вбий», «не 
вкради». А росія їх цинічно зневажає та масштабно порушує: вбиває, краде, грабує, мароде-
рить; б) використовуючи один із стовпів індуїзму – «реінкарнацію», довести, що путлер – це 
реінкорнований гітлер, пол пот, з його масовими зачистками, репресіями свого суспільства 
за критерієм відданості владі; в) древніми текстами можна спробувати застерегти Схід від 
загроз ядерної війни, які несе росія. Зокрема, в іудейському і навіть у мусульманському 
пророцтві Єхезкеля (одного з найбільших рабинів XVIII століття) йдеться про «війну Гога 
і Магога» — катастрофу, яка прийде з півночі. Пророкується про нашестя «війська вели-
кого», спокушеного неукріпленістю однієї країни і безтурботністю «заспокоєних» жителів 
(думаю, мається на увазі європейських) територій, що перебувають у безпеці. «І скажеш 
ти: піднімуся на неукріплену країну, піду на тих, що заспокояться, що мешкають у безпе-
ці» (Євангеліє (Апокаліпсис, 20:7–9), Коран (18:92–98)). Широко поширений переказ про 
племена, відокремлені від цивілізованого світу стіною або брамою, зведеною Олександром 
Македонським («Дворогим») наводиться в коранічних «Яджудж і Маджудж» і в цілій низці 
єврейських і християнських середньовічних джерелах. Згідно з легендою, ці племена на-
прикінці часів вирвуться зі своїх «темних станов» і обрушаться на «тих, які живуть у без-
пеці». У деяких тлумаченнях під землями півночі Гога і Магога мається на увазі московія 
(росія). Згідно з уявленням про війну «Гога і Магога», вона стане кінцем історії. 
Підсумовуючи дуже короткий виклад Концепції, зазначимо, що застосування організа-

ційно-правових санкцій, які пропонуються, у поєднанні з розвитком інформаційної складо-
вої, яким Захід надає перевагу – буде достатньо, щоб поставити агресора на місце. Завдяки 
введенню зазначених санкцій будуть досягнуті мир в Україні і Європі. Стане зрозумілим, 
що агресор і ті, хто може захотіти наслідувати його шляхи, не отримають вигоду від орга-
нізованої незаконної бійні. Водночас, кримінальне покарання агресора, дефашизація (де-
рашизація) країни агресора – створять умови для знищення рашистської агресії як такої, 
а майбутня конфіскація всіх активів агресора за кордоном стане забезпеченням повного 
виконання компенсаторної функції.

Олексій Хашимов

___________
* Редакція журналу не несе жодної відповідальності перед авторами та/або третіми особами та організаціями за 

можливі збитки, спричинені публікаціями статей та може не поділяти думки авторів статей.
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Заходи, що реалізуються в соціумі з метою 
досягнення безпеки, захисту прав та інтересів 
громадян, зміцнення законності та правової 
основи державного та суспільного життя, тіс-
но взаємопов’язані із діяльністю правоохорон-
них органів як у мирний, так і у воєнний час. 
На сьогодні участь громадян у гарантуванні 
безпеки та правопорядку є одним із затребу-
ваних інститутів у суспільстві. Практика по-
казує, що виконання завдань, спрямованих на 
протиборство кримінальним та іншим сус-
пільно небезпечним діям, продуктивне лише за 
активної участі населення. В умовах воєнного 
стану взаємодія суспільства з поліцією особливо 
значна.
Таким чином, вибудовування партнерських 

практик з урахуванням сьогодення та спільна 
реалізація цілей у сфері забезпечення право-
порядку та безпеки, виявлення та усунення 
дефектів у механізмі реалізації громадянами 
правоохоронних функцій в області охорони гро-
мадського порядку і забезпечення громадської 
безпеки виступають сучасною та актуальною 
тематикою.
Ключові слова: поліція, воєнний режим, 

правоохоронні органи, громадяни, взаємодія, 
громада, охорона.

громадянського суспільства, зацікавлених 
у питаннях гарантування громадської без-
пеки особистості, суспільства та держави. У 
зв’язку з цим необхідно дослідити способи 
правового регулювання реалізації та роз-
витку партнерської форми взаємодії зазна-
чених суб’єктів під час мирного та воєнного 
стану, виражених в організаційно-правових 
засадах їхньої участі у зміцненні суспільної 
безпеки на основі системного підходу, син-
тезу та аналізу, з метою виявлення та усу-
нення дефектів механізму реалізації грома-
дянами правоохоронних функцій в області 
охорони громадського порядку і забезпе-
чення громадської безпеки та підвищення 
ефективності взаємодії інститутів грома-
дянського суспільства з органами правопо-
рядку під час виконання правоохоронних 
функцій.

Стан дослідження проблеми
Дослідженням адміністративно-право-

вих засад взаємодії Національної поліції та 
інститутів громадського суспільства займа-
лись наступні вчені: О. Бандурка, О. Балин-
ська, О. Безпалова, А. Берлач, В. Гончарен-
ко, М. Гуцман, Т. Дашо, С. Денисюк, К. Єр-
макова, О. Ковальова, О. Клюшніченко, 
С. Медведенко, О. Музичук, В. Сокуренко, 
В. Томін, В. Федоренко, Д. Швець та інші. 
Проте, впроваджена взаємодія між поліцією 
та громадою як у мирний час, так і у воєнний, 
повноцінно не реалізується в повному обсязі 
з багатьох причин, одна з яких є виявлення 
дефектів механізму реалізації громадянами 

Постановка проблеми
Враховуючи події, що наразі відбувають-

ся на території України, однією з перспек-
тивних форм організації ефективної вза-
ємодії залишається соціальне партнерство 
держави в особі спеціалізованих органів 
забезпечення правопорядку та інститутів 
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правоохоронних функцій в області охоро-
ни громадського порядку і забезпечення 
громадської безпеки, які необхідно усунути.

Мета дослідження полягає в дослідженні 
проблем реалізації громадянами правоохо-
ронних функцій у сфері охорони громадсь-
кого порядку в умовах воєнного стану.

Наукова новизна дослідження
Тривала відсутність єдиного правового 

регулювання аналізованого інституту за збе-
реження його актуальності в нових умовах 
призвело до прийняття значної кількості 
нормативних правових актів. А віднедавна 
і прийняття до цих законів змін внаслідок 
повномасштабного збройного вторгнення 
Російської Федерації на територію України.
Основні, спеціальні соціально-правові 

норми сприяння в зміцненні громадської 
безпеки держави містяться у положеннях 
законодавства. Найважливішим право-
вим закріпленням надання громадянами 
з активною життєвою позицією допомоги 
правоохоронним органам у захисті потреби 
соціуму та країни загалом від кримінальних 
проявів є Закон України «Про участь гро-
мадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону», Закону України «Про 
Національну поліцію» зі змінами, у яких 
державою офіційно визнано необхідність 
участі громадян в охороні правопорядку. 
Але ці Закони повною мірою не охоплю-
ють весь механізм реалізації громадянами 
правоохоронних функцій в області охоро-
ни громадського порядку і гарантування 
безпеки, тому доцільно виявити та усунути 
проблеми механізму реалізації цього права 
громадян.

Виклад основного матеріалу
Участь громадян у реалізації право-

охоронних функцій в Україні має глибокі 
історичні коріння, що пройшло у своєму 
розвитку безліч етапів, зумовлених соціаль-
но-політичними та економічними змінами, 
що відбувалися в країні. Необхідність фор-
мування правової держави та громадсько-
го суспільства спричинила суттєві зміни в 
різних сферах державного та суспільного 
життя, включаючи відмову від деяких 

публічних та громадських інститутів, які 
існували в радянський період. Одним із 
них став інститут участі громадян в охороні 
громадського порядку та забезпечення 
громадської безпеки. 
У юридичній літературі зазначається, що 

в ситуації, що склалася, владі не залишалося 
нічого іншого, як відроджувати громадські 
об’єднання правоохоронної спрямованості 
практично за всіма напрямами забезпечен-
ня правопорядку.
Особливо актуальним стало питання усу-

нення проблем реалізації правоохоронних 
функцій громадянами у сфері охорони гро-
мадського порядку 24 лютого 2022 року. Ука-
зом Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», затвердженим Законом 
України від 24 лютого 2022 року № 2102-
IX, в Україні було введено воєнний стан у 
зв’язку з повномасштабним вторгненням на 
територію України та актом збройної агресії 
з боку збройних сил Російської Федерації.
Відповідно до ст. 1 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану», 
воєнний стан – це особливий правовий ре-
жим, що вводиться в Україні або в окре-
мих її місцевостях у разі збройної агресії 
чи загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України, її територіальній 
цілісності та передбачає надання 
відповідним органам державної влади, 
військовому командуванню, військовим 
адміністраціям та органам місцевого са-
моврядування повноважень, необхідних 
для відвернення загрози, відсічі збройної 
агресії та забезпечення національної безпе-
ки, усунення загрози небезпеки державній 
незалежності України, її територіальній 
цілісності, а також тимчасове, зумовлене 
загрозою, обмеження конституційних прав 
і свобод людини і громадянина та прав і за-
конних інтересів юридичних осіб із зазна-
ченням строку дії цих обмежень [5].
На теперішній час воєнний стан в Україні 

було продовжено п’ять разів Указами Пре-
зидента України від 14 березня 2022 року № 
133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, 
від 18 травня 2022 року № 341/2022, від 12 
серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листо-
пада 2022 року № 757/2022.
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Ст. 11 Закону України «Про Національну 
поліцію» закріплює положення щодо 
взаємодії поліції з населенням на засадах 
партнерства. 
Закон України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного 
кордону» частково вирішує питання щодо 
реалізації права громадян щодо виконання 
ними правоохоронної функції, хоча багато 
його положень викликають критику вчених 
та практиків.
На різних етапах розробки та ухва-

лення цього Закону зверталася увага на 
якість його техніко-юридичної складової, 
недосконалість системи принципів участі 
громадян в охороні громадського по-
рядку, відсутність соціально-юридичного 
механізму реалізації гарантій охорони жит-
тя та здоров’я громадян, які беруть участь 
в охороні громадського порядку, відсутність 
чітко сформульованого статусу громадських 
об’єднань щодо підтримки правопорядку, 
гарантій недоторканності особистості гро-
мадян, що сприяють поліції тощо.
Серед суттєвих недоліків цього Закону, 

що зазнали критики, слід звернути увагу 
на недосконалість норм, що встановлюють 
зміст та порядок реалізації громадянами, 
які беруть участь в охороні громадського 
порядку, прав та обов’язків, пов’язаних з 
повноваженнями поліції, закріпленими у 
Законі України «Про Національну поліцію», 
які з внесенням змін під час воєнного стану 
до Закону дещо розширились. Так, доповне-
но ст. 23 Закону України «Про Національну 
поліцію» новими пунктами та наділено 
поліцію повноваженнями, необхідними 
для виконання покладених на неї завдань, 
у тому числі в умовах воєнного стану. Зо-
крема, доповнення стосуються питань 
взаємодії органів і підрозділів Національної 
поліції з державними органами, органа-
ми місцевого самоврядування, юридични-
ми особами державної форми власності, у 
тому числі щодо військовополонених, за-
безпечення конвоювання та утримання за-
триманих осіб, розмінування та допуску 
поліцейських до проведення спеціальних 
вибухотехнічних робіт, а також пред-
ставництва в Міжнародній організації 
кримінальної поліції - Інтерполі. Крім того, 

зміни спрямовані на врегулювання питання 
збирання біометричних даних осіб, у тому 
числі шляхом дактилоскопіювання, а також 
розширення переліку підстав для зупин-
ки поліцейським транспортного засобу та 
його перевірки, а також перевірки водія та 
пасажирів.
Порівняльно-правовий аналіз 

аналізованих нормативно-правових актів до 
таких прав та обов’язків дозволяє віднести:

1) права:
- вимагати від громадян та посадових 

осіб припинити протиправні дії;
- вживати заходів щодо охорони 

місця події, а також щодо гарантування 
безпеки речових доказів вчиненого право-
порушення з подальшою передачею їх 
співробітникам поліції. При цьому в одному 
випадку це право громадянина, який бере 
участь в охороні громадського порядку, а в 
іншому – обов’язок працівника поліції;

- сприяти поліції при виконанні по-
кладених на неї Законом України «Про 
Національну поліцію» обов’язків у сфері 
охорони громадського порядку;

- застосовувати фізичну силу, 
спеціальні засоби у випадках та поряд-
ку, передбачених чинним законодавством 
України.

2) Обов’язки: 
- знати та дотримуватись вимог зако-

нодавчих та інших нормативно-правових 
актів у сфері охорони громадського поряд-
ку;

- дотримуватися прав та законних 
інтересів громадян, громадських об’єднань, 
релігійних та інших організацій;

- вживати заходів щодо запобігання та 
припинення правопорушень;

- надавати першу допомогу грома-
дянам при нещасних випадках, травмах, 
отруєннях та інших станах та захворюван-
нях, що загрожують їх життю та здоров’ю, 
за наявності відповідної підготовки та (або) 
навичок.
Таким чином, громадянами, які беруть 

участь в охороні громадського порядку, хоч 
і в усіченому вигляді, реалізується комплекс 
прав та обов’язків, що випливають із повно-
важень поліції.
Аналіз чинного законодавства дозволяє 

зробити висновок про те, що громадяни, 
беручи участь у реалізації правоохорон-
них функцій незалежно від режиму, що 
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введено, здійснюють свою діяльність в 
адміністративно-правових формах і обме-
жено застосовують універсальні методи, 
характерні для адміністративної діяльності 
поліції. Не вступаючи в суперечку щодо 
класифікації та юридичного змісту цих 
правових категорій, видається необхідним 
звернути увагу на те, як вони проявляються 
у сфері, що розглядається.
Серед заходів переконання, які засто-

совуються громадянами в процесі охорони 
громадського порядку як у мирний, так і у 
воєнний час, доцільно виділити заходи, які 
забезпечують моральне та правове вихован-
ня. До цієї групи заходів належить: прове-
дення розмов з громадянами, схильними до 
скоєння правопорушень (наприклад, участь 
у профілактичній роботі з раніше засудже-
ними особами); критика антисуспільних 
вчинків; роз’яснення чинного законодавства 
(правова пропаганда) – п. 4 ч. 1 ст. 10 Зако-
ну України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кор-
дону». Тобто поширення правових знань, 
роз’яснення норм поведінки у громадсь-
ких місцях є одним із основних напрямків 
діяльності громадських об’єднань правоохо-
ронного спрямування.
У межах адміністративного примусу 

ними реалізуються права та обов’язки щодо 
застосування заходів запобіжного характе-
ру, з урахуванням наявних умов та обме-
жень.
У процесі реалізації прав та обов’язків 

відповідно до ст.ст. 9, 10, 13 Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадсько-
го порядку і державного кордону» особи, що 
входять до складу громадських об’єднань 
правоохоронного спрямування:

- сприяють поліції та іншим правоохо-
ронним органам в охороні громадського по-
рядку (основною формою такого сприяння є 
спільне патрулювання населених пунктів та 
громадських місць);

– беруть участь у попередженні та 
припиненні правопорушень, у тому числі 
виявленні та переданні до правоохоронних 
органів колаборантів для вирішення питан-
ня про кримінальну відповідальність.
Крім того, відповідно до пункту 3 части-

ни 1 статті 9 цього Закону громадяни, які бе-

руть участь в охороні громадського порядку 
у разі виникнення воєнних, надзвичайних 
ситуацій чи стихійних лих беруть участь у 
рятуванні людей і майна, підтриманні гро-
мадського порядку [2].
Реалізація делегованих державою по-

вноважень, з одного боку, покладає на гро-
мадян, які входять до складу громадських 
організацій правоохоронного спрямування, 
підвищені вимоги до їх особистих та ділових 
якостей, а з іншого – вимагає чіткого зако-
нодавчого закріплення їх повноважень.
У той же час, відповідні положення цьо-

го Закону мають низку протиріч та про-
галин, що ускладнюють правозастосовчу 
діяльність у сфері участі громадян в охороні 
громадського порядку та громадської безпе-
ки особливо в умовах воєнного стану.
По-перше, у самій назві Закону України 

«Про участь громадян в охороні громадсько-
го порядку і державного кордону» відсутня 
вказівка на забезпечення громадської без-
пеки, тоді як ці правові категорії тісно 
взаємопов’язані одна з одною. Адже міцний 
громадський порядок є фундаментом 
громадської безпеки, створює сприятливі 
умови для життєдіяльності громадян, забез-
печення їх прав та законних інтересів, що 
особливо важливо для сьогодення.
Для обґрунтування висунутої тези 

є необхідним провести порівняльно-
правовий аналіз понять «участь громадян в 
охороні громадського порядку» та «забезпе-
чення суспільної безпеки».
Ч.1 ст. 1 Закону України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку 
і державного кордону» регламентує участь 
громадян в охороні громадського поряд-
ку у формі надання громадянами допомо-
ги поліції та іншим правоохоронним орга-
нам з метою захисту життя, здоров’я, честі 
та гідності людини, власності, інтересів 
суспільства та держави від протиправних 
посягань, що здійснюються у громадських 
місцях. До цієї статті необхідно внести допо-
внення, а саме: до «а також у рятуванні лю-
дей і майна під час стихійного лиха та інших 
надзвичайних обставин» доповнити «під час 
воєнного стану».
У свою чергу, гарантування громадської 

безпеки – це реалізація системи політичних, 
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що визначаються державою, організаційних, 
соціально-економічних, інформаційних, 
правових та інших заходів, спрямованих 
на протидію протиправним посяганням, а 
також на попередження, ліквідацію та (або) 
мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного, воєнного ха-
рактеру. При цьому під громадською безпе-
кою розуміється стан захищеності людини 
та громадянина, матеріальних та духовних 
цінностей суспільства від протиправних 
посягань, соціальних та міжнаціональних 
конфліктів, а також від надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного ха-
рактеру (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
національну безпеку України», п. 1 ч. 1 ст. 
1 Закону України «Про особливості забезпе-
чення громадського порядку та громадської 
безпеки у зв’язку з підготовкою та прове-
денням футбольних матчів»).
Крім того, одним із основних напрямків 

діяльності сил гарантування громадської 
безпеки у сфері протидії протиправним по-
сяганням є залучення громадян до участі в 
охороні громадського порядку, розвиток 
правової грамотності та правосвідомості на-
селення.
Співвідношення цих понять дозволяє 

зробити такі висновки.
1. Участь громадян в охороні громадсь-

кого порядку та гарантуванні громадської 
безпеки здійснюється для досягнення 
спільних цілей (досягнення та підтримання 
необхідного рівня захищеності життя, 
здоров’я, честі та гідності людини, інтересів 
суспільства та держави);

2. Об’єктами безпеки в обох випадках 
виступають людина, суспільство та держава.

3.  Участь громадян в охороні громадсь-
кого порядку та гарантуванні громадської 
безпеки є формою їх взаємодії з відповідними 
силами, якими є уповноважені органи 
державної влади, у тому числі поліція.

4. Застосування заходів 
адміністративного примусу як у процесі 
участі громадян в охороні громадського по-
рядку, так і при гарантуванні громадської 
безпеки спрямовано на захист від проти-
правних посягань.

5. Взаємодія громадян з поліцією 
здійснюється як у звичайних умовах, так і 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій, 
воєнного стану.

6. Надання громадянами допомоги 
поліції в обох випадках здійснюється в гро-
мадських місцях.
Таким чином, надаючи допомогу поліції 

та іншим правоохоронним органам з метою 
захисту життя, здоров’я, честі та гідності 
людини, власності, інтересів суспільства та 
держави від протиправних посягань, що 
здійснюються у громадських місцях, гро-
мадяни беруть участь не тільки в охороні 
громадського порядку, а й у гарантуванні 
громадської безпеки.
Поняття громадського порядку та 

суспільної безпеки є частиною загаль-
ного поняття – правопорядок, і з метою 
одноманітного тлумачення правових 
категорій у різних нормативних право-
вих актах, слід використовувати термін 
«забезпечення правопорядку у громадсь-
ких місцях». У зв’язку з цим видається 
необхідним викласти найменування За-
кону України у наступній редакції: «Про 
участь громадян у забезпеченні правопо-
рядку у громадських місцях і державного 
кордону».
По-друге, низка положень Закону 

України «Про участь громадян в охороні гро-
мадського порядку і державного кордону» 
має важливе значення у частині реалізації 
прав та обов’язків громадян у сфері, що 
розглядається. Насамперед необхідно 
звернути увагу на один з принципів участі 
громадян в охороні громадського поряд-
ку – принцип неприпустимості підміни 
повноважень поліції, інших правоохорон-
них органів, органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Тобто 
повноваженнями правоохоронних органів, 
у тому числі поліції, які розширились під 
час війни, громадяни, які беруть участь в 
охороні громадського порядку та забезпе-
чення громадської безпеки, наділятись не 
можуть, тобто дублювання повноважень 
не допускається. Тим не менше проведе-
ний порівняльно-правовий аналіз прав 
та обов’язків громадян та співробітників 
поліції в досліджуваній області показав, що 
в окремих випадках вони ідентичні.
Слід враховувати і обмеженя, пов’язані 

з участю громадян в охороні громадського 
порядку:
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1) видавати себе за співробітників 
поліції чи інших правоохоронних органів;

2) здійснювати діяльність, віднесену 
законодавством України до виключної 
компетенції правоохоронних органів;

3) брати участь у заходах щодо охоро-
ни громадського порядку, де громадяни 
свідомо передбачають загрозу їх життю та 
здоров’ю. При цьому навіть за відсутності 
явної загрози їх життю та здоров’ю громадя-
ни, що виконують правоохоронну функцію, 
мають право відмовитися від виконання по-
кладених на них обов’язків у разі, якщо є 
достатні підстави вважати, що їхньому жит-
тю та здоров’ю може загрожувати небезпека 
і навіть під час дії воєнного стану.
Закон України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державно-
го кордону» виключає самостійність гро-
мадян в охороні громадського порядку та 
забезпеченні громадської безпеки, а також 
суттєво ускладнює реалізацію наданих їм 
повноважень адміністративно-примусового 
характеру. Таке направлення законодавця 
України викликає питання те, яким чином 
громадяни, які здійснюють правоохоронні 
функції, виконуватимуть обов’язки у частині 
вжиття заходів щодо запобігання та при-
пинення правопорушень, якщо виконання 
цього обов’язку залежить від його бажання. 
У цьому випадку можна говорити про пра-
ва, а не про обов’язок. Більше того, грома-
дяни далеко не завжди виявляють бажання 
брати участь у таких заходах у мирний час. 
Враховуючи принцип добровільності 

участі громадян в охороні громадського по-
рядку незалежно від режиму, що діє на той 
час на території України, необхідно обме-
жити їхнє право на відмову від виконання 
покладених на них обов’язків тільки до по-
чатку проведення конкретних заходів.
Застосування фізичної сили у випадках 

та порядку, передбачених чинним законо-
давством України, становить ще одне право, 
надане громадянину, який бере участь в 
охороні громадського порядку та забезпе-
чення громадської безпеки (ст. 14 Закону 
України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордо-
ну»). 
Представляють інтерес положення ст. 

14 цього Закону, що регламентує загальні 

умови та межі застосування громадянами, 
що беруть участь в охороні громадського 
порядку та гарантуванні публічної безпе-
ки, фізичної сили. Аналіз аналізованої нор-
ми дозволяє зробити висновок про те, що в 
ній має місце «симбіоз» прав, з одного боку, 
тих, якими володіє будь-який громадянин, 
що знаходиться на території України (на-
приклад, право на необхідну оборону або 
вчинення дій у стані крайньої необхідності), 
а з іншого – наявність прав, зумовлених 
спеціальним адміністративно-правовим ста-
тусом.
Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України 

«Про участь громадян в охороні громадсь-
кого порядку і державного кордону»: чле-
ни громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кор-
дону під час спільного з поліцейськими, 
прикордонниками виконання покладених 
на них завдань з охорони громадського 
порядку і державного кордону мають пра-
во застосувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби індивідуального захисту 
та самооборони, заряджені речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії у випадках і 
в порядку, передбачених законом [2]. Тоб-
то застосовувати фізичну силу для усунен-
ня небезпеки, що безпосередньо загрожує 
їм чи іншим особам, у стані необхідної обо-
рони або крайньої потреби в межах, вста-
новлених законодавством. Таким чином, 
вони мають право, яке надано будь-яким 
громадянам, що знаходяться на території 
України. 
Водночас у наступних частинах 

аналізованої статті встановлюються права, 
обов’язки та заборони спеціального харак-
теру, зокрема:

- ч. 2 ст. 14 цього Закону: про намір 
застосувати силу і спеціальні засоби осо-
би попереджаються (якщо дозволяють об-
ставини) [2]. Тобто громадянин, що бере 
участь в охороні громадського порядку, 
зобов’язаний повідомити особу, щодо якої 
передбачається застосування фізичної сили 
або спеціальних засобів, про те, хто він, 
попередити про свої наміри та надати цій 
особі можливість для припинення дій, що 
загрожують життю та здоров’ю члену гро-
мадського формування (громадянину) чи 
інших осіб;
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-  ч. 2 ст. 14 Закону України «Про 
участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону»: без попере-
дження фізична сила і спеціальні засоби 
можуть застосовуватися, якщо виникла без-
посередня загроза життю або здоров’ю чле-
на громадського формування, іншого грома-
дянина, поліцейського, військовослужбовця 
Державної прикордонної служби України 
[2]. 

- діяти з урахуванням обстановки, що 
склалася, характеру та ступеня небезпеки 
дій осіб, щодо яких застосовується фізична 
сила, характер і сили чинного ними опору;

- надати громадянину, який отримав 
тілесні ушкодження в результаті застосуван-
ня фізичної сили або спеціальних засобів, 
першу допомогу, а також у разі потреби 
вжити заходів щодо забезпечення надання 
йому медичної допомоги в короткий термін 
(ч. 4 ст. 14 цього Закону);

- ч. 5 ст. 14 цього Закону: про по-
ранення або смерть правопорушника, що 
сталися внаслідок застосування заходів 
фізичного впливу і спеціальних засобів, чле-
ни громадських формувань повинні негайно 
сповістити відповідні органи Національної 
поліції і прокуратури, підрозділи Державної 
прикордонної служби України [2];

- ч. 3 ст. 14 Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського поряд-
ку і державного кордону»: не дозволяється 
застосування заходів фізичного впливу і 
спеціальних засобів до жінок з явними оз-
наками вагітності, осіб похилого віку або 
з вираженими ознаками інвалідності та 
малолітніх, крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і 
здоров’ю людей, членів громадських фор-
мувань, поліцейських, військовослужбовців 
Державної прикордонної служби України, 
або збройного нападу чи збройного опору 
[2].
З одного боку, заборона застосуван-

ня громадянами, що виконують право-
охоронну функцію, фізичної сили для 
припинення правопорушень виправда-
на відсутністю у них спеціальних знань і 
неможливістю участі в заходах, що свідомо 
становлять небезпеку їхньому життю та 
здоров’ю, а з іншого – позбавляє сенсу на-
дання їм права вимагати від громадян та 
посадових осіб припинити протиправні дії, 
оскільки така вимога належить до заходів 

адміністративного припинення загального 
характеру і, як правило, у разі невиконан-
ня законних вимог спричиняє застосуван-
ня заходів спеціального характеру, однією 
з яких є застосування фізичної сили або 
спеціальних засобів особливо під час війни.
Виникають питання і до реалізації права 

вживати заходів щодо охорони місця події, 
а також щодо забезпечення збереження ре-
чових доказів вчиненного правопорушення 
з подальшою передачею їх співробітникам 
поліції, оскільки у громадян, що викону-
ють правоохоронні функції, відсутнє право 
пред’явлення вимог до інших осіб залиши-
ти місце обставини або залишитися до при-
буття співробітників поліції, а також засто-
сувати до них фізичну силу або спеціальних 
засобів у разі невиконання законних вимог.
Стосовно діяльності поліції щодо засто-

сування фізичної сили, то відповідно із За-
коном України «Про Національну поліцію» 
фізична сила не супроводжуються застосу-
ванням спеціальних засобів та вогнепальної 
зброї, це дії співробітника поліції, які ви-
ражаються в її безпосередньому фізичному 
контакті з окремими особами чи майном 
і можуть супроводжуватися обмеженням 
тілесної недоторканності цих осіб, свобо-
ди їх дій, пересування або розпорядження 
будь-якими предметами, заподіянням болю, 
шкоди здоров’ю або смерті, а також пошкод-
женням або тимчасовим вилученням на-
лежного комусь майна з метою припинення 
активної протиправної поведінки цих осіб 
або, у разі їх протиправної бездіяльності, 
самостійним виконанням співробітником 
поліції законної вимоги (ст. 44 Закону 
України «Про Національну поліцію»).
Тобто застосування фізичної сили не 

завжди пов’язане з припиненням спроб за-
вдати шкоди життю або здоров’ю особи, яка 
припиняє протиправні дії, вона можлива і 
у випадках, коли така небезпека відсутня, 
але є, наприклад, необхідність припинити 
кримінальне або адміністративне правопо-
рушення, доставити особу, яка його вчини-
ла, у службове приміщення територіального 
органу або підрозділу поліції, припинити 
спробу позбутися предметів, які є речовими 
доказами, або самовільно залишити місце 
події тощо.
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Крім того, у Законі України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку 
і державного кордону» відсутня вказівка 
на «імунітет» громадян, які виконують 
правоохоронні функції, від відповідальності 
за шкоду, заподіяну особам та організаціям 
при застосуванні фізичної сили, якщо за-
стосування фізичної сили здійснювалося 
за підстав і в порядку, встановлені чинним 
законодавством України. Доцільно б було 
дослідити це питання додатково, при цьому 
за основу необхідно взяти розділ V Закону 
України «Про Національну поліцію» щодо 
застосування фізичної сили з урахуванням 
особливостей статусу громадян, які беруть 
участь в охороні громадського порядку та 
гарантуванні публічної безпеки.

Висновки
Таким чином, на сьогодні створено єди-

ну правову базу, що регулює суспільні відно-
сини в галузі участі населення країни в охо-
роні громадського порядку та забезпечення 
суспільної безпеки. У той же час проведене 
дослідження показало наявність проблем, 
що вимагають подальшого наукового ос-
мислення та вироблення рішень, спрямова-
них на підвищення ефективності реалізації 
громадянами поліцейських повноважень у 
правоохоронній сфері.
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DEFECTS IN THE MECHANISM 
OF IMPLEMENTATION OF LAW 
ENFORCEMENT FUNCTIONS BY 

CITIZENS IN THE FIELD OF PUBLIC 
ORDER PROTECTION AND PUBLIC 

SAFETY
Measures implemented in society with the 

aim of achieving security, protecting the rights 
and interests of citizens, strengthening the le-
gality and legal basis of state and social life are 
closely interconnected with the activities of law 
enforcement agencies both in peacetime and in 
wartime. Today, the participation of citizens in 
ensuring security and law and order is one of 
the most popular institutions in society. Prac-
tice shows that the implementation of tasks 
aimed at combating criminal and other socially 
dangerous actions is productive only with the 
active participation of the population. In the 
conditions of martial law, the interaction of so-
ciety with the police is particularly important.

Thus, the development of partnership prac-
tices taking into account the present and the 
joint implementation of goals in the fi eld of law 
and order and security, the identifi cation and 
elimination of defects in the mechanism of citi-
zens’ implementation of law enforcement func-
tions in the fi eld of public order protection and 
public safety are modern and relevant topics.

Keywords: police, military regime, law enforce-
ment, citizens, interaction, community, security.
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Перехід України до економіки ринкового типу 
зумовлює потребу формування нових правових 
відносин у сфері оподаткування. Нині проводить-
ся активна робота з удосконалення податкового 
законодавства України. Успіх реформ та змін за-
конодавчо врегульованого процесу встановлення 
та утримання податків у країні залежить від 
того, наскільки вдасться узагальнити накопи-
чений досвід, зіставити його з теперішньою за-
рубіжною практикою, виявити успіхи та прора-
хунки, намітити правильні орієнтири правових 
відносин у сфері оподаткування, враховуючи осо-
бливості юридичної відповідальності за порушен-
ня податкового законодавства.
Вивчаючи зміст категорії «відповідаль-

ність», ми повинні виходити з того, що поняття 
“відповідальність” не можна зводити до одного з 
її різновидів: моральної, політичної, юридичної, 
професійної та ін. У процесі вивчення цих різно-
видів відповідальності необхідно мати на увазі те, 
що співвідношення соціальної відповідальності з її 
різновидами можливо уявити як діалектичний 
зв’язок загальної та особливої категорії права, в 
контексті примусових заходів за вчинене право-
порушення.
Юридична відповідальність є родовим по-

няттям для фінансової та адміністративної 
відповідальності, з найбільш суттєвими рисами 
та ознаками, які притаманні різновидам со-
ціальної відповідальності, регламентовані чин-
ним законодавством та санкціями за порушення 
норм права. Саме тому юридичну відповідаль-
ність доцільно розглядати у співвідношенні со-
ціальної та юридичної відповідальності, оскільки 
категорія “соціальної відповідальності”, відобра-
жає ті  риси відповідальності особи, що пов’язані 
з моральною, політичною, релігійною відпові-
дальністю, не повністю при цьому відображаючи 

ознаки юридичної відповідальності.
Акцентовано увагу на тому, що правова від-

повідальність настає у випадку порушення норм 
державно-організованого права. Вона має актив-
ний характер, оскільки передбачає активний 
психологічний вплив на порушника аж до за-
стосування примусового фізичного впливу. Юри-
дична відповідальність є особливим різновидом 
соціальної відповідальності. Саме її належність 
до соціальних категорій визначає наявність у 
юридичної відповідальності всіх ознак соціальної, 
адже вона здійснюється у суспільстві, забезпечує 
суспільний порядок, гарантує захист суспільних 
інтересів та передбачає наявність суспільних 
суб’єктів. Однак самостійний характер юри-
дичної відповідальності зумовлює існування і 
особливих рис, які визначають своєрідність цієї 
категорії та надають можливість віднести її до 
правових понять.
Несплата або неповна сплата суб’єктами 

підприємницької діяльності податків, зборів, ін-
ших обов’язкових платежів залежно від того, чи 
умисно, з необережності, чи навіть за відсутнос-
ті вини, воно допущено, тягне за собою застосу-
вання штрафних (фінансових) санкцій у визна-
чених законодавством розмірах; сплату пені, яка 
нараховується на суму несплаченого обов’язкового 
платежу; адміністративну відповідальність 
осіб, винних в ухиленні від сплати податків, збо-
рів, інших обов’язкових платежів, що обумовлює 
практичну значимість вказаних проблем для 
економіки України і зумовлює актуальність те-
матики в умовах сьогодення.
Ключові слова: юридична відповідальність, 

адміністративна відповідальність, фінансова 
відповідальність, підприємницька діяльність,  
суб’єкти підприємницької діяльності, податки, 
порушення податкового законодавства



171

Êîáçºâà Ò.À., Ìèðãîðîä-Êàðïîâà Â.Â. - Ô³íàíñîâà òà àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü...

Вступ
Не дивлячись на лояльність державної 

політики до підприємців стосовно спро-
щення оподаткування для підприємців з 
настанням війни, найактуальнішою про-
блемою в економіці, залишається є саме 
ухиляння від сплати податків. Нажаль, у 
великої кількості нашого населення жахли-
ва культура сплати податків, з даною про-
блемою можна і необхідно боротись, при 
цьому є два шляхи подолання даної про-
блеми, а саме: зміна системи оподаткування 
та вдосконалення процесів притягнення до 
юридичної відповідальності, за порушення 
податкового законодавства.  В статті визна-
чено особливості притягнення до юридич-
ної відповідальності за несплату податків.

Результати
В умовах сьогодення, коли підпри-

ємницька діяльність може стати основою 
розвитку економіки України, доцільно ак-
центувати увагу саме на фінансовій та ад-
міністративній відповідальності суб’єктів 
підприємницької діяльності, як виду юри-
дичної відповідальності, що виникає через 
невиконання встановлених чинними зако-
нами обов’язків і зобов’язань. 
Суб’єкти підприємницької діяльнос-

ті, несуть юридичну відповідальність, під 
якою мається на увазі обов’язок, або необ-
хідність зробити визначені чинним зако-
нодавством дії, спрямовані на відновлення 
невиконаних установлених (домовлених) 
обов’язків (зобов’язань), усунення пору-
шень прав господарюючих суб’єктів, клієн-
тів, працівників та держави. [5]. 
Притягнення до фінансової відпові-

дальності, суб’єктів підприємницької діяль-
ності, як платників податків за порушення 
законів з питань оподаткування, іншого 
законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи, 
не звільняє їх посадових осіб за наявнос-
ті відповідних підстав від притягнення до 
адміністративної або кримінальної відпові-
дальності [3].
Строки застосування, сплата, стягнення 

та оскарження сум штрафних (фінансових) 
санкцій (штрафів) здійснюються у порядку, 
визначеному Податковим кодексом Укра-

їни для сплати, стягнення та оскарження 
сум грошових зобов’язань. Суми штрафних 
(фінансових) санкцій (штрафів) зарахову-
ються до бюджетів, до яких згідно із зако-
ном зараховуються відповідні податки та 
збори.
Застосування штрафних (фінансових) 

санкцій (штрафів) не звільняє платників 
податків від обов’язку сплатити до бюджету 
належні суми податків та зборів, контроль 
за справлянням яких покладено на контр-
олюючі органи, а також від застосування до 
них інших заходів, передбачених Податко-
вим кодексом України.
Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за 

порушення норм законів з питань оподат-
кування або іншого законодавства, контр-
оль за дотриманням якого покладено на 
органи державної податкової служби, за-
стосовуються у порядку та у розмірах, вста-
новлених Податковим кодексом України та 
іншими законами України.
Застосування за порушення норм за-

конів з питань оподаткування або іншого 
законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на органи державної по-
даткової служби, штрафних (фінансових) 
санкцій (штрафів), не передбачених Подат-
ковим кодексом України та іншими закона-
ми України, не дозволяється.
Граничні строки застосування штраф-

них (фінансових) санкцій (штрафів) до 
платників податків відповідають стро-
кам давності для нарахування податкових 
зобов’язань, визначеним статтею 102 По-
даткового кодексу України [3].
У разі вчинення платником податків 

двох або більше порушень законів з питань 
оподаткування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено 
на контролюючі органи, штрафні (фінансо-
ві) санкції (штрафи) застосовуються за кож-
не вчинене разове та триваюче порушення 
окремо.
У разі застосування контролюючими 

органами до платника податків штрафних 
(фінансових) санкцій (штрафів) за пору-
шення законів з питань оподаткування та 
іншого законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на контролюючі 
органи, такому платнику податків надсила-
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ються (вручаються) податкові повідомлен-
ня – рішення [3].
За одне податкове правопорушен-

ня контролюючий орган може застосува-
ти тільки один вид штрафної (фінансової) 
санкції (штрафу), передбаченої Податко-
вим кодексом України та іншими законами 
України.
Неподання у строки та у випадках, пе-

редбачених Податковим кодексом України, 
заяв або документів для взяття на облік у 
відповідному органі державної податкової 
служби, реєстрації змін місцезнаходження 
чи внесення інших змін до своїх облікових 
даних, неподання виправлених документів 
для взяття на облік чи внесення змін, по-
дання з помилками чи у неповному обсязі, 
неподання відомостей стосовно осіб, відпо-
відальних за ведення бухгалтерського об-
ліку та/або складення податкової звітності, 
відповідно до вимог встановлених Подат-
ковим кодексом України, – тягнуть за со-
бою накладення штрафу на самозайнятих 
осіб, на юридичних осіб, відокремлені під-
розділи юридичної особи чи юридичну осо-
бу, відповідальну за нарахування та сплату 
податків до бюджету під час виконання до-
говору про спільну діяльність.
У разі неусунення таких порушень або 

за ті самі дії, вчинені протягом року осо-
бою, до якої були застосовані штрафи за 
таке порушення, – тягнуть за собою на-
кладення штрафу на самозайнятих осіб, на 
юридичних осіб, відокремлені підрозділи 
юридичної особи чи юридичну особу, від-
повідальну за нарахування та сплату подат-
ків до бюджету під час виконання договору 
про спільну діяльність [3].
Порушення платником податків, що 

виробляють спирт етиловий (коньячний, 
плодовий), алкогольні напої та тютюнові 
вироби, вимог щодо обов’язкової реєстра-
ції як платника акцизного податку орга-
нами державної податкової служби за міс-
цем державної реєстрації таких суб’єктів у 
п’ятиденний строк з дня отримання ліцен-
зії на виробництво, – тягне за собою накла-
дення штрафу.
Неподання банками або іншими фінан-

совими установами відповідним органам 
державної податкової служби в установле-

ний статтею 69 Податкового кодексу Укра-
їни строк повідомлення про відкриття або 
закриття рахунків платників податків – тяг-
не за собою накладення штрафу за кожний 
випадок неподання або затримки.
Здійснення видаткових операцій за ра-

хунком платника податків до отримання 
повідомлення відповідного органу держав-
ної податкової служби про взяття рахунку 
на облік в органах державної податкової 
служби – тягне за собою накладення штра-
фу на банк або іншу фінансову установу в 
розмірі 10 відсотків суми усіх операцій за 
весь період до отримання такого повідо-
млення, здійснених з використанням таких 
рахунків (крім операцій з перерахування 
коштів до бюджетів або державних цільо-
вих фондів [3].
Неповідомлення фізичними особами – 

підприємцями та особами, що проводять 
незалежну професійну діяльність, про свій 
статус банку або іншій фінансовій установі 
при відкритті рахунку – тягне за собою на-
кладення штрафу за кожний випадок непо-
відомлення.
Неподання або порушення порядку по-

дання платником податків інформації для 
формування та ведення Державного реє-
стру фізичних осіб – платників податків, пе-
редбаченого Податковим кодексом Украї-
ни, – тягнуть за собою накладення штрафу.
Ті самі дії, вчинені платником податків, 

до якого протягом року було застосовано 
штраф за таке саме порушення, – тягнуть 
за собою накладення штрафу.
Неподання, подання з порушенням 

встановлених строків, подання не у повно-
му обсязі, з недостовірними відомостями 
або з помилками податкової звітності про 
суми доходів, нарахованих (сплачених) на 
користь платника податків, суми утримано-
го з них податку – тягнуть за собою накла-
дення штрафу [3].
Ті самі дії, вчинені платником податків, 

до якого протягом року було застосовано 
штраф за таке саме порушення, – тягнуть 
за собою накладення штрафу.
Оформлення документів, які містять 

інформацію про об’єкти оподаткування фі-
зичних осіб або про сплату податків без за-
значення реєстраційного номера облікової 
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картки платника податків, або з викорис-
танням недостовірного реєстраційного но-
мера облікової картки платника податків, 
крім випадків, визначених пунктом 119.2, 
– тягне за собою накладення штрафу згідно 
Податкового кодексу України.
Неподання або несвоєчасне подання 

платником податків або іншими особами, 
зобов’язаними нараховувати та сплачува-
ти податки, збори податкових декларацій 
(розрахунків), – тягнуть за собою накладен-
ня штрафу за кожне таке неподання або не-
своєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, 

до якого протягом року було застосовано 
штраф за таке порушення, – тягнуть за со-
бою накладення штрафу за кожне таке не-
подання або несвоєчасне подання.
Неподання платником податків – фізич-

ною особою декларації чи включення до неї 
перекручених (недостовірних) даних про 
суми одержаних доходів, понесених витрат 
та якщо такі дії платника призвели до за-
ниження суми оподатковуваного доходу, – 
тягнуть за собою накладення на платника 
податків – фізичну особу штрафу у розмірі 
25 відсотків від різниці між заниженою су-
мою податкового зобов’язання і сумою, ви-
значеною податковим органом [3].
Невиконання платником податків ви-

мог, передбачених абзацом другим пункту 
50.1 статті 50 Податкового кодексу Украї-
ни, щодо умов самостійного внесення змін 
до податкової звітності – тягне за собою на-
кладення штрафу у розмірі 5 відсотків від 
суми самостійно нарахованого заниження 
податкового зобов’язання (недоплати).
При самостійному донарахуванні суми 

податкових зобов’язань інші штрафи, пе-
редбачені Податковим кодексом України, 
не застосовуються.
Незабезпечення платником податків 

зберігання первинних документів обліко-
вих та інших регістрів, бухгалтерської та 
статистичної звітності, інших документів 
з питань обчислення і сплати податків та 
зборів протягом установлених статтею 44 
цього Податкового кодексу України стро-
ків їх зберігання та/або ненадання плат-
ником податків контролюючим органам 
оригіналів документів чи їх копій при здій-

сненні податкового контролю у випадках, 
передбачених Податковим кодексом Укра-
їни, – тягнуть за собою накладення штрафу.
Ті самі дії, вчинені платником податків, 

до якого протягом року було застосовано 
штраф за таке саме порушення, – тягнуть 
за собою накладення штрафу.
Несплата (неперерахування) платни-

ком податків – фізичною особою сум єдино-
го податку в порядку та у строки, визначені 
законодавчим актом, тягне за собою накла-
дення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок 
податку, встановлених для фізичних осіб – 
платників єдиного податку, визначених за-
конодавчим актом [3].
У разі якщо контролюючий орган са-

мостійно визначає суми податкового 
зобов’язання, зменшення суми бюджет-
ного відшкодування та/або зменшення 
від’ємного значення об’єкта оподаткуван-
ня податком на прибуток або від’ємного 
значення суми податку на додану вартість 
платника податків на підставах, визна-
чених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 
54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Податково-
го кодексу України, – тягне за собою на-
кладення на платника податків штрафу 
в розмірі 25 відсотків суми нарахованого 
податкового зобов’язання, неправомірно 
заявленої до повернення суми бюджетно-
го відшкодування та/або неправомірно за-
явленої суми від’ємного значення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток або 
від’ємного значення суми податку на до-
дану вартість. При повторному протягом 
1095 днів визначені контролюючим орга-
ном суми податкового зобов’язання, змен-
шення суми бюджетного відшкодування та/
або зменшення від’ємного значення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток або 
від’ємного значення суми податку на до-
дану вартість – тягне за собою накладення 
на платника податків штрафу у розмірі 50 
відсотків суми нарахованого податкового 
зобов’язання, неправомірно заявленої до 
повернення суми бюджетного відшкоду-
вання та/або неправомірно заявленої суми 
від’ємного значення об’єкта оподаткуван-
ня податком на прибуток або від’ємного 
значення суми податку на додану вартість. 
Також при визначенні контролюючим 
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органом суми податкового зобов’язання, 
зменшення суми бюджетного відшкодуван-
ня та/або зменшення від’ємного значення 
об’єкта оподаткування податком на при-
буток або від’ємного значення суми подат-
ку на додану вартість протягом 1095 днів 
втретє та більше – тягне за собою накладен-
ня на платника податків штрафу у розмірі 
75 відсотків суми нарахованого податково-
го зобов’язання, неправомірно заявленої 
до повернення суми бюджетного відшкоду-
вання та/або неправомірно заявленої суми 
від’ємного значення об’єкта оподаткування 
податком на прибуток або від’ємного зна-
чення суми податку на додану вартість [3].
Використання платником податків (по-

садовими особами платника податків) сум, 
що не сплачені до бюджету внаслідок отри-
мання (застосування) податкової пільги, не 
за призначенням та/або всупереч умовам чи 
цілям її надання згідно із законом з питань 
відповідного податку, збору (обов’язкового 
платежу) додатково до штрафів, перед-
бачених пунктом 123.1, – тягне за собою 
стягнення до бюджету суми податків, збо-
рів (обов’язкових платежів), що підлягали 
нарахуванню без застосування податкової 
пільги. Сплата штрафу не звільняє таких 
осіб від відповідальності за умисне ухилен-
ня від оподаткування.
Відчуження платником податків майна, 

яке перебуває у податковій заставі, без по-
передньої згоди органу державної податко-
вої служби, якщо отримання такої згоди є 
обов’язковим згідно з Податковим кодексом 
України, – тягне за собою накладення штра-
фу в розмірі вартості відчуженого майна.
Суб’єкти господарювання, що прово-

дять торговельну діяльність, здійснюють 
торгівлю готівковими валютними ціннос-
тями, діяльність у сфері розваг та надають 
платні послуги:

– за порушення порядку використання 
торгового патенту, передбаченого підпунк-
тами 267.6.1 – 267.6.3 пункту 267.6 статті 
267 Податкового кодексу України, сплачу-
ють штраф у розмірі збору на один кален-
дарний місяць (для діяльності у сфері роз-
ваг – у розмірі збору на один квартал);

– за здійснення діяльності, передбаченої 
статтею 267 Податкового кодексу України, 

без отримання відповідних торгових патен-
тів або з порушенням порядку використан-
ня торгового патенту, передбаченого під-
пунктами 267.6.4 – 267.6.6 пункту 267.6 стат-
ті 267 Податкового кодексу України (крім 
діяльності у сфері розваг), сплачують штраф 
у подвійному розмірі збору за весь період 
здійснення такої діяльності, але не менше 
подвійного його розміру за один місяць;

– за здійснення реалізації товарів, ви-
значених пунктом 267.2 статті 267 Податко-
вого кодексу України, без отримання піль-
гового торгового патенту або з порушен-
ням порядку його отримання та викорис-
тання, передбаченого підпунктами 267.6.4 
– 267.6.6 пункту 267.6 статті 267 Податко-
вого кодексу України, сплачують штраф у 
п’ятикратному розмірі збору за весь період 
здійснення такої діяльності, але не менше 
п’ятикратного його розміру за рік;

– за здійснення торговельної діяльності 
без придбання короткотермінового патен-
ту або з порушенням порядку його отри-
мання та використання, передбаченого 
підпунктами 267.6.4 – 267.6.6 пункту 267.6 
статті 267 Податкового кодексу України, 
сплачують штраф у подвійному розмірі збо-
ру за весь строк такої діяльності;

– за здійснення діяльності у сфері роз-
ваг, передбаченої статтею 267 цього Подат-
кового кодексу, без отримання відповідно-
го торгового патенту або з порушенням по-
рядку його використання, передбаченого 
підпунктами 267.6.4 і 267.6.5 пункту 267.6 
статті 267 Податкового кодексу України, 
сплачують штраф у восьмикратному роз-
мірі збору за весь період здійснення такої 
діяльності, але не менше восьмикратного 
його розміру за один квартал [3].
Несплата (неперерахування) суб’єктом 

господарювання сум збору за здійснення 
деяких видів підприємницької діяльності, 
зазначених у підпункті 267.1.1 пункту 267.1 
статті 267 Податкового кодексу України в 
порядку та у строки, визначені Податковим 
кодексом України, – тягне за собою накла-
дення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок 
збору, встановлених статтею 267 Податко-
вого кодексу України.
У разі якщо платник податків не спла-

чує суми самостійно визначеного грошово-
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го зобов’язання протягом строків, визначе-
них Податковим кодексом України, такий 
платник податків притягується до відпо-
відальності у вигляді штрафу у таких роз-
мірах:

– при затримці до 30 календарних днів 
включно, наступних за останнім днем стро-
ку сплати суми грошового зобов’язання, – у 
розмірі 10 відсотків погашеної суми подат-
кового боргу;

– при затримці більше 30 календарних 
днів, наступних за останнім днем строку 
сплати суми грошового зобов’язання, – у 
розмірі 20 відсотків погашеної суми подат-
кового боргу [3].
Ненарахування, неутримання та/або 

несплата (неперерахування) податків плат-
ником податків, у тому числі податковим 
агентом, до або під час виплати доходу на 
користь іншого платника податків, – тяг-
нуть за собою накладення штрафу в розмірі 
25 відсотків суми податку, що підлягає на-
рахуванню та/або сплаті до бюджету.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом 

1095 днів, – тягнуть за собою накладення 
штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, 
що підлягає нарахуванню та/або сплаті до 
бюджету.
Дії вчинені протягом 1095 днів втретє 

та більше, – тягнуть за собою накладення 
штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, 
що підлягає нарахуванню та/або сплаті до 
бюджету.
Відповідальність за погашення суми по-

даткового зобов’язання або податкового 
боргу, що виникає внаслідок вчинення та-
ких дій, та обов’язок щодо погашення тако-
го податкового боргу покладається на осо-
бу, визначену Податковим кодексом Украї-
ни, у тому числі на податкового агента. При 
цьому платник податку – отримувач таких 
доходів звільняється від обов’язків пога-
шення такої суми податкових зобов’язань 
або податкового боргу [3].
Неподання або подання податкової ін-

формації банками чи іншими фінансовими 
установами з порушенням строку, визна-
ченого Податковим кодексом України, ор-
ганам державної податкової служби, – тяг-
нуть за собою накладення штрафу.

Ті самі дії, вчинені протягом року піс-
ля застосування штрафу, – тягнуть за собою 
накладення штрафу.
Адміністративна відповідальність для 

суб’єктів підприємницької діяльності, яв-
ляє собою заходи адміністративного впли-
ву за допомогою адміністративно-правових 
норм, що містять осуд винного і його діян-
ня та негативні наслідки для правопоруш-
ника. Особливостями адміністративних 
санкцій є:

– відсутність тяжких правових наслід-
ків;

– застосування відносно менш тяжких 
податкових правопорушень (провинам);

– адміністративні санкції не спричиня-
ють судимості [4, 338].
Підставою для адміністративної відпо-

відальності за порушення податкового за-
конодавства, є наявність складу адміністра-
тивного правопорушення – винної умисної 
або необережної дії або бездіяльності, що 
зазіхає на охоронювані законом суспільні 
відносини, за яке законодавством передба-
чена адміністративна відповідальність.
Такі діяння закріплені Кодексом Укра-

їни про адміністративні правопорушення 
(ст. 1641 «Порушення подання декларації 
про доходи та ведення обліку доходів і ви-
трат»; ст. 1642 «Порушення законодавства 
з фінансових питань»; 1645 «Зберігання 
або транспортування алкогольних напоїв 
чи тютюнових виробів, на яких немає ма-
рок акцизного збору встановленого зраз-
ка»; ст. 1653 «Порушення строку реєстрації 
як платника страхових внесків до Фонду 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування України на випадок 
безробіття, несвоєчасна або повна сплата 
страхових внесків»; ст. 1655 «Ухилення від 
реєстрації як платника страхових внесків 
до Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності, несвоєчас-
на або неповна сплата страхових внесків, 
а також порушення порядку використання 
страхових коштів») [4, 339].
До адміністративної відповідальності 

можуть бути притягнуті громадяни й поса-
дові особи, винні в порушенні податкового 
законодавства. Адміністративній відпові-
дальності підлягають особи, що досягли до 
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моменту здійснення правопорушення шіст-
надцятирічного віку, осудні.
Із всіх видів адміністративних стягнень 

податковим органам надано право вико-
ристовувати адміністративний штраф. Роз-
мір його визначається в межах, встановле-
них за здійснення відповідних правопору-
шень, у сумах, кратних певному показнику 
(мінімальному розміру заробітної плати, 
неоподатковуваному мінімуму доходів). 
Розмір штрафу залежить від періодичності 
здійснення правопорушень: так, при здій-
сненні протягом року після накладення ад-
міністративного штрафу такого ж правопо-
рушення розмір штрафу, що накладається 
повторно, зростає.
При накладенні такого стягнення за-

конодавець диференціює поняття «момент 
здійснення» залежно від типу правопору-
шень. Для звичайних правопорушень при 
обчисленні строку накладення стягнення 
таким є момент здійснення правопорушен-
ня. При здійсненні триваючого правопору-
шення – момент його виявлення. Триваю-
чими правопорушеннями визнаються такі, 
які характеризуються безперервним здій-
сненням єдиного складу певного діяння. 
Строк, протягом якого може бути накладе-
не стягнення, той самий в обох випадках – 
два місяці.

Висновки
Підставою адміністративної відпові-

дальності суб’єктів підприємницької ді-
яльності за порушення податкового зако-
нодавства є наявність адміністративного 
правопорушення – вина (умисна чи нео-
бережна) дія чи бездіяльність, що зазіхає 
на суспільні відносини, які охороняються 
законом, за що законодавством передба-
чена адміністративна відповідальність. До 
адміністративної відповідальності можуть 
бути притягнуті громадяни та посадові осо-
би, винні в порушенні податкового законо-
давства. Адміністративній відповідальності 
підлягають особи, що досягли на час вчи-
нення правопорушення – шістнадцятиріч-
ного віку, осудні. Адміністративні санкції 
становлять міри адміністративного впливу 
за допомогою адміністративних норм, що 
містять осуд винного та його вчинку і що 

припускають негативні наслідки для право-
порушника. Особливостями адміністратив-
них санкцій є: відсутність важких правових 
наслідків; застосування по відношенню до 
менш тяжких податкових правопорушень 
(проступків); не тягнуть судимості.
Фінансова відповідальність суб’єктів 

підприємницької діяльності за порушення 
податкового законодавства виступає в фор-
мі: стягнення всієї суми укритого або зани-
женого платежу в бюджет в формі податку; 
штрафу (що накладається податковими 
органами); пені, що стягується і з платника 
за затримку внесення податку. Фінансові 
санкції містять в собі покарання уповнова-
женим органом платника податків за вчи-
нення податкового правопорушення – в 
порядку, встановленому фінансово-право-
вими нормами, з метою реалізації суспіль-
них інтересів по забезпеченню грошових 
надходжень в бюджет.
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SUMMARY 
Ukraine’s transition to a market-type economy 

necessitates the formation of new legal relations 
in the fi eld of taxation. Active work is currently 
underway to improve the tax legislation of Ukraine. 
The success of reforms and changes in the legally 
regulated process of establishing and withholding 
taxes in the country depends on the extent to which 
it will be possible to summarize the accumulated 
experience, compare it with current foreign practice, 
identify successes and miscalculations, outline the 
correct guidelines for legal relations in the fi eld of 
taxation, taking into account the peculiarities of 
legal responsibility for violations tax legislation.

When studying the meaning of the category 
«responsibility», we must proceed from the fact 
that the concept of «responsibility» cannot be 
reduced to one of its varieties: moral, political, 
legal, professional, etc. In the process of studying 
these varieties of responsibility, it is necessary to 
bear in mind that the relationship between social 
responsibility and its varieties can be imagined as 
a dialectical relationship between the general and 
special categories of law, in the context of coercive 
measures for a committed offense.

Legal responsibility is a generic concept for 
fi nancial and administrative responsibility, with 
the most essential features and characteristics that 
are inherent in the types of social responsibility, 
regulated by current legislation and sanctions for 
violation of legal norms. That is why it is appropriate 
to consider legal responsibility in the ratio of social 
and legal responsibility, since the category of «social 
responsibility» refl ects those features of a person’s 
responsibility that are related to moral, political, and 

religious responsibility, while not fully refl ecting the 
signs of legal responsibility.

Attention is focused on the fact that legal 
responsibility arises in case of violation of the norms 
of state-organized law. It has an active nature, as 
it involves an active psychological infl uence on the 
violator up to the use of coercive physical infl uence. 
Legal responsibility is a special kind of social 
responsibility. It is its belonging to social categories 
that determines the presence of all social features in 
legal responsibility, because it is carried out in society, 
ensures social order, guarantees the protection of 
public interests and provides for the presence of 
public subjects. However, the independent nature 
of legal responsibility determines the existence of 
special features that determine the uniqueness of 
this category and make it possible to attribute it to 
legal concepts.

Non-payment or incomplete payment by 
subjects of entrepreneurial activity of taxes, fees, 
other mandatory payments, depending on whether 
it is intentional, negligent, or even in the absence 
of fault, it is allowed, entails the application of 
fi ne (fi nancial) sanctions in the amounts specifi ed 
by law ; payment of the penalty, which is charged 
on the amount of the unpaid mandatory payment; 
administrative responsibility of persons guilty of tax 
evasion, duties, other mandatory payments, which 
determines the practical signifi cance of the specifi ed 
problems for the economy of Ukraine and determines 
the relevance of the topic in today’s conditions.

Keywords: legal responsibility, administrative 
responsibility, fi nancial responsibility, 
entrepreneurial activity, subjects of entrepreneurial 
activity, taxes, violation of tax legislation
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Рецензована монографія В. І. Галагана, 
Р. М. Дударця, С. С. Чернявського є глибо-
ким теоретико-прикладним дослідженням 
проблемних питань криміналістики та кри-
мінального процесу, якому притаманні на-
укова новизна, що свідчить про обізнаність 
авторами з теоретичними та практичними 
аспектами окресленої тематики. 
Слід акцентувати увагу, що автори здій-

снили ґрунтовний криміналістичний аналіз 

створення не передбачених законом воєні-
зованих або збройних формувань, досліди-
ти особливості використання спеціальних 
знань під час збирання слідів створення не 
передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань, а також визначили 
ключові аспекти використання судових 
експертиз при розслідуванні досліджувано-
го злочину. 
Заслуговує на підтримку думка авторів 

щодо напрямів використання спеціальних 
знань під час розслідування створення НЗФ: 
проведення експертиз, отримання письмо-
вих висновків спеціалістів, участь спеціаліс-
тів під час проведення слідчих (розшукових) 
дій. Доцільно призначати комплексні екс-
пертизи, серед яких найбільш ефективним 
у кримінальних провадженнях цієї категорії 
зазначено призначення таких видів судових 
експертиз як: трасологіна, балістична, дак-
тилоскопічна, біологічна, цілого за частина-
ми, вибухотехнічна тощо.
Слушними слід визнати висновки щодо 

типології злочинців, причетних до створен-
ня не передбачених законом воєнізованих 
або збройних формувань, з виокремленням 
демографічних (стать, вік, стан здоров’я), 
моральних (світогляд, інтереси, спрямова-
ність), соціальних (трудових, сімейно-по-
бутових) і психологічних (емоції, темпера-
мент, вольові риси тощо) ознак, знання й 
урахування яких сприятиме розслідуванню 
цієї категорії злочинів.
Достовірність авторських висновків та 

пропозицій підтверджується значною кіль-
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кістю емпіричного матеріалу, зокрема, при-
кладами судової практики, за допомогою 
яких чітко ілюструються особливості вико-
ристання спеціальних знань під час розслі-
дування створення не передбачених зако-
ном воєнізованих або збройних формувань. 
Цікавими виглядають окреслені практичні 
проблеми, що виникають при цьому, а та-
кож запропоновані шляхи їх розв’язання.
Під час роботи над монографічним до-

слідженням авторами було опрацьовано 
широкий спектр наукових джерел, значний 
масив нормативно-правових актів. Систе-
матизація такої кількості наукових поглядів 
збагатило роботу і підкреслило її значущість 
і комплексний глибинний підхід.
Практичне значення результатів і ви-

сновків роботи полягає у тому, що вони мо-
жуть бути використані як для подальших 
досліджень загальнотеоретичних проблем 
використання спеціальних знань при роз-
слідуванні окремих груп злочинів проти 
громадської безпеки, так і у практичній 
діяльності та правозастосовній діяльності. 
Монографія виконана на належному науко-
вому рівні, має чітку обґрунтовану структу-
ру, матеріал викладено системно та послі-
довно. Робота буде цікавою для широкого 
кола читачів, особливо фахівців, які розро-

бляють наукові засади забезпечення розслі-
дування створення не передбачених зако-
ном воєнізованих або збройних формувань.
У цілому робота відзначається науковою 

новизною та актуальністю, має практичне 
значення оперативно-розшукової діяль-
ності. Монографія В. І. Галагана, Р. М. Ду-
дарця, С. С. Чернявського «Основи мето-
дики розслідування створення не передба-
чених законом воєнізованих або збройних 
формувань» буде корисним науковим до-
робком фахівцям з кримінального права, 
кримінального процесу та криміналістики.
Ознайомлюючись із монографією, від-

разу звертаєш увагу на високий рівень під-
готовки емпіричного матеріалу, що суттєво 
сприяє об’єктивному сприйняттю резуль-
татів дослідження.
Монографія «Концептуальні засади ме-

тодики розслідування створення не перед-
бачених законом воєнізованих або зброй-
них формувань», безумовно заслуговує на 
позитивну наукову оцінку та увагу як нау-
ковців, так і практичних працівників Наці-
ональної поліції, прокуратури, Служби без-
пеки України та інших осіб, зацікавлених 
в ефективному розслідуванні створення не 
передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань.
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В статті досліджено значення та особли-
вості державного контролю за забезпеченням 
громадської безпеки в Україні. Надано харак-
теристику поняттю «державного контрою», 
а також проаналізовано думки вчених сто-
совно бачення його змісту. Виділено основні 
питання, що виникають при державному 
контролі за діяльністю суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки та надано пропозиції щодо 
їх вирішення. Запропоновано виділити основні 
напрямки державного контролю. Встановле-
но головні завдання державного контролю у 
сфері забезпечення громадської безпеки. Роз-
крито сутність відомчого контролю, а також 
наголошено на важливості його використання 
при забезпеченні громадської безпеки. Зазна-
чено, що відомчий контроль є обов’язковим 
у сфері забезпечення громадської безпеки, 
адже діяльність державних органів і органі-
зацій пов’язана із обмеженням прав і свобод 
людини і громадянина, що повинно здійсню-
ватися лише в рамках закону, а контроль за 
забезпеченням законності має бути якомога 
ретельнішим. Приділяється увага контролю 
за забезпеченням громадської безпеки місце-
вою владою та органами місцевого самовря-
дування. Констатовано відсутність чіткого 
механізму здійснення функції контролю із за-
безпечення громадської безпеки в норматив-
но-правових актах. Наголошено на специфіці 
державного контролю у сфері забезпечення 
громадської безпеки в умовах воєнного стану. 
Встановлено зміни у повноваженнях деяких 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки, в 

тому числі Національної поліції України під 
час дії воєнного стану. 
Ключові слова: громадська безпека, гро-

мадський порядок, державний контроль, відо-
мчий контроль, війна, воєнний стан, органи 
місцевого самоврядування, місцеві державні 
адміністрації, правоохоронні органи, суб’єкти 
забезпечення громадської безпеки, державні 
органи.

Постановка проблеми
Основним завдання державного контр-

олю у сфері забезпечення громадської без-
пеки є нагляд і спрямування діяльності 
суб’єктів забезпечення громадської безпе-
ки з метою недопущення порушень прав 
та свобод людини і громадянина, якісного 
виконання покладених на них обов’язків, 
а також забезпечення безпеки зазначених 
суб’єктів. Державний контроль у вказаній 
сфері дозволяє не лише оптимізувати, по-
кращити діяльність суб’єктів забезпечен-
ня громадської безпеки, а є запорукою їх 
безпеки безпосередньо. Проте існує тен-
денція до послаблення заходів державно-
го контролю у зв’язку із демократичними 
перетвореннями та процесами євроінте-
грації України, що викликає протиріччя у 
науковців та практиків вказаної сфери ді-
яльності. Повноваження значної кількості 
суб’єктів забезпечення громадської безпе-
ки змінено та розширено, внесено зміни і 
до врегулювання державного контролю за 
їх діяльністю.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питанням забезпечення громадської 
безпеки, в тому числі контролю за діяльніс-
тю суб’єктів його забезпечення присвячення 
наукові праці О. М. Бандурки, Ю. П. Битя-
ка, А. Т. Комзюка, С. М. Гусарова, В. Г. Фат-
хутдінова, а також інших вітчизняних уче-
них. Колпаков В. К. надав характеристику 
відомчому контролю, як різновиду держав-
ного контролю. Гончаренко Г. А. розробив 
систему суб’єктів державного контролю над 
сектором безпеки, надав власне бачення по-
няттю «державного контролю». Андрійко О. 
Ф. дослідив організаційно-правові пробле-
ми державного контролю у сфері виконав-
чої влади. Василенко Я. М. виділив сутність 
та особливості відомчого контролю як одно-
го з засобів забезпечення законності у сфері 
судочинства. Фаринник В. І. запропонував 
власне бачення методів відомчого контролю 
під час застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження.

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми

Здійснено чимало законодавчих змін у 
сфері забезпечення громадської безпеки в 
Україні, проте чіткого механізму здійснення 
функції контролю із забезпечення громад-
ської безпеки в жодному нормативно-пра-
вовому акті немає. Державний контроль 
виступає запорукою дотримання прав і сво-
бод людини та громадянина, проте високий 
рівень корумпованості державної влади, не-
достатній розвиток соціально-економічної 
сфери держави, недобросовісне ставлення 
деяких посадових осіб державних органів та 
організацій до виконуваних ними обов’язків 
створюють перешкоди для здійснення якіс-
ного і неупередженого державного контр-
олю. Вважаємо, що у вказаному напрямку 
існує чимало недоліків, теоретичних і прак-
тичних питань, які потребують з’ясування, 
на що і направлене дане дослідження. 

Таким чином метою дослідження є 
з’ясування основних теоретичних і практич-
них питань, що виникають при здійсненні 
державного контролю за забезпеченням 
громадської безпеки. 

Виклад основного матеріалу
Для дослідження практичних і теоре-

тичних питань державного контролю у сфе-
рі забезпечення громадської безпеки необ-
хідно розглянути думки сучасних учених 
щодо визначення і розуміння самого понят-
тя «державного контролю». О. Ф. Андрійко 
встановив, що державний контроль – це 
діяльність державних органів, яка полягає 
у спостереженні, аналізі й перевірці об’єктів 
контролю і спрямована на запобігання, ви-
явлення й припинення дій, що суперечать 
установленим державою нормам, прави-
лам і стандартам [1, с. 30]. Шевчук О. М. 
виділяє чотири наукові підходи в з’ясуванні 
змісту державного контролю. Так, перший 
напрямок, в якому автор вказує, що вчені 
розуміють державний контроль як функцію 
державного управління, або (у більш широ-
кому розумінні) як функції держави. Дру-
гий – в якому дослідники державний кон-
троль розглядають із процесуальної точки 
зору – як стадію управлінського процесу. 
Третій – науковці указують, що державний 
контроль є засобом забезпечення законності 
шляхом перевірки дотримання норм зако-
нодавства, забезпечення реалізації прав і 
свобод людини і громадянина. Четвертий 
підхід щодо розуміння державного кон-
тролю як діяльності органів, що мають 
державно-владні повноваження 2, с. 26-28]. 
Погоджуємось із думкою В. Б. Авер’янова, 
якай зазначив, що роль держави у суспільстві 
безпосередньо визначає сутність і призна-
чення контролю. Основною метою остан-
нього є підвищення ефективності держав-
ного управління шляхом аналізу, перевірки 
й спрямування діяльності суб’єктів 
управління відповідно до їх завдань і вста-
новлених приписів. Підхід, що застосовував-
ся у минулому і був основним при здійсненні 
контрольної діяльності − виявлення й по-
карання за допомогою контролю, − має 
поступитися місцем контролю спрямовую-
чому, його проведення надасть можливості 
отримувати через зворотний зв’язок 
інформацію, на підставі якої можна робити 
висновки (припущення) стосовно стану чи 
ситуації, що виникли внаслідок виконання 
управлінських функцій чи поставлених за-
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вдань, приймати рішення, відстежувати й 
скеровувати ситуацію. Реагування держа-
ви й органів на вчинене правопорушення 
у вигляді відповідальності чи «карального 
впливу» не дає підстав відносити останні до 
основних, профілюючих повноважень цих 
органів [3, с. 430 – 431].
Гончаренко Г. А. надав характеристику 

державному контролю над сектором безпе-
ки і зазначив, що його сутність полягає у: (1) 
спостереженні за діяльністю відповідного 
підконтрольного об’єкта сектору безпеки; 
(2) отриманні об’єктивної і достовірної ін-
формації про стан законності та дисципліни 
з питань діяльності органів сектору безпеки; 
(3) застосуванні та використанні заходів по 
запобіганню й усуненню порушень закон-
ності та дисципліни в діяльності суб’єктів 
сектору безпеки; (4) виявленні причин та 
умов, що сприяють порушенню законодав-
ства з питань управління сектору безпеки; 
(5) вжитті заходів щодо залучення до відпо-
відальності осіб, винних у порушенні закон-
ності та дисципліни у діяльності суб’єктів 
сектору безпеки. Вчений встановив, що 
суб’єкти державного контролю над секто-
ром безпеки – це система державних органів 
(посадових осіб) у сфері управління сектору 
безпеки, що наділені державно-владними 
повноваженнями, які здійснюють контроль-
ні дії, в певній послідовності та в межах їх 
компетенції, відповідно до норм правових 
актів з питань організації сектору безпеки, 
із метою забезпечення національної безпе-
ки та захисту національних інтересів держа-
ви [4, с. 211]. 
Державний контроль за забезпечен-

ням громадської безпеки може поділяється 
на декілька рівнів: 1. контроль Президен-
та України, який є головнокомандувачем 
Збройних сил України, забезпечуючи при 
цьому національну безпеку держави, здій-
снює контроль над сектором безпеки як без-
посередньо, так і через очолювану ним Раду 
національної безпеки і оборони України та 
створювані ним у разі необхідності консуль-
тативні, дорадчі та інші допоміжні органи і 
служби [5]; 2. контроль, що забезпечує Вер-
ховна Рада України, яка відповідно до За-
кону України «Про національну безпеку 
України» [5] (стаття 6) здійснює парламент-

ський контроль за сектором безпеки. Вер-
ховна Рада України створює комітети, які 
мають контрольні повноваження в секторі 
безпеки і може створювати тимчасові 
спеціальні комісії, тимчасові слідчі комісії. 
Парламентський контроль за додержан-
ням конституційних прав і свобод людини 
і громадянина здійснює Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини. 
При цьому, Кабінетом Міністрів України, 
Службою безпеки України, Управлінням 
державної охорони України подаються до 
Верховної Ради України щорічні письмові 
звіти про діяльність складових сектору без-
пеки (ст.6). Верховна Рада України може 
проводити парламентські слухання з питань 
національної безпеки, може офіційно запро-
сити або вимагати присутності на пленар-
ному засіданні Верховної Ради України для 
заслуховування посадових чи службових 
осіб органів сектору безпеки [5]. 3. Кабінет 
Міністрів України здійснює контроль за до-
триманням законодавства та реалізацією 
державної політики у сфері національної 
безпеки, звітує з цих питань перед Пре-
зидентом України і Верховною Радою 
України. Кабінет Міністрів України подає до 
Верховної Ради України щорічні письмові 
звіти про діяльність складових сектору без-
пеки (ст.6). Статтею 27 Закону України «Про 
національну безпеку України» встановлено, 
що Кабінет Міністрів України має повнова-
ження щодо проведення комплексного огля-
ду сектору безпеки і оборони та здійснює 
контроль за їх проведенням [5]. Кабінет 
Міністрів України забезпечує контроль за 
діяльністю Державної спеціальної служби 
транспорту, Національної поліції України, 
Національної гвардії України, Державної 
прикордонної служби України, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, 
Державної міграційної служби України та 
інших органів виконавчої влади, які входять 
до сектору безпеки України. 5.Контроль на 
рівні місцевої виконавчої влади. 6. Судовий 
контроль. Відповідно до ч. 2 ст. 124 Консти-
туції України, юрисдикція судів, тобто їх по-
вноваження вирішувати спори про право та 
інші правові питання, поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у державі, і 
також як можливість здійснення контролю 
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судовою владою за виконавчою та законо-
давчою владою. Також ст. 124 Конститу-
ції України встановлено, що судочинство в 
Україні здійснюється Конституційним Су-
дом України та судами загальної юрисдик-
ції, в тому числі й спеціальними судами, які 
виконують відповідно й контрольні функції. 
Так, судовий контроль можуть здійснювати 
і суди загальної юрисдикції (у тому числі 
спеціалізовані адміністративні суди), і 
Конституційний Суд України на принципах 
законності, розумності й справедливості. 7. 
Відомчий контроль. Відмітимо, що існує та-
кий вид контролю, як відомчий контроль 
законності у сфері судочинства – це система 
заходів та методів, направлених на аналіз та 
забезпечення чіткого дотримання органа-
ми правосуддя приписів Конституції та за-
конодавства України при виконанні покла-
дених на них функцій, який здійснюється в 
середині структури судочинства спеціально 
уповноваженими на його провадження ор-
ганами. По суті, це контроль системи над 
системою [6, с. 166].
Практика показує, що відомчий кон-

троль сприяє дотриманню прав і свобод 
людини і громадянина під час проведен-
ня заходів спрямованих на забезпечення 
громадської безпеки. Існує чимало протиріч 
щодо доцільності такого контролю в умовах 
розбудови демократичної держави. Деякі 
учені стверджують, що відомчий контроль 
є зайвим рівнем контролю та спричиняє 
розвиток бюрократії. Проте, вважаємо, 
що відомчий контроль є обов’язковим у 
сфері забезпечення громадської безпе-
ки, адже діяльність державних органів і 
організацій пов’язана із обмеженням прав і 
свобод людини і громадянина, що повинно 
здійснюватися лише в рамках закону, а кон-
троль за забезпеченням законності має бути 
якомога ретельнішим. Відомчий контроль 
дозволяє усунути помилки та прогалини 
в діяльності конкретних представників 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки. 
Наприклад, в ході досудового розслідування 
здійснюється контроль керівника слідчого 
підрозділу за діяльністю підлеглих, впро-
довж якого вирішуються питання, що уз-
годжуються із таким керівником. Проте, 
питання узгодженості діяльності слідчого з 

керівником органу досудового розслідування 
врегульовано тільки на неформальному 
рівні, та, як показує досвід, саме в таких 
підрозділах якість і продуктивність слідчої 
діяльності є набагато кращою порівняно 
з іншими підрозділами. Сьогодні в КПК 
відсутня норма, яка б визначала узгоджен-
ня слідчим із керівником органу досудового 
розслідування прийняття важливих про-
цесуальних рішень в ході розслідування 
кримінального провадження, у т. ч. поря-
док і необхідність застосування заходів за-
безпечення кримінального провадження. 
Таку «взаємодію» слід розглядати не як тиск 
на слідчого під час прийняття ним рішень, а 
як надання практичної допомоги та дотри-
мання законності, прав і свобод громадян. 
У зв’язку з цим, підтримуємо думки вчених 
щодо необхідності внесення доповнень до 
КПК, а саме: уповноважити керівників ор-
гану досудового розслідування погоджувати 
прийняття слідчим важливих процесуаль-
них рішень щодо застосування заходів за-
безпечення кримінального провадження, 
які стосуються прав і законних інтересів 
інших осіб. Відомчий контроль повинен 
бути продуктивним і не містити зайвих 
вказівок та доручень, що дублюють, а інколи 
суперечать одна одній. Вказівки керівників 
органів і підрозділів необхідно надавати у 
вигляді чітких інструкцій зрозумілих для 
підлеглих, вони ні в якому разі не повинні 
ускладнювати діяльність підпорядкованих 
підрозділів та органів, а навпаки – сприяти 
роз’ясненню вимог законодавства, містити 
чіткі алгоритми дій, усувати неузгодженості 
між підрозділами та органами тощо [7, с. 
229]. 
Стосовно контролю за забезпеченням 

громадської безпеки місцевою владою та 
органами місцевого самоврядування зазна-
чимо, що децентралізація державної влади 
внесла корективи у даний напрямок діяль-
ності, оскільки зазначені органи нині є в 
більшій мірі суб’єктами забезпечення безпе-
ки і наділені широким колом повноважень 
у зазначеній сфері. Проте чіткого механізму 
здійснення функції контролю із забезпечен-
ня громадської безпеки в жодному норма-
тивно-правовому акті немає. Вважаємо, що 
особливу увагу слід приділити контролю 
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за виконанням програм регіонального роз-
витку, оскільки такі програми і проекти, 
якщо не прямо спрямовані на забезпечен-
ня громадської безпеки, то опосередковано 
впливають на неї. З цього приводу Кроленко 
Д. Ю. [8, с. 198] зазначає, що організація та 
контроль виконання програм регіонального 
розвитку – це трудомісткий процес, що має 
відповідати як законодавчим нормам, так 
і економічним, технічним, соціальним за-
конам тощо. До нього залучається значна 
кількість суб’єктів, які мають діяти згідно 
із запланованими у програмі заходами. 
Тому взаємозв’язок між стадією розробки 
проекту програми регіонального розвит-
ку та організацією і контролем її виконан-
ня є надзвичайно тісним. Перше, на що 
слід звернути увагу при виконанні програм 
регіонального розвитку – це законодавче за-
безпечення тобто законність дій суб’єктів, 
на які покладено функції із забезпечення 
реалізації такої програми. Не зважаючи на 
наявність значної кількості законодавчих 
актів, що регулюють сферу регіонального 
розвитку, відсутній системний підхід до 
співвідношення нормативно-правового за-
безпечення як регіональних, так і держав-
них стратегій розвитку. Упорядковуючи за-
конодавство слід встановити ієрархію нор-
мативно-правових актів даної сфери, виз-
начити алгоритм дій центральних органів 
виконавчої влади, місцевого самовряду-
вання, місцевих державних адміністрацій 
у ході виконання програм регіонального 
розвитку, в тому числі межі відповідальності 
за невиконання чи неналежне виконан-
ня таких програм, із чіткими посилання-
ми на умови за яких наступає конкретний 
вид відповідальності. Особливу увагу в 
системі регіонального управління варто 
приділити виконанню програм соціально-
економічного розвитку. Вказане питання 
регулюється Законом України «Про дер-
жавне прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку 
України» [9], [10]. 
Через війну Російської Федерації проти 

України діяльність сектора безпеки вийшла 
на перший план та зазнала чималих змін, які 
стосуються як законодавчого забезпечення, 
так і практики. Тому і державний контроль 

у сфері забезпечення громадської безпеки 
має свої особливості. Набрав чинності Указ 
Президента України «Про рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України» від 
23 грудня 2022 року «Про проведення огля-
ду громадської безпеки та цивільного захис-
ту» від 23 грудня 2022 р. № 883/2022 [11]. 
Законом України «Про правовий режим 
воєнного стану» [12] встановлено, що воєн-
ний стан - це особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її міс-
цевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежнос-
ті України, її територіальній цілісності та 
передбачає надання відповідним органам 
державної влади, військовому командуван-
ню, військовим адміністраціям та органам 
місцевого самоврядування повноважень, 
необхідних для відвернення загрози, відсічі 
збройної агресії та забезпечення національ-
ної безпеки, усунення загрози небезпеки 
державній незалежності України, її терито-
ріальній цілісності, а також тимчасове, зу-
мовлене загрозою, обмеження конституцій-
них прав і свобод людини і громадянина та 
прав і законних інтересів юридичних осіб із 
зазначенням строку дії цих обмежень. Стат-
тею 4 вказаного Закону передбачено, що на 
територіях, на яких введено воєнний стан, 
для забезпечення дії Конституції та законів 
України, забезпечення разом із військовим 
командуванням запровадження та здій-
снення заходів правового режиму воєнного 
стану, оборони, цивільного захисту, громад-
ської безпеки і порядку, захисту критичної 
інфраструктури, охорони прав, свобод і за-
конних інтересів громадян можуть утворю-
ватися тимчасові державні органи - військо-
ві адміністрації. У районі, області військові 
адміністрації утворюються у разі нескликан-
ня сесії відповідно районної, обласної ради у 
встановлені Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» строки або при-
пинення їх повноважень згідно із законом, 
або для здійснення керівництва у сфері за-
безпечення оборони, громадської безпеки 
і порядку. У разі прийняття рішення про 
утворення районних, обласних військових 
адміністрацій їх статусу набувають відповід-
но районні, обласні державні адміністрації, 
а голови районних, обласних державних 
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адміністрацій набувають статусу начальни-
ків відповідних військових адміністрацій. 
Спрямування, координацію та контроль за 
діяльністю обласних військових адміністра-
цій з питань забезпечення оборони, громад-
ської безпеки і порядку, захисту критичної 
інфраструктури, здійснення заходів право-
вого режиму воєнного стану здійснює Ге-
неральний штаб Збройних Сил України, а 
з інших питань - Кабінет Міністрів України 
у межах своїх повноважень. Спрямування, 
координацію та контроль за діяльністю ра-
йонних військових адміністрацій з питань 
забезпечення оборони, громадської безпеки 
і порядку, захисту критичної інфраструкту-
ри, здійснення заходів правового режиму 
воєнного стану здійснює Генеральний штаб 
Збройних Сил України, обласні військові 
адміністрації (у разі їх утворення), а з інших 
питань - Кабінет Міністрів України, обласні 
державні адміністрації у межах своїх повно-
важень.
Права та повноваження правоохорон-

них органів у зв’язку із запровадженням 
воєнного стану зазнали змін. До статті 23 
Закону України «Про Національну поліцію» 
[13] додано найбільше змін, як результат 
– коло повноважень поліцейських значно 
розширилося. Крім того, Закон України 
«Про Національну поліцію» доповнено ст. 
901, згідно з якою під час дії воєнного стану 
громадський контроль за діяльністю поліції 
не здійснюється. Тобто під час воєнного ста-
ну не може бути річного звіту про діяльність 
поліції; прийняття резолюції недовіри 
керівникам поліції; зустрічей з органами 
місцевого самоврядування та населенням; 
залучення громадськості до розгляду скарг 
на дії чи бездіяльність поліцейських. Таким 
чином на разі контроль за діяльністю полі-
ції здійснюється лише на державному і відо-
мчому рівні.

Висновки
З вищевказаного зробимо висновок, що 

основним завдання державного контролю 
у сфері забезпечення громадської безпеки 
є нагляд і спрямування діяльності суб’єктів 
забезпечення громадської безпеки з метою 
недопущення порушень прав та свобод лю-
дини і громадянина, якісного виконання 

покладених на них обов’язків, а також за-
безпечення безпеки зазначених суб’єктів. 
Державний контроль у вказаній сфері до-
зволяє не лише оптимізувати, покращити 
діяльність суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки, а є запорукою їх безпеки без-
посередньо. Наприклад, діяльність праців-
ників правоохоронних органів переважно 
пов’язана із застосовуванням спеціальних, 
технічних, транспортних засобів, вогне-
пальної зброї, тощо, які є об’єктами підви-
щеного ризику і небезпеки. Технічний стан, 
умови використання зазначених об’єктів по-
винно здійснюватися під жорстким держав-
ним контролем з урахуванням перевірки, як 
технічних показників відповідності і при-
датності до експлуатації, так і знань та на-
вичок роботи працівників правоохоронних 
органів із такими об’єктами. Сфера забезпе-
чення громадської безпеки досить широка, 
до неї задіяно чимало суб’єктів. Вся система 
забезпечення громадської безпеки потребує 
чіткого механізму контролю і нагляду, як з 
боку державних органів та організацій, так 
і з боку громадськості. Законодавче забез-
печення державного контролю діяльністю 
усього сектору безпеки залишається недо-
сконалим, що призводить до виникнення 
великої кількості питань на практиці. Під 
час дії воєнного стану повноваження деяких 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки 
зазнають змін, тому і підхід до державного 
контролю за їх діяльністю також має свою 
специфіку.
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Yevdokimenko Serhii Anatoliiovych 
GENERAL CHARACTERISTICS AND 

PECULIARITIES OF STATE CONTROL 
IN THE FIELD OF ENSURING PUBLIC 

SAFETY CONSIDERING THE CONTROL’S 
SPECIFICS IN TERMS OF MARTIAL LAW

The author of the article has studied the im-
portance and specifi c features of state control 
over public safety in Ukraine. The author has 
provided characteristics of the concept of “state 
control”, and has also analyzed the opinions of 
scholars concerning the vision of its content. The 
main issues that arise during the state control 
over the activities of the entities that ensure pub-
lic safety have been distinguished; and sugges-
tions for their solution have been provided. It has 
been offered to identify the main areas of state 
control. The basic objectives of state control in the 
fi eld of ensuring public safety have been estab-
lished. The essence of departmental control has 
been revealed; the author has also emphasized 
the importance of its use in ensuring public safe-
ty. It has been noted that departmental control is 
mandatory in the fi eld of ensuring public safety, 
since the activities of state authorities and orga-
nizations are related to the restriction of human 
and civil rights and freedoms, which should be 
carried out only within the law, and control over 
guaranteeing rule of law should be as thorough 
as possible. Particular attention has been paid to 
the control over ensuring public safety by local 
authorities and local self-government agencies. 
It has been stated that regulatory legal acts have 
no clear mechanism for exercising the control 
function to ensure public safety. It has been em-
phasized that special attention should be paid to 
control over the implementation of regional de-
velopment programs, since such programs and 
projects are indirectly affect public safety rather 
than directly aimed at ensuring public safety. The 
specifi city of state control in the sphere of ensur-
ing public safety in terms of the martial law has 
been emphasized. The author has established the 
changes in the powers of some public safety enti-
ties, including the National Police of Ukraine in 
terms of the martial law.

Key words: public safety, public order, state 
control, departmental control, war, martial law, 
self-government agencies, local state adminis-
trations, law enforcement agencies, entities that 
ensure public safety, state authorities.
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Актуальність дослідження пов’язана з воєн-
ним конфліктом, який триває в Україні, вико-
ристанням на її території державою-агресором 
хімічної зброї. Метою дослідження є вивчення 
особливостей біотероризму як специфічного різ-
новиду тероризму в умовах дії воєнного стану. 
Відповідно до поставленої мети дослідження 
його завданням є аналіз наукової літератури 
та нормативно-правових актів за зазначеною 
тематикою. Для реалізації мети та завдання 
дослідження було використано загальні та спе-
ціальні методи наукового пізнання. Результа-
тами дослідження є обґрунтування положення 
про те, що відповідальність за біотероризм пе-
редбачено міжнародними нормативно-право-
вими актами. Висновками дослідження є ар-
гументація точки зору, що міжнародні норми 
гуманітарного права врегульовують питання 
застосування військової хімічної зброї, а також 
такої, яку використовують як засіб для здій-
снення терористичного акту. 
Ключові слова: біологічна та токсична 

зброя, гуманітарне право, збройний конфлікт.

Світове гуманітарне право переживає 
глибоку кризу та вимагає перегляду чинних 
міжнародно-правових актів у контексті забез-
печення захисту прав людини під час зброй-
них конфліктів. Про зазначене свідчить засто-
сування біологічної зброї Росією на території 
України, що прямо заборонено положеннями 
Женевської конвенції.
Останнім часом дедалі частіше виникають 

ідеї розгортання «геноцидних воєн», метою 
яких є знищення зовсім не військового по-
тенціалу інших держав, а «зайвого» населен-
ня потенційного супротивника. Безумовно, 
світова спільнота усвідомлює загрозу біоте-
роризму, тому в 1972 р. більшість країн світу 
підписали Конвенцію про заборону розробки, 
виробництва та накопичення запасів бактері-
ологічної (біологічної) і токсинної зброї та про 
їх знищення [1]. Проте вона не передбачала 
конкретних механізмів здійснення міжнарод-
ного контролю у зазначеній сфері, тому окре-
мі держави на сучасному етапі продовжують 
вести розробки у сфері бойових біологічних 
засобів, а у ЗМІ з’являються повідомлення 
про випробування біологічної зброї та про 
атаки на мирне населення.

Стан дослідження проблеми
Проблематику біотероризму досліджува-

ли такі науковці, як В. В. Квасюк [2], М. П. 
Требін [3], М. Ю. Кравчук [4] та інші. В. В. 
Квасюк, який вивчав біотероризм як особли-
во небезпечний вид тероризму, зазначає, що 
«потреба чіткого визначення поняття “біо-
тероризм” виникає у зв’язку з необхідністю 

Постановка проблеми
На сучасному етапі людство перебуває на 

стадії загострених політичних, економічних і 
навіть екологічних взаємин. Перенаселення 
деяких місцевостей, вичерпність природних 
ресурсів, бажання досягнути світового пану-
вання й інші фактори неминуче призводять до 
ситуації, коли окремі держави з метою нового 
поділу політичної й економічної сфер впливу 
на міжнародній арені розробляють численні 
не лише відкриті, а й таємні військові акції.



Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

188ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2022

узгодження досліджень цього явища, коорди-
нації дій суб’єктів боротьби з тероризмом як 
на національному, так і міжнародному рівнях 
[2]. Науковець звертає увагу на те, що визна-
чення, яке міститься в Законі України «Про 
боротьбу з тероризмом», є загальним і повною 
мірою не відображає специфіки категорії «біо-
тероризм». М. П. Требін відмічає у своїй пра-
ці, що «біологічна зброя в силу низки прита-
манних їй бойових і функціональних характе-
ристик робить її дуже зручною для здійснення 
масштабного терористичного акту» [3]. Нау-
ковець також зазначає, що пандемія Covid-19 
засвідчила особливу небезпечність біотеро-
ризму, а також його масштабний характер. 
Схожу точку зору підтримує й М. Ю. Кравчук, 
яка відмічає у своїй науковій праці, «що сьо-
годні в чинному законодавстві України існує 
ряд положень, які стосуються як загальних 
заходів протидії біотерористичним проявам, 
так і запровадженню адміністративно-право-
вого режиму надзвичайної екологічної ситуа-
ції» [4]. Науковець також окремо акцентує на 
необхідності превентивних заходів як на наці-
ональному, так і на міжнародному рівні щодо 
біотероризму, кооперації зусиль держав світу 
з боротьби з ним.

Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є з’ясування особли-

востей біотероризму в умовах воєнного кон-
флікту.

Наукова новизна дослідження. Наукова 
стаття є першим дослідженням біотероризму 
в контексті війни в Україні.

Виклад основного матеріалу
Як слушно зауважує П. В. Горінов, демі-

літаризація української юридичної думки від-
булася внаслідок загального реформування 
української юридичної галузі [5]. Як засвідчи-
ла практика, цей процес має суттєві недоліки, 
оскільки національне законодавство України 
виявилось не готовим до врегулювання сус-
пільних відносин за умов воєнного стану. 
Необхідно погодитися з А. С. Захарчуком, 

який зазначає, що ефективне національне за-
конодавство має вирішальне значення для 
встановлення відповідних правопорушень і по-
карань за порушення договірних зобов’язань 

щодо розробки, виробництва, володіння, пе-
редачі чи використання забороненої зброї, а 
також виведення з експлуатації, дезактивації 
та/або знищення заборонених боєприпасів [6]. 
Так, наприклад, залишаються питання, які 
необхідно вирішити, чи можна віднести біоте-
роризм або застосування хімічної зброї до во-
єнних злочинів, а також чи треба розглядати 
ці дії як один злочин,ом чи вони є окремими 
видами злочинної діяльності. Якщо теракт у ме-
тро Токіо з застосуванням заріну в 1995 р. сві-
това спільнота визнала терористичним актом, 
то чи можливо застосувати цей термін щодо 
аналогічної злочинної дії Росії у м. Маріуполь, 
чи необхідно його віднести до категорії воєн-
них злочинів, вчинених під час міждержавного 
конфлікту. Світова спільнота також звинувачу-
вала державу-агресора в застосуванні зарину і 
в Сирії. Зарин не має ні запаху, ні смаку і він 
безбарвний, тому вперше люди дізнаються про 
його використання, коли жертви починають 
падати. Зарин завдає такої жахливої шкоди ор-
ганізму, втручаючись в окремий, але важливий 
аспект нервової системи, блокуючи фермент під 
назвою ацетилхолінестераза з руйнівними на-
слідками. Крім того, застосування зарину може 
спричинити смерть людини. 
Проте зазначена проблема є характерною 

не лише для України. Так, очевидним є той 
факт, що однозначна відповідь на питання 
про природу коронавірусу буде отримано ще 
не скоро. Проте загалом проблема протидії 
поширенню зброї масового ураження, у тому 
числі біологічної зброї, займає серйозне місце 
у низці світових проблем забезпечення безпе-
ки та вимагає значних зусиль світової спіль-
ноти щодо вживання дієвих та узгоджених 
заходів, а також санкцій щодо порушників, 
заснованих на загальних принципах та не-
ухильного їх дотриманні всіма країнами. Це 
безпосередньо пов’язано з ризиком почат-
ку геноцидних воєн з метою геополітичного 
«розчищення» окремих регіонів, місцевостей, 
цілих країн і навіть континентів. 
Біотероризм передбачає здійснення за 

тією або іншою адресою загрози навмисного, 
свідомого та цілеспрямованого використання 
патогенних мікроорганізмів замість вибухо-
вих речовин та інших засобів ураження, що 
застосовуються при скоєнні «традиційних» 
терористичних актів. Як і в разі останніх, 
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мотиви для вчинення актів біотероризму мо-
жуть бути найрізноманітнішими – від намірів 
вплинути на поточну суспільно-політичну си-
туацію у тій чи іншій державі або регіоні до 
прагнення встановити в ньому своє політичне 
чи релігійне лідерство. При цьому акти біоте-
роризму, подібно до актів «традиційного» те-
роризму, можуть здійснюватися як самостійно 
діючими одинаками або групами терористів, 
так і цілими організаціями.
Очевидною є необхідність розмежування 

застосування біологічної зброї як терористич-
ного акту і як воєнного злочину. Існує безпе-
речна близькість між проблемами біотерориз-
му та біологічної війни, остання характеризу-
ється як широкомасштабне, заздалегідь спла-
новане застосування збудників інфекційних 
хвороб (патогенів) та продуктів їх життєдіяль-
ності (токсинів) як засобів ураження популяції 
людей або її частини з метою позбавити або 
послабити їхню боє- чи дієздатність, дезорга-
нізувати управління військами та економікою, 
а також системою медичного забезпечення, 
що загалом покликане сприяти досягненню 
стратегічних цілей. Навпаки, акти біотеро-
ризму спрямовані проти окремих осіб чи груп 
людей і переслідують переважно цілі заляку-
вання та шантажу, причому не лише самих ін-
фікованих осіб та груп, а й тих, хто їх оточує, 
але не став прямим об’єктом атаки. 
Протилежну точку зору підтримує Амери-

канська агенція контролю за захворювання-
ми, стверджуючи, що військова хімічна зброя 
та хімічна зброя для біотерористичних атак є 
ідентичними видами зброї, оскільки вона од-
наково використовується при здійсненні зло-
чинних діянь [7]. Перші достовірні відомості 
про планування актів біотероризму докумен-
товані на початку XX ст., часу, коли навіть у 
найбільш розвинених на той момент країнах 
світу населення все ще відчувало страх перед 
інфекційними хворобами і коли система за-
собів масової інформації вже забезпечувала 
швидке та широке поширення новин. Свою 
роль відіграв і стрімкий розвиток у цей час мі-
кробіології, що супроводжувався зростанням 
числа фахівців у цій галузі, що створювало до-
датковий ризик залучення деяких із них до 
діяльності терористичних організацій.
Пізніше, починаючи з 1930-х рр., упро-

довж обумовленого Першою світовою війною 

пошуку нових засобів ведення бойових дій, у 
низці держав були запущені програми зі ство-
рення повноцінної бактеріологічної зброї, 
придатної для широкого застосування з боку 
збройних сил як засобу біологічної війни. 
Одночасно з цим була вироблена відповідна 
термінологія: «бактеріологічна (біологічна) ві-
йна», «біологічний вражаючий агент» тощо. 
Під час Другої світової війни і після неї 

робота в галузі створення та пошуку нових 
способів застосування біологічної зброї не на-
була великого масштабу, що було пов’язано, у 
першу чергу, з прийняттям міжнародної Кон-
венції про заборону розробки, виробництва 
та накопичення запасів бактеріологічної (біо-
логічної) і токсинної зброї та про їх знищення 
[1]. Зазначений міжнародний нормативно-
правовий акт було підписано та ратифіковано 
більшістю країн світу. Проте його недоскона-
лість, насамперед щодо механізму контролю 
за її дотриманням, спричинила у 1990-ті рр. 
підготовку та узгодження додаткового прото-
колу, який, на жаль, досі не набув чинності.
В умовах біологічної війни у низці біоло-

гічних загроз антропогенного характеру біо-
тероризм займає провідне місце в арсеналі дій 
терористичних груп та організацій, а також 
терористів-одинаків. Теоретично, не можна 
повністю виключити можливість отримання 
ними будь-якої підтримки на державному рів-
ні, проте ймовірність такого кроку з боку уря-
дових структур абсолютної більшості держав 
світу вкрай мала – навіть за відсутності повно-
цінного механізму контролю за дотриманням 
Конвенції про заборону розробки, виробни-
цтва та накопичення запасів бактеріологічної 
(біологічної) і токсинної зброї та про їх зни-
щення. Така оцінка цілком підтверджуєть-
ся реальною практикою останніх десятиліть 
щодо доведених чи передбачуваних актів біо-
тероризму з боку терористичних груп, органі-
зацій та терористів-одинаків.

Висновки
Міжнародні норми гуманітарного права 

щодо застосування біологічної й інших видів 
зброї вимагають якісного переосмислення, 
враховуючи специфіку її застосування під час 
збройного конфлікту або терористичного акту. 
Незважаючи на однаковий об’єкт у двох видах 
злочинної діяльності, у першому випадку мова 
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йде про воєнний злочин, а в другому – про 
тероризм. Відповідно, нормами міжнародно-
го гуманітарного права має бути передбачено 
різні види відповідальності за їх вчинення. 
Незважаючи на зниження рівня загрози біо-
тероризму, його подальше дослідження є ак-
туальним. Компактність матеріалу, легкість 
доставки, надзвичайно ускладнена можли-
вість виявлення – це робить біологічні засоби 
терору дуже перспективними для терористів. 
Для зменшення ступеня ризику біотерориз-
му необхідно здійснювати тісне міжнародне 
співробітництво в галузі обміну інформацією 
у сфері біотехнологій, зокрема запобігання їх 
використанню у злочинних цілях.
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SUMMARY 
The degree of threat of bioterrorism at the current 

stage has signifi cantly decreased, theoretically, 
as follows the threat continues to exist, but the 
probability of actual terrorist bioattacks is limited to 
a whole range restraining factors: which include, 
fi rst of all, the following: diffi culties in obtaining 
a pathogen suitable for their purposes by alleged 
bioterrorists; diffi culties with the justifi cation of the 
choice of the nosoform and the isolate (genotype) of 
its causative agent in the interests of achieving the 
goal(s) of the intended bioattack; diffi culties with 
the implementation in practice of the most effective 
method of application of the selected or existing 
pathogen; diffi culties with defi nition and compliance 
depending on the conditions of the bioattack from 
the place, time, state of the atmosphere, ventilation 
fl ows in houses and buildings; diffi culties with 
fi nding and involving specialists capable of 
managing and (or) leading in the preparation of 
an anticipated bioattack work with pathogens of a 
viral or bacterial nature, standing on the border of 
the actual research activities and require appropriate 
laboratory equipment and experience; delay in time 
expected from attack effect, due to the duration of 
the incubation period, characteristic for this disease, 
which in turn depends not only on the properties 
of the corresponding pathogen, but also from the 
heterogeneity of immunological and age-related 
reactivity of people in the affected area The relevance 
of the research is related to the ongoing military 
confl ict in Ukraine, the use of chemical weapons on 
its territory by the aggressor state. The purpose of 
the study is to study the peculiarities of bioterrorism, 
as a specifi c type of terrorism, in the conditions of 
martial law. In accordance with the set goal of the 
research, its task is the analysis of scientifi c literature 
and legal acts on the specifi ed subject. General and 
special methods of scientifi c knowledge were used to 
implement the goals and objectives of the research. 
The results of the study are the substantiation of 
the statement that responsibility for bioterrorism 
is provided for by international legal acts. The 
conclusions of the research are the argumentation 
of the point of view that the international norms of 
humanitarian law regulate the issue of the use of 
military chemical weapons, as well as those that are 
used as a means of committing a terrorist act.

Key words: biological and toxic weapons, 
humanitarian law, armed confl ict.
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